
ambtenaar

wijkprofessional
bewoner

6.  Welke rol wil jij pakken?

Ik ondersteun 
en verbind!

Ik faciliteer de 
verandering!

Ik zet de 
verandering in gang 
en ben leidend!

RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

7.  Welke afspraken maak je met elkaar over wie wat  
gaat doen?

Daar heb ik al over 
nagedacht. Ik ga 
vooral de wijk in en 
ondersteun inwoners 
waar het nodig is!

Dat gaan we nu 
bedenken!

Ik ga dingen  
regelen.

Ideeën nodig? Klik op het lampje

Klik voor werkzame element(en) op de diamant

Klik voor interventie voorbeeld(en) op de schep

Benieuwd wat werkt? Klik op het oog

wie ben jij?

5. Is duidelijk wat jullie willen bereiken?

Ja, dat hebben 
we al helder 
voor ogen!

Dat is niet duidelijk, 
maar laten we 
gewoon aan de  
slag gaan.

kies het antwoord dat voor jou het best past

Dat willen we  
eerst duidelijk 
krijgen!

Ga verder met de actