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Hoofdstuk 1

Voorwoord
Een prettige wijk waar de fysieke omgeving op orde is, mensen zich veilig en thuis voelen, flo-
reren in sociale verbanden en naar vermogen meedoen, meedenken en meebeslissen. Voor veel 
inwoners in kwetsbare stedelijke gebieden is dit eerder een droom dan realiteit. Ze kampen met 
armoede, werkloosheid, schulden, criminaliteit, achterstelling in het onderwijs en gezondheids- 
achterstanden. De coronacrisis heeft de problemen voor veel inwoners verdiept. Het gevaar dreigt 
dat achterstanden aan een volgende generatie worden doorgegeven.

Reden voor vijftien burgemeesters om in mei 2021 een klemmend appel te doen op het te vormen 
kabinet om te komen met een onorthodox herstelplan, dat de inwoners perspectief biedt voor 
de langere termijn. In het manifest ‘Dicht de kloof’ roepen deze burgemeesters het te vormen 
kabinet op om langjarig te investeren in de leefbaarheid en veiligheid van stedelijke gebieden. ‘De 
hardnekkige problematiek voedt parallelle samenlevingen en het wederzijds wantrouwen tussen 
overheid en burgers.’

Movisie, dat het manifest mede ondertekende, zoekt samen met inwoners, sociaal professionals 
en beleidsmakers naar handvatten om de leefbaarheid in wijken te verbeteren en kloven te over-
bruggen. Dat levert nuttige inzichten op. Keer op keer blijkt hoe belangrijk het is dat inwoners 
– ook de bewoners in een kwetsbare positie – ruimte krijgen om aan hun buurtdoelen te werken. 
Lokale overheid en maatschappelijke organisaties moeten minder gaan denken vanuit kaders en 
opdrachten, en meer vanuit de behoeften van inwoners. Een belangrijke les: doorbreek ingesleten 
patronen en zorg dat inwoners en hun netwerken daadwerkelijk aan het stuur komen te staan.

Inclusieve burgermacht
Het project ‘Inclusieve Burgermacht’, dat Movisie uitvoert op verschillende plekken in het land, be-
licht lokale praktijken die dat voor elkaar willen krijgen. In een eerste publicatie stond het Amster-
damse initiatief Hart voor de K-buurt centraal. Een vertegenwoordiger van dit initiatief doet daarin 
deze veelzeggend uitspraak: ‘De gemeente vraagt bewoners continu om input. Onder het genot 
van een kop koffie en cake mag je je mening geven. Dat proces is belangrijk voor beleidsmakers, 
maar werkt niet voor alle bewoners. De lokale overheid wil de regie in handen houden, maar dat 
werkt niet.’ Een omkering van het perspectief is kennelijk nodig: overheid en maatschappelijke 
organisaties moeten aansluiten bij initiatieven van bewoners.

In de voorliggende publicatie belicht Movisie de zoektocht van Stichting Lokaal, een burgerinitiatief 
annex maatschappelijke organisatie in Zutphen, om invulling te geven aan inclusieve burgermacht. 
Hoe pakken de initiatiefnemers het aan? Voor welke vragen komen zij te staan in hun poging om 
het initiatief en eigenaarschap van activiteiten te leggen bij inwoners van de wijk?

Dit is de tweede publicatie uit een reeks van drie, waarin Movisie middels actieonderzoek samen met 
lokale initiatieven zoekt naar werkzame elementen om inclusieve burgermacht te versterken. Op die 
manier verbreden en verdiepen we de kennis over hoe overheden en maatschappelijke organisaties 
de behoeften van inwoners beter kunnen horen en hun kwaliteiten optimaal kunnen benutten.

Krista van Mourik, Projectleider Inclusieve Burgermacht
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Hoofdstuk 2

Samenvatting
Op verschillende plaatsen in het land werken lokale praktijken aan het versterken van ‘inclusieve 
burgermacht’, het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om buurtbelangen 
te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De positie van burgers in een kwetsbare positie krijgt 
daarbij expliciet de aandacht.

Movisie onderzoekt deze lokale praktijken. Slagen zij in hun opzet om inwoners meer het stuur in 
handen te geven? Wat zijn werkzame elementen, obstakels en dilemma’s? In een vorig onderzoek 
stonden de ervaringen van het Amsterdamse project Hart voor de K-buurt centraal. In dit tweede 
actieonderzoek belicht Movisie de aanpak en ervaringen van Stichting Lokaal in Zutphen. Centrale 
vragen in dit nieuwe onderzoek: op welke manier geeft Stichting Lokaal invulling aan inclusieve 
burgermacht? Hoe doet ze dit als professionaliserende organisatie, met behoud van de unieke 
kracht van inwoners? En hoe gaat ze om met de dilemma’s die ze daarbij tegenkomt?

Stichting Lokaal opereert vanuit wijkcentrum Waterkracht in Waterkwartier, een wijk van contras-
ten. De leefbaarheid staat er onder druk door overlast van wietplantages, drugs en criminaliteit. 
Tegelijkertijd is er veel gezelligheid. De wijk kent groepen bewoners die elkaar al generaties lang 
kennen en naar elkaar omzien. Tussen de diverse buurten binnen Waterkwartier bestaan grote 
verschillen qua armoede, huisvesting, ervaren gezondheid en etnische achtergrond.

Stichting Lokaal heeft de ambitie om samen met inwoners de leefsituatie in de wijk te verbeteren. 
Ze werkt aan een inclusieve wijk waar inwoners optimaal de ruimte krijgen om hun talenten in 
te zetten en te ontwikkelen, zodat ze meer eigenaarschap en mogelijkheden ervaren rondom het 
vormgeven van hun leven en het bereiken van hun (buurt)doelen.

Ook wil de stichting een plek creëren waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ont-
moeten en waar overbruggende contacten ontstaan die bijdragen aan een sterkere sociale samen-
hang in de wijk. De ambitie is om de leefbaarheid en sociale samenhang van de wijk structureel te 
verbeteren, zodat sprake is van een duurzame positieve verandering. Dit doet de stichting onder 
andere door in wijkcentrum Waterkracht ruimte te bieden aan veel verschillende activiteiten, gro-
tendeels geïnitieerd en georganiseerd door actieve bewoners, vrijwilligers en stagiaires. Vinden zij 
dat er aanbod ontbreekt, dan kunnen zij dat zelf of met hulp organiseren. Waterkracht is daarmee 
een flexibele leerplek die inwoners volop ruimte biedt voor initiatief en ontwikkeling.

Dorine Ruter en Patricia Withagen, de trekkers en tevens de directie van Stichting Lokaal, willen 
inwoners van de wijk zo veel mogelijk zeggenschap bieden en ruimte geven om initiatieven te ont-
plooien en hun talenten te ontwikkelen. Dit streven blijkt in de praktijk een zoektocht, want voor 
het initiëren en succesvol van de grond krijgen van projecten is hun inzet vaak onmisbaar: Dorine 
Ruter en Patricia Withagen weten heel goed hoe zij overheid en andere partners kunnen mobilise-
ren om aan te sluiten bij inwonersinitiatieven. Keerzijde is dat dit de mogelijkheid voor anderen om 
te groeien en fouten te maken beperkt en hun eigenaarschap over het realiseren van buurtdoelen 
verkleint. Inwoners kunnen daardoor minder makkelijk vaardigheden ontwikkelen en kansen leren 
benutten, bijvoorbeeld in contact met instanties en het aangaan van gelijkwaardig partnerschap 
bij nieuwe initiatieven. Dorine Ruter en Patricia Withagen moeten voortduren balanceren: gaan we 
op onze handen zitten met als risico dat zaken niet van de grond komen of nemen we toch het 
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initiatief? De praktijk van Stichting Lokaal leert dat er in ieder geval altijd ruimte moet blijven voor 
eigenheid, plezier en unieke bijdrage en ontwikkeling van inwoners.

Ook het werken aan een inclusief wijkcentrum, waar heel verschillende groepen komen, en elkaar 
ontmoeten is een zoektocht. Om gelijkwaardigheid en inclusiviteit te realiseren, stelt de stich-
ting een aantal voorwaarden aan gedrag en activiteiten. Zo worden er geen alcoholische dran-
ken geschonken, om te zorgen dat alle bewoners zich welkom voelen. Er is daarom sprake van 
‘begrensde inclusiviteit’: iedereen mag deelnemen onder bepaalde condities. Voor een bepaalde 
groep wijkbewoners – die zichzelf ‘arbeiders’ noemen – is dat echter reden om Waterkracht juist 
te niet te bezoeken. Volledige inclusiviteit binnen een wijkcentrum als Waterkracht is daarom niet 
te realiseren. Dit onderstreept het belang van het werken aan een inclusieve wijk, met verschillend 
aanbod voor diverse groepen,

Het realiseren van duurzame impact en het behouden van de unieke kracht van inwoners is even-
eens balanceren. Stichting Lokaal heeft een goede naam opgebouwd in het lokale veld, wat er 
onder andere toe heeft geleid dat de gemeente haar een vijfjarige subsidie heeft toegekend. 
Duurzame impact vraagt om continuïteit in de samenwerking met partners, de verbinding met de 
wijk en in de interne organisatie. Dit vraagt om anderen te binden en behouden en in co-creatie 
de juiste dingen te doen. Dit vraagt ook ruimte voor eigenheid en personen met complementaire 
vaardigheden voor het herzien of (door)ontwikkelen van de visie en activiteiten van de stichting. 
Dit om de unieke kracht van de inbreng van inwoners – en daarmee de aansluiting bij hun wensen 
en behoeften – ten volle te benutten.

Al met al laat het actieonderzoek naar activiteiten van Stichting Lokaal zien dat haar werk leidt 
tot positieve veranderingen in de wijk. Samen met inwoners en partners levert ze praktische re-
sultaten. Inwoners krijgen in sterke mate ruimte om initiatieven te ontplooien en mee te sturen 
op doelen en aanpak. Stichting Lokaal draagt zo wezenlijk bij aan duurzame empowerment en 
burgermacht van inwoners van de wijk, gesteund door de lokale overheid en gedragen door vele 
inwoners in de buurt.
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Hoofdstuk 3

Inleiding
Waterkwartier in Zutphen: het is de grootste wijk van de Gelderse stad Zutphen met ongeveer 
10.000 inwoners. De wijk, die nabij het stadscentrum van Zutphen ligt, is volop in beweging. Zo 
probeert de gemeente het sociaaleconomische evenwicht in Waterkwartier te herstellen, onder 
andere door sociale woningen te slopen en te vervangen door duurdere huur- en koopwoningen. 
De sociale aspecten van wijkontwikkeling krijgen volop aandacht door prestatieafspraken tussen 
de gemeente en haar maatschappelijke partners over zaken als diversiteit, toezicht en handhaving, 
versterken van sociale netwerken en het ondersteunen van burgerinitiatieven.

Een centrale rol bij de ontwikkeling en ondersteuning van initiatieven in Zutphen heeft Stichting 
Lokaal, een burgercollectief dat opereert vanuit Waterkracht, een wijkcentrum dat wordt bezocht 
door buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden.

De initiatiefneemsters, Dorine Ruter en Patricia Withagen, zetten alles op alles om vanuit Stichting 
Lokaal vorm te geven aan een leefbare en inclusieve wijk waar inwoners optimaal de ruimte krijgen 
om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. In het kader van het project Inclusieve Burger-
macht onderzoekt Movisie, samen met betrokken wijkinwoners, hoe zij dat aanpakken.

Waarom inclusieve burgermacht?
Veel actieve inwoners voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van hun buurt of wijk. 
Niet omdat ze gestimuleerd worden door de overheid, maar vanuit een intrinsieke motivatie. Bur-
gers nemen het beheer van buurthuizen over, zetten bewonersbedrijven en burenhulp op of gaan 
de uitdaging aan om taken, zoals onderhoud van de buurt en buurtveiligheid, beter uit te voeren 
dan gemeenten en wijkprofessionals. Inwoners streven naar gedeelde verantwoordelijkheid van 
burgers en bestuur voor de leefbaarheid in de wijk (zie CBS). Dit draagt bij aan inclusieve burger-
macht, namelijk het vermogen van alle inwoners datgene te doen wat nodig is om samen buurt-
belangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. Dit vraagt expliciete aandacht voor inwoners 
in een kwetsbare positie, voor ondersteuning en laagdrempelige vormen van burgermacht. En het 
vraagt vertrouwen in burgers (WRR, 2012), in de zin dat officiële instanties inwoners ondersteunen 
en met hen werken vanuit gelijkwaardig partnerschap. Bestaande groepen inwoners krijgen zo 
eigenaarschap over het realiseren van de buurtdoelen.

Inclusieve burgermacht
Onder inclusieve burgermacht verstaan we het vermogen van alle inwoners datgene 
te doen wat nodig is om buurtbelangen te behartigen en buurtdoelen te bereiken. De 
positie van burgers in een kwetsbare positie krijgt daarbij expliciet de aandacht. De po-
tentie van bestaande groepen inwoners worden benut; zij hebben eigenaarschap over 
het realiseren van de buurtdoelen. Officiële instanties ondersteunen hen en werken met 
hen samen vanuit gelijkwaardig partnerschap.

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2013/17/leefbaarheid-in-de-buurt-een-gedeelde-verantwoordelijkheid
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Als we de vertrouwenskloof tussen inwoners en de overheid willen dichten is het zaak om inclusie-
ve burgermacht en gelijkwaardig partnerschap te stimuleren. Maar hoe doe je dat in de praktijk? 
Wat zijn werkzame elementen? En welke spanningen kunnen zich voordoen?

Illustratief en leerzaam is de invoering van de Omgevingswet. Na uitstel lijkt deze wet nu in juli 
2022 ingevoerd te worden. De wet was oorspronkelijk bedoeld om buurtbewoners meer inspraak 
te geven over hun directe omgeving, maar nog voordat ze van kracht wordt, lijkt het tegen-
overgestelde het geval. De wet nodigt regionale overheden uit om initiatiefnemers die zelf iets 
willen ontwikkelen in de buurt actief te ondersteunen en hen ook zelf de communicatie met de 
buurt over hun plannen te laten voeren. Dat klinkt goed. Het begrip initiatiefnemers is echter 
breed opgevat. Het gaat niet alleen om bewoners. Ook projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, 
corporaties, zorginstellingen en energiemaatschappijen worden eronder begrepen. Of inwoners, 
verenigd in bewonersinitiatieven, door de Omgevingswet daadwerkelijk meer macht krijgen en 
invloed op gebruik en inrichting van de omgeving, is daarom zeer de vraag. Er is in de wet niets 
geregeld over ‘een gelijker speelveld’ of ‘sturen op maatschappelijke waarden’ in plaats van sturen 
op grondexploitatie.

Dit soort kwesties kan het vertrouwen in de overheid ondermijnen, een vertrouwen dat in de af-
gelopen anderhalf jaar sowieso sterk is afgenomen. In september 2021 had nog maar 30 procent 
van de Nederlanders vertrouwen in de landelijke en regionale overheid, terwijl dit in april 2020 nog 
70 procent was. We zijn als gevolg van het corona-effect versneld een laagvertrouwensamenleving 
geworden (Engbersen, 2021). Werken aan inclusieve burgermacht kan een van de antwoorden zijn 
op de vraag hoe we deze vertrouwenskloof kunnen verkleinen.

Waarom Stichting Lokaal
Stichting Lokaal in Zutphen is een goed voorbeeld van een lokale praktijk die invulling probeert 
te geven aan de uitgangspunten van inclusieve burgermacht. De betrokken inwoners stimuleren 
de overheid en maatschappelijke organisaties om primair te handelen vanuit vertrouwen, gelijk-
waardig partnerschap en behoeften van inwoners, en niet in de eerste plaats vanuit kaders en 
opdrachten.

Het werk van Stichting Lokaal heeft drie pijlers die elkaar onderling versterken. Allereerst vele, 
uiteenlopende activiteiten voor en door bewoners. Ten tweede een sociale onderneming met leer-
werkplekken in dag-horeca en zaalverhuur. Ten derde een welzijnstak, gericht op preventie, vroeg-
signalering, lichte ondersteuning, doorverwijzing en community building. De drie pijlers kunnen 
niet zonder elkaar en de activiteiten binnen de drie pijlers hangen sterk met elkaar samen.

De initiatiefnemers van de stichting, Dorine Ruter en Patricia Withagen, hebben grote ambities: 
het realiseren van een gelijkwaardige, gezonde en positieve lokale samenleving, waarin iedereen 
ruimte krijgt, mogelijkheden heeft en zich geprikkeld voelt om het eigen leven prettiger te maken.
Inmiddels zijn ze al even onderweg en onlangs kreeg Stichting Lokaal een vijfjarige subsidie, maar 
dat neemt niet weg dat Ruter en Withagen de nodige uitdagingen tegenkomen.

De leervragen bij het volgen van Stichting Lokaal zijn:
• Op welke manier geeft de stichting invulling aan inclusieve burgermacht?
• Hoe doet ze dit als professionaliserende organisatie, met behoud van de unieke kracht van 

inwoners?

https://www.impactcorona.nl/wp-content/uploads/2021/11/Def_-1-november_rapport_laag-vertrouwensamenleving_def83.pdf
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Dit heeft geresulteerd in een overzicht van werkzame elementen en zoektochten. In essentie gaat 
het om drie uitdagingen, die in deze publicatie worden uitgewerkt.
De eerste is om te komen tot een werkelijk inclusief wijkcentrum. De keuzes die Stichting Lokaal 
met dat doel heeft gemaakt, blijken in de praktijk te leiden tot nieuwe uitdagingen.
De tweede zoektocht betreft het realiseren van duurzame impact, wat continuïteit vraagt in de 
samenwerking met partners, de verbinding met de wijk en in de interne organisatie.
De derde zoektocht is hoe je inwoners en vrijwilligers kunt empoweren en ruimte kunt geven om 
zich naar eigen inzicht te ontplooien, en hen tegelijk een rol te laten vervullen die past binnen de 
visie van Stichting Lokaal.
Rode draad die door deze uitdagingen loopt, is de zoektocht van Stichting Lokaal om invulling te 
geven aan inclusieve burgermacht. Deze publicatie beschrijft die zoektocht en toont werkzame 
elementen waar andere organisaties van kunnen leren.

Methoden van onderzoek
De basis van deze publicatie is actieonderzoek, dat Movisie samen uitvoerde met Stichting Lokaal 
en andere betrokkenen in Zutphen. Typerend voor actieonderzoek is dat het zicht geeft op pro-
cessen die zich in de praktijk voltrekken, waarom dit gebeurt en wat de effecten ervan zijn op het 
beoogde doel (Omlo, 2011; Lub, 2011). Het is een vorm van onderzoek waarbij al handelend een 
concreet probleem wordt opgelost en waarbij nieuwe kennis wordt opgehaald (Eelderink, 2020). 
Het geeft betrokkenen direct inzicht in wat ze kunnen doen om hun aanpak aan te passen.
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Basis daarvoor zijn interviews, observaties en reflectiesessies met betrokkenen: Stichting Lokaal, 
actieve buurtbewoners, betrokken gemeenteambtenaren en lokale samenwerkingspartners. Voor 
dit onderzoek zijn in totaal vijf interviews gehouden met Stichting Lokaal, vijf interviews met sa-
menwerkingspartners, drie interviews met vrijwilligers (tevens wijkbewoners), een interview met 
een reguliere bezoeker van Waterkracht en een interview met een persoon die Waterkracht juist 
niet vaak bezoekt. Er zijn vier reflectiesessies georganiseerd: drie met Stichting Lokaal en een 
waarbij, naast initiatiefnemers en vrijwilligers van Stichting Lokaal, ook samenwerkingspartners 
aanwezig waren: een gemeenteambtenaar, een vertegenwoordiger van een werkleerbedrijf, een 
vertegenwoordiger van een woningcorporatie en personen die de ruimtes binnen Stichting Lokaal 
huren voor activiteiten en bijeenkomsten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 4 beschrijft activiteiten, werkplan en visie van Stichting Lokaal en geeft inzicht in de 
context waarin de stichting opereert. Hoofdstuk 5 beschrijft de zoektocht van Stichting Lokaal 
om invulling te geven aan inclusieve burgermacht. We zien drie zoektochten: de zoektocht naar 
inclusiviteit, naar duurzame impact en naar empowerment. Ook werkzame elementen benoemen 
we in dat hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, wordt de opgedane kennis bijeenge-
bracht en verdiept aan de hand van inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Ook bevat het 
slothoofdstuk geleerde lessen.
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Hoofdstuk 4

Beschrijving Stichting Lokaal

Thuisbasis: Waterkwartier in Zutphen
In de Zutphense wijk Waterkwartier, thuisbasis van Stichting Lokaal, staat de leefbaarheid onder 
druk. In deze grootste wijk van Zutphen wonen heel verschillende groepen Nederlanders, varië-
rend van inwoners met een bi-culturele achtergrond, witte Nederlanders, jongeren en ouderen. 
Een flink aandeel van de inwoners, bijna 20 procent en in sommige buurten 50 procent, heeft een 
niet-westerse migratieachtergrond. Veel van deze inwoners hebben een lage sociaaleconomische 
status (SES). Het is niet altijd makkelijk om de inwoners met elkaar in contact te brengen en het 
onderling vertrouwen te versterken. Tegelijkertijd is er ook veel gezelligheid. De wijk kent groepen 
bewoners die elkaar al generaties lang kennen en naar elkaar omzien. Door een optelsom van het 
ontbreken van bestaanszekerheid en de snelle veranderingen in de samenleving, de economische 
crisis en een gebrek aan onderling vertrouwen, laat de leefbaarheid echter veel te wensen over. De 
wijk kan een positieve impuls goed gebruiken. En daar komt Stichting Lokaal om de hoek kijken.

Wat doet Stichting Lokaal?
Stichting Lokaal is een aantal jaar geleden opgezet als een bewonersinitiatief, met wijkcentrum 
Waterkracht als thuisbasis. Stichting Lokaal is sindsdien uitgegroeid tot een combinatie van dingen: 
welzijnsvoorziening, sociale onderneming en inwonersplatform. Deze functies komen bij elkaar 
in de ontmoetingsplek Waterkracht in Zutphen. Stichting Lokaal streeft naar een gelijkwaardige, 
gezonde en positieve samenleving, waarin iedereen ruimte en mogelijkheden heeft om zich te ont-
plooien en waar iedereen zich uitgenodigd voelt om mee te doen en van waarde te zijn. Het doel 
van Stichting Lokaal is bouwen aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen 
van levendige en gastvrije ontmoetingsplekken voor alle buurtbewoners. Waterkracht is de eerste 
ontmoetingsplek die Stichting Lokaal heeft gerealiseerd. Een tweede, met de naam Geweldig!, is 
in augustus 2020 van start gegaan. Geweldig! is gevestigd in het Sint Elisabeth, aan de Geweldi-
gershoek. Mogelijk start Stichting Lokaal in de toekomst nog meer ontmoetingsplekken.

In Waterkracht vinden veel verschillende activiteiten plaats, allemaal georganiseerd door en voor 
actieve bewoners, vrijwilligers en stagiaires. Het aanbod, dat de initiatiefnemers en vrijwilligers van 
Stichting Lokaal samen organiseren, ontstaat organisch, op basis van de behoeften van buurtbe-
woners, maar wel passend bij de visie van Stichting Lokaal. Zo is er huiswerkbegeleiding, koken 
met kinderen en muziek op schoot voor ouders met baby’s. Er is een café, jongereninloop en 
formuliereninloop. Ook wordt er door de vrijwilligers een zomerprogramma georganiseerd en in 
samenwerking met het ROC wordt vanuit locatie Waterkracht een Entreeopleiding (MBO1) aange-
boden aan vrijwilligers en andere wijkbewoners. Wat er niet is, kun je zelf of met hulp organiseren. 
Waterkracht ziet zichzelf namelijk als flexibele leer- en ontwikkelplek voor inwoners, van waaruit 
inwoners die dat willen initiatieven kunnen starten. Dorine Ruter en Patricia Withagen, de trekkers 
en tevens de directie van Stichting Lokaal, bieden inwoners van de wijk optimaal ruimte om initia-
tieven te ontplooien en hun talent te ontwikkelen.
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Wat is de visie van Stichting Lokaal?
Stichting Lokaal streeft voor de lange termijn naar een gelijkwaardige, gezonde en positieve sa-
menleving, waarin iedereen ruimte krijgt, mogelijkheden heeft om het eigen potentieel te benut-
ten. De waarden van sociale kwaliteit: gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en waardigheid fun-
geren voor Stichting Lokaal als een toetssteen voor alles wat ze doet (Schaijk, 2021). De behoeften 
van inwoners staan altijd voorop, maar zijn niet te allen tijde leidend.

‘De behoefte van de buurt is altijd de aanleiding om iets te starten. 

Tegelijkertijd kijken we altijd of de buurtbehoeften niet botsen met de 

waarden van gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en waardigheid.’ 

Patricia Withagen, Stichting Lokaal

Stichting Lokaal werkt vanuit een laagdrempelige plek waar men ‘experimenteert’ met een mi-
ni-samenleving waarin die waarden leidend zijn. Voor Patricia Withagen en Dorine Ruter staat 
het leren en experimenteren in de praktijk, samen met vrijwilligers, centraal. Op het voeren van 
gesprekken over de achterliggende visie ligt minder nadruk. Terwijl ze aan de slag zijn, bespreken 
ze wat ze zien en ervaren. Zo dragen Patricia Withagen en Dorine Ruter kernwaarden en visie niet 
uit door erover te praten, maar tijdens het doen. Beiden hebben een lerende en experimenterende 
houding. Samen met de vrijwilligers streven zij naar:

• Problemen oplossen in het hier en nu. Dit doen ze door buurtbewoners te helpen bij concre-
te vragen en te voorkomen dat hun problemen verergeren. Bijvoorbeeld door samen met 
mensen die in financiële moeilijkheden zitten een betalingsregeling te treffen met de ener-
gieleverancier, zodat ze de energierekening in termijnen kunnen betalen.

• Voorkomen dat problemen zich verbreden. Wanneer meer mensen met dezelfde vragen 
zich melden, kan het nodig zijn om meer te doen dan individuele problemen oplossen. 
Zo kan het gebeuren dat meerdere bewoners hun energierekening niet kunnen betalen. 
Dan kan het helpen om een bijeenkomst ‘de energierekening begrijpen’ te organiseren, 
of een lokale energieadviseur in te schakelen die mensen thuis advies op maat geeft over 
energiebesparing.

• Verandering. Uiteindelijk streeft Stichting Lokaal naar het cyclisch en gezamenlijk leren en 
verbeteren van de situatie van inwoners. Stichting Lokaal gaat zo nodig lastige gesprekken 
aan met (lokale) overheid, energieleveranciers, inwoners en maatschappelijke organisaties. 
Ze stimuleert het gesprek over wat betrokkenen met elkaar willen bereiken: de outcome, 
‘de stip op de horizon’, in plaats van wat praktisch mogelijk is.
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Belangrijke personen en functies bij Stichting Lokaal

Initiatiefnemers Dorine Ruter en Patricia Withagen
Dat Stichting Lokaal in staat is om impact voor de wijk te maken, is onder andere te danken aan 
de inzet van de initiatiefnemers, die tevens directie en gezicht zijn van de stichting: Dorine Ruter 
en Patricia Withagen. Beiden hebben een groot netwerk. Patricia Withagen was wethouder van 
de gemeente Zutphen en Dorine Ruter heeft ruime ervaring als sociaal ondernemer, ook in andere 
steden. Ze spreken de taal van de gemeente, én van inwoners. Daardoor zijn zij in staat met beide 
kanten vruchtbare samenwerkingsrelaties aan te gaan.

Als projectleiders sturen Ruter en Withagen de teamleiders op de werkvloer aan. Zij geven nieuwe 
projecten vorm, doen aan werving van fondsen en houden zich bezig met de strategie- en visie-
ontwikkeling van Stichting Lokaal. Wijkbewoner Dorine Ruter, de founding mother van Stichting 
Lokaal, is goed in ondernemen, wat je volgens sociaal professionals in de wijk niet vaak ziet in de 
non-profitwereld. Ze is een verbinder die goed contact heeft met mensen van verschillende ach-
tergronden. Ook is ze goed in het ondersteunen en bemoedigen van mensen. Patricia Withagen 
heeft uitstekende kwaliteiten op het gebied van management, visievorming en begeleiding. Zij is 
goed in het onderhouden van netwerken met verschillende partners, en houdt daarbij steeds ie-
ders strategische belang in het oog.
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Teamleiders
Bij de stichting werken vier teamleiders. Zij ondersteunen de vrijwilligers en zijn eindverantwoorde-
lijk voor het reilen en zeilen op de locaties, zodat de kwaliteit en continuïteit van het werk wordt 
gewaarborgd. Patricia Withagen en Dorine Ruter zijn beiden – behalve directeur – ook teamleider 
en hebben dus een dubbele rol.

De teamleiders houden de locaties Waterkracht en Geweldig! draaiende. Soms zijn zij verantwoor-
delijk voor een specifiek project, zoals het zomerprogramma. Voor zo’n project moet een begroting 
worden opgesteld en moeten middelen worden aangevraagd bij lokale fondsen.

Het begeleiden van de vrijwilligers vraagt een ‘adelaarsblik’: teamleiders moeten bijspringen waar 
nodig, oog hebben voor de ontwikkeling van de vrijwilligers en zien welke bezoeker geen hulp 
durft te vragen. Iedere dag is anders: soms komt er geen enkele vrijwilliger opdagen en moet de 
teamleider improviseren om de activiteiten door te kunnen laten gaan. Soms ook zijn er zes vrij-
willigers en is alles zo gedaan. De teamleiders moeten gestructureerd werken om van individuele 
vragen van bezoekers naar geschikte oplossingen te komen. Vragen die over zeer uiteenlopende 
onderwerpen gaan. De ene keer over huiswerkbegeleiding, de andere keer naar aanleiding van 
een melding van Veilig Thuis, of een contact dat ze hebben gehad met de wijkagent. Teamleiders 
moeten beschikken over het vermogen om snel en flexibel in te spelen op wat zich voordoet – wat 
doe je bijvoorbeeld als een jongere een mes op zak heeft? – en tegelijkertijd na te denken over de 
vraag: wat is de volgende stap?

Vrijwilligers
Stichting Lokaal zou nergens zijn zonder haar vrijwilligers. De meesten wonen in de wijk en komen 
binnenlopen met de vraag of ze bij de stichting actief kunnen worden. Het gaat onder meer om 
bewoners die langdurig thuis zitten vanwege een chronische aandoening of werkloosheid. Ook 
zijn er personen bij die ingeburgerd zijn en mensen willen ontmoeten om de Nederlandse taal te 
kunnen oefenen. Velen zetten zich naast hun werk, studie of rol in het gezin voor de wijk in.

Bij Stichting Lokaal werken ten slotte ook leerlingen van middelbare scholen en studenten prak-
tijkonderwijs (mbo-niveau 1 t/m 4) en hbo-studies: ze doen dit doorgaans in het kader van hun 
maatschappelijke stage.

De samenwerking tussen vrijwilligers is bijzonder. Zo kan het gebeuren dat een vrijwilliger, die 
in het kader van dagbesteding bij de stichting werkt, in de keuken leidinggeeft aan drie andere 
vrijwilligers. Het tekent de aanpak van Stichting Lokaal: mensen worden ingezet op basis van 
hun competenties. Hierdoor ontstaan, zoals een teamleider het zegt, ‘mengelmoesjes van gekke 
connecties die uniek en krachtig zijn’. Deelnemers leren in teamverband en er worden contacten 
gelegd die van grote waarde zijn voor de wijk.
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Hoofdstuk 5

De zoektocht van Stichting 
Lokaal en werkzame 
elementen

5.1 De paraplu: zoektocht naar inclusieve burgermacht

Wantrouwen en zeggenschap
Iedereen zeggenschap: dat is waar Stichting Lokaal zich voor inzet. De behoeften van de buurt zijn 
altijd aanleiding om iets te starten of initiëren. De initiatiefnemers van Stichting Lokaal – Patricia 
Withagen en Dorine Ruter – zeggen het zo: ‘Wij willen dat bewoners de mogelijkheden hebben 
om het heft in eigen handen te nemen. Om daarmee grip te krijgen op hun eigen leven en de 
keuzes die ze daarin maken.’

Zeggenschap en zelfbeheer van inwoners is in Zutphen niet vanzelfsprekend. Uit gesprekken met 
sociaal werkers en inwoners in Zutphen blijkt dat er in de gemeente collectief wantrouwen bestaat 
tegenover de overheid, met name bij inwoners van kwetsbare wijken. Velen voelen zich onge-
hoord: ze vinden dat de overheid de macht heeft en zijzelf geen invloed hebben. Daarbij komt – zo 
zegt een sociaal werker uit Zutphen – dat bewoners vinden dat de beslissingen worden gemaakt 
in Den Haag, met te weinig oog voor wat speelt in het oosten van het land.

‘Het is in deze tijd een uitdaging om bewoners van de wijk te 

betrekken en met elkaar te verbinden. Elke week wordt er een 

spreekuur in Waterkracht georganiseerd waar beroepskrachten 

aanwezig zijn. Waterkracht draagt door de organisatie van zulke 

activiteiten eraan bij een laagdrempelige plek te creëren waar 

inwoners elkaar ontmoeten en inwoners worden verbonden met 

organisaties die in de wijk actief zijn. Het is voor ons belangrijk dat de 

activiteiten bijdragen aan de leefbaarheid en samenhang in de wijk.’ 

Louis Oosterbaan, Manager Klant en Wonen Woonbedrijf ieder1

Ook Stichting Lokaal ervaart dat bewoners in de wijken van Zutphen maar beperkt zeggenschap 
hebben. Op het moment dat Dorine Ruter en Patricia Withagen met ambtenaren in gesprek gaan 
over het creëren van nieuwe mogelijkheden in de wijk, horen ze vaak dat ze ‘geen valse verwach-
tingen willen wekken’. Het resultaat is dat het gesprek met bewoners en de initiatieven die hen 
representeren niet wordt gevoerd of wordt uitgesteld tot een moment dat de (beleids)kaders reeds 
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zijn vastgesteld. Tegelijkertijd blijkt uit gesprekken met sociaal professionals, gemeenteambtenaren 
en woningcorporaties dat ze zoekende zijn in het ophalen van het burgerperspectief en het ruimte 
geven aan zeggenschap van inwoners.

Het gebrek aan oor voor het inwonerperspectief brengt het risico met zich mee dat er vanuit de 
gemeente ideeën worden gevormd en programma’s worden ontwikkeld die niet (genoeg) aanslui-
ten bij wat bewoners willen en nodig vinden om de leefbaarheid van hun buurten te verbeteren. 
Een gemiste kans, want veel wijkbewoners hebben daar ideeën over. Uitwisseling hierover wordt 
ook gestimuleerd bij Waterkracht.

‘De groep vrijwilligers die hier actief is, heeft veel ideeën. Inwoners 

die bij Waterkracht binnenlopen, krijgen de vraag wat ze zouden 

willen: een eigen clubje starten, een locatie voor hun activiteit, de 

gelegenheid om een evenement te organiseren, of iets anders om 

wat te betekenen voor de wijk. Soms hebben mensen een idee, maar 

willen of kunnen ze het niet zelf realiseren. Wij denken dan mee wat 

er mogelijk is.’ 

Younis Besselink, vrijwilliger Stichting Lokaal
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Overheidsparticipatie
Dorine Ruter en Patricia Withagen nemen vaak het initiatief om op zoek te gaan naar moge-
lijkheden om te komen tot gewenste veranderingen. Dat doen ze samen met alle betrokkenen: 
wijkbewoners, welzijnsorganisaties, gemeente en andere maatschappelijke partners. Ze zetten in 
op overheidsparticipatie, als tegenhanger van inwonersparticipatie: de overheid wordt gevraagd 
aan te sluiten bij plannen en wensen van inwoners, in plaats van te handelen vanuit institutionele 
kaders. ‘Zo prikkelen we professionals en beleidsmakers om aan te haken bij nieuwe initiatieven 
van inwoners. Eigenlijk een omgekeerd participatieproces’, aldus Dorine Ruter. Patricia Withagen 
voegt eraan toe dat ze vaak te horen krijgen dat er geen budget is. ‘Wij dagen de overheid dan 
uit om te denken in mogelijkheden en te kijken wat wel kan om het welzijn van bewoners en de 
leefbaarheid van wijken te verbeteren.’

Burgers aan het stuur
Zeggenschap van inwoners is uitgangspunt voor Stichting Lokaal. Tegelijkertijd blijkt het een zoek-
tocht om daar goed invulling aan te geven. De stichting staat voor zover dat past binnen de eigen 
waarden naast en achter inwoners bij het bereiken van zeggenschap en het realiseren voor hun 
(buurt)doelen. Tegelijkertijd stelt Stichting Lokaal zichzelf de vraag waar dat ophoudt en wanneer zij 
‘voor de troepen’ moeten uitlopen. En dat roept weer de vraag op wanneer ze te sturend worden 
en wanneer ze de bewoners onvoldoende empoweren om voor hun eigen belangen op te komen.

'Als dat nodig is, nemen we mensen bij de hand. Of we “duwen 

aan de andere kant”, zodat instanties naar de bewoners toe 

bewegen. Maar ik ervaar een worsteling. We hebben vertrouwen in 

de bewoners. Tegelijk zien we dat ze niet altijd zicht hebben op alle 

mogelijkheden. Of niet de vaardigheden hebben om bepaalde routes 

te bewandelen, bijvoorbeeld in het contact met instanties. Wat is dan 

onze rol als het gaat om inclusieve burgermacht?’ 

Dorine Ruter, initiatiefnemer Stichting Lokaal

Het streven van Stichting Lokaal om invulling te geven aan inclusieve burgermacht is al met al een 
zoektocht. Een zoektocht naar drie dingen: hoe realiseer je inclusiviteit, hoe realiseer je duurzame 
impact en hoe realiseer je empowerment. Op deze vragen wordt in onderstaande hoofdstukken 
ingegaan.
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5.2  Zoektocht 1: Zoektocht naar inclusiviteit
Uitgangspunt van Stichting Lokaal is dat elke inwoner aan kan sluiten bij de activiteiten en dat de 
ontmoetingsplekken open staan voor iedereen. Hierdoor kan het gebeuren dat er een groep jon-
geren bijna elke dag in wijkcentrum Waterkracht te vinden is, ook al geven zij misschien overlast. 
Maar het betekent ook dat er geen alcoholische drank geschonken wordt, en dat Zwarte Piet er 
niet inkomt, want dat zou voor sommige groepen inwoners een reden zijn om niet te komen. Het 
gevolg: het wijkcentrum is voor iedereen bedoeld, maar lang niet iedereen komt er. Sommige in-
woners voelen zich er niet thuis en welkom met eigen cultuur en gewoontes.

Gastvrije ontmoetingsplek
De locatie Waterkracht is een gastvrije ontmoetingsplek, een plek waar heel verschillende bewo-
ners binnenlopen en elkaar tegenkomen. Mensen raken nieuwsgierig naar elkaar, gaan contacten 
met wijkgenoten aan en er ontstaan relaties tussen bezoekers, vrijwilligers en deelnemers aan 
activiteiten. Stichting Lokaal hecht er belang aan dat bezoekers zich welkom voelen en eenieder 
zich geaccepteerd voelt als individu. Veel wijkbewoners en sociaal professionals zijn enthousiast 
over de mogelijkheid dat een grote groep bewoners er ruimte krijgt voor het ontplooien van eigen 
initiatieven.

‘Wat ze goed doen, is een open ruimte, een platform, creëren en 

faciliteren, waar mensen gemakkelijk binnenkomen en initiatieven 

willen en kunnen ontplooien. De mensen van Waterkracht zijn open, 

ondersteunend en faciliterend. Dat is een enorme kwaliteit. Inwoners 

van allerlei verschillende achtergronden komen er. Die diversiteit zie je 

terug bij de vrijwilligers en medewerkers en dat verlaagt de drempel 

voor mensen van heel verschillende achtergronden om er binnen te 

stappen. 

Gidie Ritzerveld, sociaal ondernemer in Zutphen

Stichting Lokaal heeft oog voor de diversiteit van bewoners in de wijk en streeft naar inclusiviteit in 
aanbod en werkwijze. Zo worden steeds álle wijkinwoners uitgenodigd om gebruik te maken van 
de faciliteiten en ruimte van Waterkracht. Inzet van Stichting Lokaal is om inwoners met elkaar te 
verbinden en overbruggende contacten te realiseren tussen groepen inwoners met verschillende 
achtergronden (ook bridging genoemd, Putnam 20001). Iedereen is uitgenodigd om met iedereen 
op een positieve wijze kennis te maken en samen dingen te doen. Zo organiseert Stichting Lokaal 
met dit doel laagdrempelige activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden.

1  Putnam, R. (2000), Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster
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‘Ik ben hier gewoon een keer binnengelopen. Ik doe hier altijd 

boodschappen om de hoek en vroeg me nieuwsgierig af: wat is dit 

eigenlijk? Ze hebben hier lekkere, goedkope koffie. Ik voel me heel 

welkom, er is hier een woonkamergevoel. De reuring, het diverse 

gezelschap dat hier zit. Er zijn niet alleen tafels, maar ook zithoeken 

met banken die lekker zitten. Zo leuk om de jeugd hier te horen. 

Zo zie ik ze nog af en toe. Als het druk is kun je altijd wel ergens 

aanschuiven. Vaak heb je dan hele leuke gesprekken.’ 

Gerard Peulen, bezoeker van Waterkracht

Qua inrichting heeft Waterkracht gekozen voor een sfeer die uitnodigend is voor een brede doel-
groep: je ziet elementen uit de Nederlandse en andere culturen. Er is volop aandacht voor eten, 
muziek en aankleding. Bezoekers worden altijd persoonlijk benaderd met de vraag: ‘Wil je hier iets 
doen, wil je actief worden?’ Hierdoor wordt Waterkracht ervaren als gastvrije ontmoetingsplek en 
voelen bezoekers zich uitgenodigd om er als vrijwilliger actief te worden.

‘Toen ik destijds naar deze wijk verhuisde, had ik last van sociale 

angst. Ik kende weinig mensen. Ik kwam hier bij Waterkracht en 

heb het leren kennen als een prettige ontmoetingsplek. Een plek 

waar mensen worden samengebracht. Het is een goede basis voor 

ontmoeting in de wijk. De diversiteit trok me aan. De verschillende 

mensen. Ik voel me hier thuis. Daarom ben ik hier vrijwilliger 

geworden. 

Melátie van Beem, vrijwilliger bij Stichting Lokaal

Spanning tussen open armen en overlast
Stichting Lokaal is succesvol in het streven naar inclusiviteit en in het bijeenbrengen van inwoners-
groepen. Dat resulteert echter in (nieuwe) uitdagingen. Zo hebben jongeren de weg gevonden 
naar de locatie Waterkracht: voor hen is er van alles te doen, van tafeltennis tot huiswerkbegelei-
ding. Maar in dezelfde ruimte komen ook andere groepen, met andere wensen over gedrag en 
omgang in de ruimte. Soms ontstaat wrijving, bijvoorbeeld over ongewenst gedrag van jongeren 
en over het feit dat sommige jongeren niet altijd zorgvuldig omgaan met de locatie en de spullen.
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‘Er is een pittige groep jongeren die Waterkracht bezoekt. Een groep 

die achtergesteld is en zich ongezien en ongehoord voelt door 

de ontwikkelingen die je in het hele land ziet. Een groep die veel 

negatieve aandacht krijgt. En op onze locatie zien we bepaald gedrag 

waarvan je kan zeggen ‘dat is niet acceptabel’. Hoe ga je om met 

ruimte, spullen, elkaar? Met elkaar zijn regels opgesteld, in positieve 

termen. We formuleren dat bijvoorbeeld niet als: je mag niet schelden 

maar als we spreken respectvol met en over elkaar. In de handhaving 

is dat niet gelukt.’ 

Dorine Ruter, initiatiefnemer Stichting Lokaal

Stichting Lokaal zoekt naar een balans tussen de waarde om jongeren de ruimte te geven en gren-
zen te stellen aan gedrag dat een negatieve impact heeft op andere bezoekers van de locatie, maar 
soms ook op de omgeving.

‘De jongeren komen ook in de wijk. Als ze niet in Waterkracht zijn, 

dan zijn ze de hele avond buiten en kan het onrustig worden op 

straat. Sommige buurtbewoners en partners verwachten dat de 

overlast is opgelost als jongeren binnen een plek hebben, maar zo 

eenvoudig is dat niet. Dit vergt dat we afspraken maken, grenzen 

stellen, en samenwerken met maatschappelijke partners om te 

investeren in deze jongeren, zodat ze zich binnen en buiten de locatie 

anders gaan gedragen.’ 

Patricia Withagen, initiatiefnemer Stichting Lokaal

Stichting Lokaal vindt het waardevol dat de jongeren zich bij Waterkracht thuis voelen en leren 
veel van hun aanwezigheid, maar worstelt met de vraag hoe te voorkomen dat de locatie een 
strijdtoneel wordt tussen verschillende groepen. Hoe krijg je het voor elkaar dat jongeren zich in 
de openbare ruimte gedragen volgens de regels die Stichting Lokaal samen met hen heeft opge-
steld? En hoe kun je zorgen dat dat de jongeren zichzelf kunnen zijn, én de regels kunnen worden 
gehandhaafd?
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Behoefte aan een plek die eigen is
Een ander vraagstuk met betrekking tot inclusiviteit is dat een groep wijkbewoners Waterkracht 
niet bezoekt en zich er niet welkom voelt. Voor sommigen heeft dat te maken met het feit dat 
men in Waterkracht geen alcoholische dranken schenkt, Sinterklaas viert zonder Zwarte Piet of 
met de manier waarop de ruimte is ingericht. Sommige inwoners komen er niet omdat ze geen 
eigen ruimte op de locatie in beheer kunnen krijgen. Stichting Lokaal worstelt met de vraag hoe 
ze hiermee om moet gaan.

‘Onze wijk is een arbeiderswijk. ‘s Avonds willen mensen ook wel eens 

een keer uit. Klaverjassen, darten, rummikub. Dat kan hier eigenlijk 

nergens. Dan lopen we tegen het punt: alcohol. Mensen willen een 

wijntje, biertje of neutje bij hun klaverjasavond. Maar dat kan hier 

niet, en dat is denk ik een reden dat die groep mensen hier niet komt. 

Jammer, want dat zijn juist de mensen die hun deur gewoonlijk niet 

uitkomen en iets missen. 

Natasja Ligt, inwoner van de wijk
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Sommige wijkbewoners voelen zich dus niet thuis bij Waterkracht omdat ze zich niet kunnen vin-
den in keuzes die er worden gemaakt. Het illustreert ook dat sommige wijkbewoners – die zich 
typeren als arbeiders – het gevoel hebben geen plek te hebben om bij elkaar te komen. Er is dus 
sprake van een behoefte aan ‘bonding›: het samenkomen en binden van mensen die zich in elkaar 
herkennen op basis van gedeelde kenmerken zoals een vergelijkbare sociaaleconomische status, 
migratieachtergrond of leefstijl.

‘Wij leggen bewust nadruk op het samenbrengen van bewoners 

die elkaar niet automatisch treffen. Bonding vindt makkelijker 

automatisch plaats dan bridging. Stichting Lokaal wil daarom 

mogelijkheden faciliteren voor uitwisseling tussen bezoekers van 

verschillend pluimage, die van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen 

helpen, zodat hun situatie kan verbeteren. Om vooruit te komen, heb 

je namelijk vaak mensen nodig die anders zijn’. 

Dorine Ruter, initiatiefnemer Stichting Lokaal

Vanuit de eigen waarden en visie stelt Stichting Lokaal dus kaders. Maar bepaalde (groepen) be-
woners hebben daardoor het gevoel dat er voor hen geen ruimte is. Zij voelen zich ongehoord en 
ongezien omdat ze niet mede de kaders van Stichting Lokaal kunnen bepalen. En daar moeten en 
willen de initiatiefnemers werk van maken.

Inclusieve wijken
Ook anderen – sociaal professionals, welzijnsmedewerkers en beleidsambtenaren – reflecteren op 
het dilemma van inclusiviteit. Ze zien dat Stichting Lokaal een brede groep bewoners bereikt, maar 
niet iedereen. Velen zeggen dat niet alle initiatieven inclusief hoeven te zijn, maar dat je moet wer-
ken aan inclusieve wijken. Ze bepleiten daarom dat er een diversiteit aan locaties en initiatieven 
in Zutphen komt, waar verschillende bewoners(groepen) zich thuis voelen. Ook de gemeente ziet 
voor zichzelf vooral een verantwoordelijkheid om te werken aan inclusieve wijken.
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‘We proberen na te gaan hoe open een initiatief is voor iedereen. 

Enkele jaren geleden kwamen in wijkcentrum Waterkracht alleen 

maar ouderen; jongeren voelden zich niet welkom. Sinds Stichting 

Lokaal het beheer doet, is dat sterk veranderd. Nu komen er wel veel 

jongeren, ook met een migratieachtergrond. Ze voelen zich er thuis. 

Nu is het weer zaak om ervoor te zorgen dat ook de oorspronkelijke 

wijkbewoners blijven komen. Gelukkig is Stichting Lokaal daar zelf 

ook alert op. Wij denken dat je als gemeente moet nagaan of alle 

groepen in de wijk een plek hebben waar ze graag zijn. Daar kun je 

als subsidieverstrekker een rol in spelen.’ 

Jeannette ’t Hoen, accountmanager Participatie gemeente Zutphen

Inclusiviteit is een veelzijdig dilemma
Stichting Lokaal staat al met al voor een lastig dilemma. Aan de ene kant wil ze inclusief zijn en 
is ze dat ook, aan de andere kant leidt dit ertoe dat niet iedereen zich prettig voelt in de ontmoe-
tingscentra of er niet over de vloer komt. Stichting Lokaal kiest ervoor om grenzen te stellen en 
kaders te hanteren, wat ten koste gaat van bezoekers die graag een eigen plek willen. Tegelijkertijd 
is Stichting Lokaal zoekende in hoe om te gaan met sommige bezoekers die ongewenst gedrag 
vertonen. Als deze bezoekers blijven komen, bestaat het risico dat anderen juist afhaken. Voor 
Stichting Lokaal is het niet de vraag óf ze inclusief wil zijn, maar hóe ze inclusief wil zijn. Het is een 
zoektocht naar een ‹begrensde inclusiviteit›, waarbij de gebruikers, samen met de initiatiefnemers 
de grenzen bepalen. Alleen wijzen sommige groepen deze ‹begrensde inclusiviteit› af, zijn ze niet 
‹loyaal› aan de regels die ze zelf hebben opgesteld, of kiezen ze ervoor de locatie niet (meer) te 
bezoeken.

5.3  Zoektocht 2: Zoektocht naar een duurzame impact
Stichting Lokaal gaat voor duurzame impact. Ze werkt aan gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid 
voor de hele lokale samenleving. Betrokkenen willen meer dan problemen oplossen en voorkomen, 
ze willen structureel veranderingen bewerkstelligen. Dat Stichting Lokaal ambitieus is, blijkt ook uit 
het feit dat ze in 2020 een start heeft gemaakt met het realiseren van een nieuwe ontmoetingsruimte 
in een andere wijk: locatie Geweldig! in woon-zorgcomplex Sint Elisabeth in de wijk Nieuwstad.

Meerjarige financiering
De manier waarop Stichting Lokaal in de afgelopen jaren werkte, was te typeren als ‘al doende 
leren’: gewoon de handen uit de mouwen steken en niet te lang plannen maken. Inmiddels gaat 
de stichting meer strategisch te werk: ze formuleert lange-termijndoelen. Wat hierin meespeelt, is 
dat Stichting Lokaal een langdurige, vijfjarige samenwerkingsovereenkomst met de woningcorpo-
ratie en de gemeente heeft afgesloten. De stichting ontvangt de komende vijf jaar een jaarlijkse 
subsidie van 70.000 euro en ontmoetingsruimte Waterkracht is voor een periode van vijf jaar ter 
beschikking gesteld. Betrokkenen zijn positief over deze langjarige samenwerking.



pagina 24 van 38   *   Versterken van inclusieve burgermacht

‘Het is belangrijk dat wat door Stichting Lokaal in de afgelopen 

jaren is opgebouwd, niet verloren gaat. Door gezamenlijke inzet van 

Woonbedrijf Ieder1, Stichting Lokaal en de gemeente is dit nu gelukt. 

Daarmee heeft het wijkcentrum een stabiele basis voor de komende  

5 jaar.’ 

Wethouder Mathijs ten Broeke van gemeente Zutphen2

‘We zijn samen met de gemeente Zutphen en Stichting Lokaal een 

contract overeengekomen voor vijf jaar. Normaal sluiten we veel 

kortere contracten af, maar voor een initiatief als Stichting Lokaal 

is meer tijd nodig om iets op te bouwen. Ik ben er trots op dat dit 

gelukt is, zodat het een eerlijke kans krijgt om tot bloei te komen.’ 

Louis Oosterbaan, Manager Klant en Wonen Woonbedrijf ieder1

2 Gemeente Zutphen kent subsidie toe aan Stichting Lokaal (contactzutphen.nl)

https://www.contactzutphen.nl/nieuws/algemeen/334641/gemeente-zutphen-kent-subsidie-toe-aan-stichting-lokaal
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De meerjarige financiering toont bestuurlijk draagvlak en creëert een stabiele financiële basis om te 
werken aan duurzame impact en de ontwikkeling van het initiatief. De directie van Stichting Lokaal 
ervaart hierdoor ook ruimte om te bouwen aan verdere versterking van de samenwerking en ge-
lijkwaardig partnerschap. Dorine Ruter: ‘We zien onszelf niet als opdrachtnemer en de gemeente 
niet als opdrachtgever. Dat zou betekenen dat we niet een eigen koers varen, en slechts opdrach-
ten aannemen en uitvoeren. Ik vind dat een gruwelijk idee. We streven naar een gelijkwaardige 
verhouding met de gemeente.’

Professionaliseren
Stichting Lokaal is gestart als bewonersinitiatief: voor bewoners door bewoners. Inmiddels ont-
vangt de stichting een meerjarige financiering en combineert ze verschillende rollen: aanbieder 
van welzijnsactiviteiten, sociale onderneming en bewonersinitiatief. Die ontwikkeling gaat hand 
in hand met een verdere professionalisering van de stichting: ze moet langdurig leren inspelen op 
maatschappelijke vraagstukken.

Als organisatie die aan het professionaliseren is, is Stichting Lokaal permanent aan het leren. Om-
dat de stichting voortdurend in beweging is, en organisch groeit, verloopt dat leerproces soms 
grillig. Angus Konkel, ten tijde van het onderzoek teamleider bij de stichting, zegt het zo: ‘Bedrijf-
stechnisch verloopt het hier soms chaotisch. We zijn voortdurend aan het vernieuwen. Zo hebben 
we sinds kort teammeetings, met op de agenda dingen die verbeterd kunnen worden. Ook is er 
sinds kort een nieuw systeem om door te geven welke bijzonderheden er zijn op een dag. Het werk 
verandert en groeit met de dag.’

In het kader van de professionaliseringsslag neemt Stichting Lokaal betaalde krachten aan en 
bouwt ze aan nieuwe samenwerkingsrelaties. Dat brengt het risico mee dat de unieke kracht 
van de inbreng van inwoners – en daarmee de aansluiting bij hun wensen en behoeften – onder 
druk kan komen te staan. Hoe daarin te balanceren, is voor de initiatiefnemers een permanent 
leerproces.

De professionalisering die nodig is om duurzame impact te maken, vraagt daarnaast ander lei-
derschap van de directie: het vermogen om medewerkers en teamleiders mee te nemen bij visie-
ontwikkeling en in veranderingsprocessen. Alle betrokkenen, zoals vrijwilligers en teamleiders, 
moeten voldoende tijd en ruimte krijgen om mee te gaan in de noodzakelijke veranderingen. Soms 
is dat balanceren.

‘We zijn sterk in het neerzetten van onze eigen visie, en het aangeven 

waar we met elkaar heen moeten. Mensen moeten de tijd krijgen 

om daarin mee te groeien. Maar het kan ook gebeuren dat een 

bewoner of teamleider zich een kant op ontwikkelt die niet direct bij 

de stichting past. Soms leren we hiervan en stellen we onze lijn bij. 

Maar soms nemen we de touwtjes juist in handen en is er binnen de 

stichting minder ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.’ 

Dorine Ruter, initiatiefnemer Stichting Lokaal
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Handelingsruimte
De zoektocht naar een balans tussen werken volgens een visie enerzijds en voldoende eigenheid 
het bieden van (professionele) handelingsruimte aan eigen medewerkers anderzijds verloopt niet 
altijd soepel. Een casus van enige tijd terug met een inwoner die zich bij de stichting ontwikkelde 
tot teamleider illustreert dat. Deze bewoner liep ooit bij Waterkracht binnen toen hij een ruimte 
zocht voor de activiteiten van een lokale stichting van bewoners. Al snel ontdekte hij dat veel meer 
jongeren in de wijk het gevoel hebben dat ze nergens terecht konden. De bewoner besloot daarop 
actief te worden binnen Stichting Lokaal en zich te gaan inzetten voor de jongeren in Waterkracht. 
Na verloop van tijd werd hij teamleider, en in die rol onderhield hij relaties met veel van de jonge-
ren. Toch liep de samenwerking tussen hem en Stichting Lokaal niet altijd op rolletjes. De persoon 
in kwestie had zeer sterke kwaliteiten: hij was een best person, enorm krachtig in het contact met 
‘zijn’ jongeren. Hij was een soort magneet, die heel veel jongeren binnenhaalde. Andere teamlei-
ders en vrijwilligers wilden graag van hem leren hoe ook zij een sterke relatie konden opbouwen 
met de jongeren, zodat het ‘onze jongeren’ van Stichting Lokaal zouden worden.

‘Wij willen bevorderen dat onze medewerkers van elkaar leren. Wij 

vroegen de teamleider daarom “Kun jij andere vrijwilligers laten zien 

hoe jij het aanpakt? Hoe spreek je jongeren aan, hoe bouw je een 

band met ze op? Geef ons feedback, zodat wij het ook leren en niet 

alles hangt op jou, want samen kunnen we zoveel meer bereiken.” 

Het lukte echter niet om samen die sprong te maken. Heel jammer, 

want we hadden het gevoel dat hij nog zoveel meer had kunnen 

bijdragen.’ 

Dorine Ruter en Patricia Withagen, initiatiefnemers Stichting Lokaal

Stichting Lokaal vreesde dat door het vertrek van deze teamleider veel jongeren Waterkracht niet 
meer zouden bezoeken. Sommigen bleven inderdaad weg, anderen komen nog wel. Weer anderen 
voelen zich loyaal naar de vertrokken teamleider en creëren soms een wat negatieve dynamiek tijdens 
hun bezoek aan de locatie. Om dit te doorbreken en een positieve dynamiek te stimuleren heeft 
Stichting Lokaal ervoor gekozen de vrije inloop te vervangen door gerichte activiteiten voor jongeren.

Duurzame relaties
Stichting Lokaal streeft naar een duurzame relatie met inwoners. Ze doet dat vanuit een visie op 
hoe je dat professioneel moet vormgeven, samen met teamleiders en vrijwilligers. Soms betekent 
dit dat van teamleiders en vrijwilligers – deels inwoners uit de wijk – wordt gevraagd de visie van de 
organisatie te volgen, terwijl zij zelf een andere kijk op zaken hebben. Voor de stichting betekent 
dit soms een zoektocht: hoe breng je de logica van de organisatie, die gericht is op continuïteit en 
duurzaamheid in balans met de uitgangspunten van inclusieve burgermacht, waarin het perspec-
tief van inwoners leidend is en inwoners eigenaarschap krijgen over het realiseren van de buurt-
doelen? Het werk van Stichting Lokaal speelt zich voortdurend af in dit spanningsveld.
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5.4  Zoektocht 3: Zoektocht naar empowerment
Stichting Lokaal zet behalve op inclusiviteit en duurzame impact ook in op empowerment van vrij-
willigers en bezoekers van Waterkracht en wijkbewoners. Maar hoe geef je dat goed vorm? Ook 
daarin zoekt de stichting naar de juiste balans, een balans tussen kaders stellen en vertrouwen 
geven. Want hoe creëer je als organisatie met een duidelijke visie een klimaat waarin leren wordt 
gewaardeerd en mensen worden ondersteund en gefaciliteerd, zonder hun activiteiten over te 
nemen of hun zeggenschap te beperken?

Vertrouwen, veiligheid en uitdaging
Stichting Lokaal probeert haar vrijwilligers veiligheid en vertrouwen en kaders te geven, en tegelijk 
een uitdaging voor ze te creëren. Zo laat ze de vrijwilligers groeien en draagt ze bij aan een posi-
tieve verandering in de wijk. Dorine Ruter benadrukt dat Stichting Lokaal werkt vanuit het principe 
van gelijkwaardigheid: ik ben een mens, jij bent een mens en we helpen elkaar. Hierdoor ontstaan 
relaties die bijdragen aan positieve verandering in de wijk. Dorine Ruter geeft aan dat vertrouwen 
geven belangrijk is, omdat het ervoor zorgt dat mensen sneller relaties met elkaar aangaan. ‘En die 
relaties werken als katalysator voor een positieve verandering in de wijk en samenleving.’

Vrijwilligers Niaz Rashid en Shakila Hamidi beamen dat. ‘Wij 

vinden het heel fijn om hier samen te werken. Wij zijn bijna familie 

geworden. Ook met problemen kunnen we bij elkaar terecht.’ 

Vrijwilliger Shakila: ‘Zo ben ik een tijdje geleden geopereerd. Ik kan 

niet terugvallen op familie hier in Nederland, maar mijn collega’s 

stonden voor me klaar. Ze maakten eten voor me en hielpen me bij de 

dingen die ik zelf niet kon.’ ‘De vrijwilligers van Waterkracht doen dat 

graag voor elkaar.’

Niaz Rashid en Shakila Hamidi, vrijwilligers bij Stichting Lokaal

De vrijwilligers bij Stichting Lokaal ervaren vertrouwen in hun kunnen en ruimte om zelf initiatieven 
te ontplooien. Tijdens het intakegesprek met nieuwe vrijwilligers vraagt de stichting altijd naar hun 
leerdoelen. Younis Besselink, een vrijwilliger zegt hierover: ‘Tot dat moment hád ik eigenlijk geen 
leerdoelen, ik kwam gewoon vrijwilligerswerk doen. Maar dat ze mij hierop doorvroegen was heel 
waardevol, ik werd mij bewuster van de zaken waarin ik mij wil ontwikkelen.’

Empowerment van de wijk
Het initiatief voor activiteiten bij de stichting komt deels vanuit de buurt en de bezoekers. Op die 
manier kan het beste worden gewerkt vanuit de behoeften van de inwoners zelf, zeggen Dorine 
Ruter en Patricia Withagen. De teamleiders gaan naast de vrijwilligers en bezoekers staan, om 
hen te stimuleren. Ze geven hen een steuntje in de rug of nemen bezoekers bij de hand. Maar als 
Ruter en Withagen kansen en mogelijkheden zien waar zij vanuit hun vaardigheden en netwerk 
invulling aan kunnen geven, grijpen ze die soms ook aan. Zo zetten zij zaken in beweging en ope-
nen zij deurtjes die anders gesloten zouden blijven. Een goed voorbeeld is dat naar aanleiding van 
gesprekken met vrijwilligers en bezoekers van Waterkracht inmiddels een Entreeopleiding (MBO1) 
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aangeboden wordt aan vrijwilligers en andere wijkbewoners. Bezoekers hadden de behoefte aan 
zo’n opleidingsmogelijkheid kenbaar gemaakt. Na overleg en in samenwerking met het ROC en de 
gemeente maakten Dorine Ruter en Patricia Withagen dit mogelijk.

‘Wij hebben een knokpartij geleverd, waar anderen de vruchten van 

plukken. Bezoekers en vrijwilligers hebben nu de kans om naar school 

te gaan, daar zit hun empowerment. Vanuit ons privilege hebben wij 

iets voor elkaar kunnen boksen. De mensen om wie het gaat, hadden 

die ruimte niet durven nemen, onder andere omdat velen afhankelijk 

zijn, bijvoorbeeld van een uitkeringsinstantie. We zien het positieve 

effect van die opleiding nu al. Deelnemers worden assertiever, durven 

meer hun positie te claimen, ook als vrijwilliger bij ons.’ 

Dorine Ruter, initiatiefnemer Stichting Lokaal

Stichting Lokaal is voortdurend aan het afwegen: in hoeverre laten we het eigenaarschap bij inwo-
ners, en wanneer nemen we als directie zelf het initiatief om activiteiten te starten, zoals bij het 
realiseren van de genoemde Entreeopleiding? Dorine Ruter en Patricia Withagen vinden het een 
lastige zoektocht. Ook bij de buitenwacht is af en toe de vraag te beluisteren of Stichting Lokaal 
het initiatief wel voldoende bij de inwoners laat. Want naarmate je dat meer doet, bied je ze ook 
meer kansen om te groeien.

‘Empoweren van bewoners vraagt soms ook dat je op je handen 

gaat zitten en het niet van ze overneemt. Wij hebben de indruk dat 

Stichting Lokaal wel uitgaat van de behoefte van bewoners, maar 

toch vaak zelf gaat organiseren, en niet het eigenaarschap bij de 

bewoners laat. Daar zit nog ruimte voor verbetering. Door het gesprek 

aan te gaan, bijvoorbeeld met jongeren in de wijk die zich vervelen. 

Stichting Lokaal zou locatie en budget kunnen organiseren, een plan 

kunnen maken met inwoners, en het eigenaarschap bij de groep 

jongeren kunnen leggen. Dus niet zelf organiseren, maar verbindingen 

leggen tussen inwoners en organisaties, die de organisatie dan voor 

hun rekening kunnen nemen.’ 

Ilona Koops, manager sociaal werk van Perspectief Zutphen
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Complexe vraagstukken
Bij het empoweren en ondersteunen van inwoners en vrijwilligers ervaart Stichting Lokaal nog 
meer lastige dilemma’s. Zo doen de vrijwilligers en inwoners veel werk dat eigenlijk past bij opge-
leide sociaal werkers of opbouwwerkers. Ze moeten soms besluiten nemen die niet direct passen 
bij hun rol als actieve inwoner/vrijwilliger. En vrijwilligers wíllen dat ook vaak niet, ze willen inwoner 
blijven met een ondersteunende rol bij activiteiten en geen professional zijn. De vraag is dus onder 
andere waar de empowerment zich op moet richten.

‘Welke taken en rollen geef je vrijwilligers? Voor ons is dit een 

dilemma. Neem het omgaan met groepen jongeren waar we mee 

te maken hebben. Dat is soms complex en vraagt expertise. Kun je 

dat dan zomaar oppakken met vrijwilligers? Werk dat normaal door 

opgeleide mensen wordt gedaan? Zelf hoop ik dat dat wel kan, want 

als team leren we er veel van, en op die manier contact maken met 

jongeren is van grote waarde voor de wijk.’ 

Dorine Ruter, initiatiefnemer Stichting Lokaal
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Door Movisie geïnterviewde welzijnswerkers die in het werkveld van Stichting Lokaal actief zijn, 
begrijpen de zoektocht. Stichting Lokaal wil mensen ondersteunen, maar er zijn situaties waarin de 
problematiek te ingewikkeld is en het nodig is om door te verwijzen, bijvoorbeeld naar een sociaal 
wijkteam. Diverse welzijnswerkers adviseren Stichting Lokaal om gerichter te gaan samenwerken 
met andere stakeholders in de wijk, zoals sociaal professionals: laat de verschillende betrokkenen 
doen waar ze goed in zijn. Men kan vanuit eigen kracht werken, en elkaars kennis en kunde opti-
maal benutten. Soms is er sprake van een grijs gebied, maar daarover kunnen de betrokkenen het 
gesprek met elkaar aangaan.

Periodieke onderhoudsbeurt
Ook krijgt Stichting Lokaal het advies om geregeld de samenwerking en het werk te evalueren, met 
bezoekers én met samenwerkingspartners, in een ‘periodieke onderhoudsbeurt’. Samen kunnen 
ze kijken waar inwoners behoefte aan hebben, ook de inwoners die niet bij Waterkracht komen. 
Op die manier kan Stichting Lokaal de kwaliteit van het eigen werk verder verbeteren én de verbin-
ding met bewoners in de wijk versterken.

‘Bij organisaties die zich sterk aan het ontwikkelen zijn, zoals Stichting 

Lokaal, zie je vaak dat de organisatiedynamiek de overhand neemt. 

Ze gaan dan andere dingen doen dan waar ze oorspronkelijk voor 

bedoeld zijn. Vaak loopt dat fout af. Je moet je steeds afvragen: 

waar zijn we goed in? Wat moeten we wel doen en wat niet? Een 

‘periodieke onderhoudsbeurt’ kan goed werken, bijvoorbeeld twee 

keer per jaar. Vraag je dan met elkaar af: hoe hebben we het het 

afgelopen halfjaar gedaan? Wat gaat goed en wat kan beter? […] En 

ook: wat moeten we zelf doen en wat moeten we uit handen geven?’ 

Gidie Ritzerveld, sociaal ondernemer in Zutphen

De unieke kracht als burger behouden
Stichting Lokaal zet zich in voor de empowerment van zowel haar eigen vrijwilligers als van de 
inwoners van Waterkwartier. Bij de eigen vrijwilligers lukt dat goed: velen krijgen binnen de ka-
ders van de stichting veiligheid, ruimte en vertrouwen om zich te ontwikkelen en doen dat volop. 
Als het gaat om de empowerment van de wijk en ruimte laten voor het initiatief van inwoners, is 
de stichting meer zoekend. Wanneer moet je ‘op je handen zitten’ als initiatiefnemers, en meer 
eigenaarschap bij inwoners leggen? Wat is je rol als inwoner bij het omgaan met en oplossen van 
complexe problemen? En is dat een taak van vrijwilligers van Stichting Lokaal of eerder van sociaal 
professionals van andere organisaties? Want in hoeverre moet je inwoners een rol geven die meer 
past bij sociaal werkers en opbouwwerkers? Loop je dan niet het risico dat zij hun unieke kracht 
als inwoner verliezen? Het zijn vragen die Stichting Lokaal zich steeds stelt en waar ze ook de ko-
mende jaren een antwoord op zal blijven zoeken.
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Hoofdstuk 6

Conclusie en geleerde lessen

Movisie heeft een jaar lang actieonderzoek uitgevoerd bij Stichting Lokaal in Zutphen. Centrale 
vraag: op welke manier geeft de stichting invulling aan inclusieve burgermacht? Hoe doet ze dit als 
professionaliserende organisatie, met behoud van de unieke kracht van inwoners? En hoe gaat ze 
om met de dilemma’s die ze daarbij tegenkomt? Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 
observaties en interviews en reflectiesessies met de initiatiefnemers en teamleiders van Stichting 
Lokaal, vrijwilligers bij Waterkracht, bewoners uit Waterkwartier en ook andere sociale agenten in 
Zutphen, zoals wooncorporatie, de organisatie voor sociaal werk en de gemeente.

In dit concluderende hoofdstuk formuleren we werkzame elementen van de aanpak van Stichting 
Lokaal en de lessen die het onderzoek heeft opgeleverd. We verbinden dat aan theoretische in-
zichten uit bestaand onderzoek. De overstijgende kennis die dit oplevert kan worden benut door 
anderen die inclusieve burgermacht willen versterken, zoals gemeenten, woningcorporaties, maat-
schappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en sociaal professionals.

De spagaat van inclusiviteit
Stichting Lokaal wil een plek zijn voor alle groepen inwoners vanuit de wijk, ongeacht etnisch-cul-
turele afkomst, religie, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, opleiding en sociale klasse. De inzet 
is om alle inwoners gelijkwaardig en representatief te laten meedoen in wijkcentrum Waterkracht.

Daarbij streeft de stichting naar bridging (Putnam, 2000), het verbinden van groepen mensen die 
van elkaar verschillen in sociaaleconomische achtergrond, migratieachtergrond of leefstijl. Bridging 
wordt op verschillende manieren gestimuleerd, onder andere door het aanbieden van laagdrempe-
lige activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden, en het creëren van een gastvrije ontmoetingsplek. 
De fysieke locatie van de stichting in de wijk – het wijkcentrum Waterkracht – kan gezien worden 
als de realisatie van een lokale vorm van wat Oldenburg (2001) Third Place noemt: ‘Ruimte met een 
publieke functie waar mensen graag terecht komen om regelmatig, vrijwillig, informeel bij elkaar 
te zijn, buiten de sfeer van thuis en werk’.
De locatie nodigt ertoe uit dat mensen met elkaar in contact treden en maakt duurzame verhou-
dingen en ervaringen van co-creatie mogelijk die thuis, op het werk of in andere privéruimtes niet 
voorhanden zijn.

Begrensde inclusiviteit
Om gelijkwaardigheid en inclusiviteit te realiseren, stelt Stichting Lokaal een aantal voorwaarden 
aan gedrag en activiteiten binnen wijkcentrum Waterkracht. Een daarvan is dat iedereen zich wel-
kom en geaccepteerd moet voelen bij de activiteiten. Dit resulteert in gedragsregels over hoe je 
met elkaar in de ruimte omgaat, en keuzes zoals het niet schenken van alcohol. Er is daarom sprake 
van begrensde inclusiviteit: iedereen mag deelnemen onder bepaalde condities.

Dit zorgt ervoor dat sommige groepen bewoners zich niet welkom voelen, bijvoorbeeld inwoners 
die het belangrijk vinden om tijdens activiteiten alcoholhoudende drank te kunnen nuttigen.
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Een les van de praktijk van Stichting Lokaal en Waterkracht is dat het een ingewikkelde opgave 
is voor individuele lokale initiatieven om werkelijk inclusief te zijn voor álle groepen inwoners. 
Beter realiseerbaar lijkt het om te komen tot inclusieve wijken, waarbinnen verschillend aanbod 
is, en waar voor alle groepen inwoners voorzieningen bestaan waar ze zich thuis voelen en waar 
ruimte is voor bonding tussen mensen die zichzelf in elkaar herkennen. Daarbij is het van belang 
om oog te houden voor de mogelijkheden tot bonding en bridging in de wijk. Zo kan bonding 
een basis vormen voor een gevoel van veiligheid en onderling vertrouwen, wat ruimte creëert voor 
nieuwsgierigheid naar ‘de ander’ in de wijk. Als bridging wordt gefaciliteerd in de wijk, kan deze 
nieuwsgierigheid uitmonden in meer verbinding tussen verschillende groepen. Beleidsprofessionals 
kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

Deze les sluit aan bij een recent pleidooi van Radboud Engbersen en Judith Jansen om niet, vanuit 
een ‘inclusiekramp’, van alle initiatieven in wijk en buurt te verlangen dat ze inclusief zijn. Als je 
mensen ruimte biedt voor zelforganisatie en bonding – met aandacht voor empowerment van in-
dividu of collectief – houd je de deur open naar bridging en inclusie op wijkniveau.

Over het stimuleren van inclusiviteit door Stichting Lokaal zijn op basis van het onderzoek de vol-
gende conclusies te trekken:

• Een levendige en gastvrije ontmoetingsplek in de wijk waar verschillende bewoners binnen-
lopen en elkaar ontmoeten is een belangrijk werkzaam element voor bridging.

• Ook kan een fysieke locatie een ‘third place’ vormen, wat de ontmoeting tussen inwoners, 
professionals en medewerkers van de gemeente stimuleert. Dit is een werkzaam element 
voor het creëren van partnerschap en co-creatie tussen inwoners en officiële instanties.

• Realiseren van inclusiviteit vraagt een inspanning. Begrensde inclusiviteit zorgt ervoor dat 
iedereen mee mag doen onder bepaalde condities. Inclusieve wijken zijn beter realiseerbaar 
dan inclusieve initiatieven. Het moet gaan om wijken waarbinnen verschillend aanbod is, en 
waar voor alle groepen inwoners voorzieningen bestaan waar ze zich thuis voelen.

Burgermacht en overheidsparticipatie
Stichting Lokaal werkt aan inclusieve burgermacht door actief de betrokkenheid van en samen-
werking tussen verscheidene spelers in de wijk te stimuleren. De initiatiefnemers van de stichting 
beschikken samen over veel politiek, bestuurlijk, maatschappelijk en cultureel kapitaal. Dit benut-
ten ze voor het ontwikkelen van hechte banden onder inwonersnetwerken (bonding), tussen inwo-
nersnetwerken (bridging) en tussen inwonersnetwerken en professionele en politieke netwerken 
(linking).

Dankzij het linking kapitaal lukt het de stichting om de overheid en andere samenwerkingspartners 
te bewegen om aan te sluiten bij initiatieven van inwoners en minder eenzijdig te sturen vanuit 
kaders en opdrachten. Er is daardoor daadwerkelijk sprake van overheidsparticipatie: de lokale 
overheid en professionele organisaties denken en doen mee aan het behalen van de doelen van 
Stichting Lokaal en ondersteunen dit, ook financieel.

https://www.movisie.nl/artikel/stap-uit-inclusiekramp-herwaardeer-zelforganisatie
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Best persons en ruimte voor eigenheid
Reflecterend op het sociaal kapitaal, netwerk en expertise van de initiatiefnemers van Stichting 
Lokaal kunnen de initiatiefnemers worden getypeerd als best persons. Best persons zijn ‘bijzonder 
slagvaardige, toegewijde mensen die maatschappelijke problemen helpen aanpakken’ (De Graaf, 
2017a). Ze zijn de verbinding tussen de beweging van onderop en de beweging aan de top. Ze 
leggen verbindingen voorbij scheidslijnen en zijn een voorbeeld van de manier waarop de spanning 
tussen systeem- en leefwereld tijdelijk weggenomen of overbrugd kan worden. Ze bewegen heen 
en weer tussen de wereld van organisaties en instellingen en het dagelijks leven van mensen in de 
wijk (de Graaf, 2017b).

Best persons zijn van groot belang voor het realiseren van maatschappelijke initiatieven, maar ken-
nen ook hun valkuilen. Een daarvan is dat ze soms onvoldoende ruimte bieden aan het initiatief, de 
eigenheid en empowerment van anderen. Soms spelen ze een te grote of dominante rol, wat van 
invloed kan zijn op de groepsvorming en wat een obstakel kan zijn bij het geven van ruimte aan 
eigenheid van anderen met afwijkende motieven en capaciteiten (Blonk en van den Bosch, 2018).

Wil een initiatief slagen in de opzet om te verduurzamen, dan is het binden van nieuwe personen 
aan het initiatief met complementaire vaardigheden vaak nodig. Het is daarom zaak dat best per-
sons deze valkuil in beeld hebben en in staat zijn ruimte te bieden aan afwijkende en aanvullende 
perspectieven en vaardigheden.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-01/Niet-meer-zomaar-te-stoppen-duurzaamheid-burgerinitiatieven.pdf


pagina 34 van 38   *   Versterken van inclusieve burgermacht

Als Stichting Lokaal nieuwe activiteiten start, gebeurt dat altijd vanuit behoeften van inwoners. 
Echter, in de uitwerking moeten die wel passen in en niet botsen met de visie van de stichting. 
Burgermacht wordt dus gestimuleerd, het liefst met iedereen, maar uiteindelijk blijft de visie die is 
ontwikkeld door de initiatiefnemers leidend en richtinggevend. Dit roept de vraag op hoe de initi-
atiefnemers van de stichting ruimte creëren voor de eigenheid van andere betrokken, en anderen 
betrekken bij de verdere doorontwikkeling van de visie.

Over het stimuleren van burgermacht door Stichting Lokaal zijn op basis van het onderzoek de 
volgende conclusies te trekken:

• Een werkzaam element is de inzet van best persons met linking kapitaal. Het zorgt voor een 
verbinding tussen de wereld van organisaties en instellingen en het dagelijkse leven van 
mensen in de wijk. Dit draagt bij aan gelijkwaardige samenwerking, geschoeid op co-creatie 
van inwoners en formele organisaties en overheid.

• Een geleerde les is dat de kracht van best persons tegelijkertijd een valkuil is voor het binden 
en behouden van andere betrokkenen. Het is belangrijk om ruimte te bieden aan eigenheid 
van personen met complementaire vaardigheden, en gezamenlijk het gesprek te voeren 
over het herzien of de (door)ontwikkeling van regels en visie van een initiatief.

Empowerment en duurzame impact
Empowerment (Boumans en cs, 2016) definiëren we als het proces waarbij inwoners met elkaar 
bestaande machtsverhoudingen doorbreken en hun handelingsmogelijkheden als inwoners ver-
groten. Empowerment is daarmee een outcome van burgermacht (Arai & Pedlar, 1997; Barnes, 
Rodger, & Whyte, 1997; Ohmer, 2007). Hierbij dienen zich vragen aan als: Wat vind je als inwoner 
belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Wat is daarvoor nodig? Moet je zelf veranderen of moet 
de samenleving veranderen?

Waterkracht en burgerkracht
Waterkracht, als gebouw en locatie, biedt een fysieke plek en geeft ruimte aan het proces van 
empowerment. Vanuit Waterkracht kunnen actieve inwoners en vrijwilligers invloed uitoefenen op 
hun wijk en hun leven. Met als positieve uitkomst: groter zelfvertrouwen, vanwege toegenomen 
zelfredzaamheid, besluitvaardigheid en daardoor macht; En ook: toegenomen zelfbewustzijn, en 
openheid en vermogen tot verandering (Barnes, Rodger, & Whyte, 1997).

Stichting Lokaal biedt ruimte aan empowerment op individueel niveau en op het niveau van de com-
munity. Dat maakt het wijkcentrum tot een plek waar burgerkracht een kans krijgt. De wisselwer-
king tussen de prettig ingerichte (fysieke) locatie/plek én de (mentale) ruimte (Lefebvre, 1974, 1991) 
draagt daar positief aan bij. Empowerment en versterken van burgerkracht staan bij Stichting Lokaal 
in dienst van structurele, positieve verandering van de leefsituatie van inwoners van de wijk en kijkt 
daarbij verder dan het oplossen en voorkomen van individuele problemen van inwoners.

Professionaliseren én werken vanuit lichtheid
Stichting Lokaal heeft een basis gelegd voor duurzame impact op positief samenleven. Elementen 
die hieraan bijdragen zijn: de formele stichtingsvorm, twee fysieke plekken, financiële continuïteit 
dankzij onder andere ondersteuning van de lokale overheid, en het realiseren van een verdienmo-
del als sociale onderneming. Ook de duurzame relaties met achterban en stakeholders, gebaseerd 
op bonding, bridging en linking sociaal kapitaal zijn daar debet aan.

https://www.socialevraagstukken.nl/voorbij-zelfredzaamheid-tijd-voor-empowerment/
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In haar zoektocht naar professionalisering stelt Stichting Lokaal zich op als een lerende organisatie 
die constant organisch groeit. Dat brengt voor de directie de vraag mee welke rol en ruimte zij vrij-
willigers moet geven. Moeten die werken binnen strakke kaders of krijgen zij ruimte en vrijheid om 
die kaders in zekere mate zelf te bepalen? Moeten teamleiders en vrijwilligers werken aan empo-
werment van hun (mede-)wijkbewoners of moeten ze gaan opereren als een soort sociaal professi-
onal? Dat laatste staat op gespannen voet met de lichtheid en de zekere mate van vrijblijvendheid 
die eigen is aan actief burgerschap. Een van de uitdagingen voor Stichting Lokaal is daarom te 
zorgen dat ze binnen het proces van professionalisering de unieke kracht van actief burgerschap 
niet uit het oog verliest (Schaijk e.a., 2020).

Interne tegenmacht
Stichting Lokaal is een initiatief van inwoners met visie. De initiatiefnemers zijn leidend geweest in 
het opstellen van de visie en staan aan het stuur. Ze sturen de stichting aan vanuit een sterke visie 
op wat binnen het centrum is toegestaan en wat niet en in welke richting de stichting zich moet 
ontwikkelen. Het is voor hen de kunst om deze visie te ‘verankeren’ en tegelijk de macht met inwo-
ners te delen, zodanig dat de kaders duidelijk zijn en inwoners er op een veilige manier gebruik van 
kunnen maken. Dit sluit aan bij wat de Franse filosoof Montesquieu (1748) schreef over de Trias 
Politica (driemachtenleer): ‘Macht kan alleen door tegenmacht in toom worden gehouden. Ook in 
het sociaal domein moet dit debat over macht en tegenmacht gevoerd worden (van Eeden, 2021). 
Door binnen organisaties ruimte te creëren voor tegenmacht, ontstaat ruimte voor betrokkenheid, 
loyaliteit en duurzame impact.

Hoe werkt Stichting Lokaal aan duurzame sociale verandering vanuit de kracht van inwoners, van 
wie velen in een kwetsbare positie zitten? Bij de stichting is een paradox zichtbaar: enerzijds zijn 
de trekkers onmisbaar, anderzijds kan hun leiderschap de empowerment van anderen in de weg 
zitten. Het leiderschap van Stichting Lokaal heeft een open mind, is flexibel en wil de unieke kracht 
van burgers in de wijk omarmen. Het doorgaat hierin een leerproces en zoekt naar mogelijkheden 
voor voldoende interne uitwisseling – en mogelijk zelfs tegenmacht – om een scherpe blik te hou-
den op wat inwoners belangrijk vinden en hoe ze zich willen inzetten voor de wijk.

Over het realiseren van burgermacht en duurzame impact door Stichting Lokaal zijn op basis van 
het onderzoek de volgende conclusies te trekken:

• Een werkzaam element is om te professionaliseren met blijvende ruimte voor eigenheid en 
vrijheid, kneuterigheid en plezier: extern voor de achterban van inwoners en intern voor de 
directe kring van vrijwilligers en teamleiders. Dit bevordert relationele continuïteit en ‘duur-
zaam samen optrekken’ (Spit c.s., 2021) in een context van veiligheid, gelijkwaardigheid en 
rechtvaardigheid voor en tussen de verschillende betrokkenen van Stichting Lokaal.

• Een geleerde les is dat professionalisering de empowerment en daarmee samenhangend de 
burgermacht niet in de weg mag staan. In de optimale situatie werken best persons, team 
en inwoners samen aan de beoogde duurzame maatschappelijke impact. Zorg voor een 
evenwicht tussen professionalisering en empowerment, ze vormen als het ware communice-
rende vaten. Dit vraagt van het leiderschap dat het soms ‘op de handen gaat zitten’, zodat 
anderen ruimte krijgen en nemen om te groeien en fouten te maken.

https://www.socialevraagstukken.nl/rubrieken/essay/sociaal-werk-kampt-op-meerdere-fronten-met-gebrek-aan-continuiteit/
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Over het realiseren van burgermacht en empowerment door Stichting Lokaal zijn op basis van het 
onderzoek de volgende conclusies te trekken:

• Een werkzaam element is dat de visie sturend is, maar er voldoende ruimte overblijft om de 
buurtbelangen van bewoners te dienen. De best persons spelen een katalyserende rol bij 
empowerment, mits zij de juiste balans vinden tussen aansturen en loslaten.

• Een geleerde les is dat interne tegenmacht organiseren nodig is om de wijk werkelijk te em-
poweren. Dit draagt bij aan een vruchtbaar samenspel tussen de stemmen van minderheden 
en de stemmen van de meerderheid. Hiervoor kan men bijvoorbeeld de methodiek van deep 
democracy toepassen. Het bieden van interne tegenmacht moet mogelijk zijn binnen gestel-
de kaders en in een context van vertrouwen en veiligheid.

Samenvattend
Het wijkcentrum Waterkracht staat symbool voor de kracht van Stichting Lokaal en de kracht van 
bewoners. Gebruikers, maatschappelijke partners en overheid zien in deze locatie, die ruimte biedt 
aan participatie van wijkbewoners, het fysieke bewijs dat gewerkt wordt aan een inclusieve samen-
leving. Stichting Lokaal wordt gezién. Het initiatief heeft aanzien en gezag.

Dit actieonderzoek naar haar activiteiten in de wijk Waterkwartier toont de zoektocht van Stichting 
Lokaal om invulling te geven aan inclusieve burgermacht. Alhoewel het proces gaande is, is duide-
lijk te zien dat de inzet van Stichting Lokaal tot verandering leidt. Stichting Lokaal maakt zichtbaar 
dat samenwerking en vertrouwen tussen inwoner en overheid wel degelijk mogelijk is. De stichting 
werkt samen met inwoners aan bonding, bridging en linking en levert praktische resultaten: ma-
terieel en economisch in de vorm van een bloeiend wijkcentrum Waterkracht, en in het realiseren 
van een meerjarige financiering.

De impact van Stichting Lokaal is daarnaast in sterke mate immaterieel. Ze draagt wezenlijk bij 
aan duurzame empowerment van inwoners van de wijk, gesteund door de lokale overheid en 
gedragen door vele inwoners in de buurt. Daarmee levert Stichting Lokaal een cruciale bijdrage 
aan gelijkwaardigheid en wederzijdse vertrouwen tussen bewoners en bestuur in de Zutphense 
samenleving.



Versterken inclusieve burgermacht   *   pagina 37 van 38

Bronnen

* Arai, S. M., & Pedlar, A. M. (1997). Building communities through leisure: Citizen participation 
in a health communities initiative. Journal of Leisure Research, 29(2), 167-182.

* Barnes, M., Rodger, R., & Whyte, C. (1997). Empowerment through community development in 
recreation and leisure. Journal of Leisurability, 24(1), 47-52.

* Blonk, L., van den Bosch, A. (2018). Niet meer zomaar te stoppen. Over duurzaamheid van 
burgerinitiatieven. Utrecht: Movisie.

* Boumans, J., Omlo J., Rensen, P. (2016). Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment. 
Sociale Vraagstukken.

* CBS (2013). Leefbaarheid in de buurt: een gedeelde verantwoordelijkheid.

* De Graag, L. (2017a). Geen best practices, maar best persons. Sociale Vraagstukken.

* De Graaf, L. (2017b). Organiseren van verandering in het publieke domein’ tijdens een 
Openbare les op 20 april 2017.

* Eelderink, M., Vervoort, J.M., van Laerhoven, F. (2020) Using participatory action research to 
operationalize critical systems thinking in social-ecological systems. Ecology and Society, volume 
25, issue 1.

* Engbersen, G., van Bochove, M., de Boom, J., Bussemaker, J., el Farisi, B., Krouwel, A., van 
Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., van Heck, L., van der Veen, H., van Wensveen, P. (2021). 
De laag-vertrouwen-samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam & Nederland. Vijfde meting. Rotterdam: Erasmus School of Social and 
Behavioural Sciences & Kenniswerkplaats Leefbare wijken.

* Engbersen, R., Jansen, J. (2021). Wij in de Wijk 3. Werken aan sociale samenhang in buurten 
en wijken. Utrecht: Movisie.

* Lefebvre, H. (1991, 1974). La production de l’espace. Éditions Anthropos.

* Lub, V., de Groot, N., & Schaafsma, J. (2011). Polarisatie en radicalisering. De onderbouwing 
van sociale interventies getoetst. Utrecht: Movisie.

* Montesquieu, C. (1748). De l’esprit des lois. NRF.

* Ohmer, M. L. (2007). Citizen participation in neighborhood organizations and Its relationship to 
volunteers’ self- and collective efficacy and sense of community. Social Work Research, 31(2), 
109-120.

* Oldenburg, R. (2001). Celebrating the third place: Inspiring stories about the great good places 
at the heart of our communities. Da Capo Press.

https://movisie.sharepoint.com/sites/bzk-leefbaarheid-en-veiligheid/Gedeelde documenten/Inclusieve burgermacht/Stichting Lokaal/8. Rapportage/redactie/versie 2/Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment – Sociale Vraagstukken
https://movisie.sharepoint.com/sites/bzk-leefbaarheid-en-veiligheid/Gedeelde documenten/Inclusieve burgermacht/Stichting Lokaal/8. Rapportage/redactie/versie 2/Voorbij zelfredzaamheid, tijd voor empowerment – Sociale Vraagstukken
https://movisie.sharepoint.com/sites/bzk-leefbaarheid-en-veiligheid/Gedeelde documenten/Inclusieve burgermacht/Stichting Lokaal/8. Rapportage/redactie/versie 2/?%20Leefbaarheid%20in%20de%20buurt:%20een%20gedeelde%20verantwoordelijkheid%20(cbs.nl)
https://movisie.sharepoint.com/sites/bzk-leefbaarheid-en-veiligheid/Gedeelde documenten/Inclusieve burgermacht/Stichting Lokaal/8. Rapportage/redactie/versie 2/Geen best practices, maar best persons – Sociale Vraagstukken


pagina 38 van 38   *   Versterken van inclusieve burgermacht

* Omlo, J. (2011). Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Kwalitatief onderzoek maakt sociale 
interventies beter. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 65(10), 26-29.

* Putnam, R. (2000), Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: 
Simon & Schuster.

* Spit, N., Jansen, T., Engbersen, R. (2021). Sociaal werk kampt op meerdere fronten met gebrek 
aan continuïteit. Sociale vraagstukken.

* Van Eeden, J. (2021). Denken over sociaal werk – Sociaal werk en tegenmacht zijn nog lang 
geen synoniemen. Sociale Vraagstukken.

* Van Schaijk, R., van Mourik, K., Repetur, L., Cadat-Lampe M., Kastelein, C. (2020). Versterken 
van inclusieve burgermacht. De werkwijze en context van Hart voor de K-buurt in Amsterdam 
Zuidoost als goed voorbeeld. Utrecht: Movisie.

* Van Schaijk, R. (2021). Leefbaarheid versterken: buurtbehoeften voorop. Sociale kwaliteit als 
toetssteen. Utrecht: Movisie.

* Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2012). Vertrouwen in burgers. WRR-rapport 
88. Amsterdam/Den Haag: Amsterdam University Press.

https://movisie.sharepoint.com/sites/bzk-leefbaarheid-en-veiligheid/Gedeelde documenten/Inclusieve burgermacht/Stichting Lokaal/8. Rapportage/redactie/versie 2/Sociaal werk kampt op meerdere fronten met gebrek aan continuïteit – Sociale Vraagstukken
https://movisie.sharepoint.com/sites/bzk-leefbaarheid-en-veiligheid/Gedeelde documenten/Inclusieve burgermacht/Stichting Lokaal/8. Rapportage/redactie/versie 2/Sociaal werk kampt op meerdere fronten met gebrek aan continuïteit – Sociale Vraagstukken

	Button 2: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 

	Button 1: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 



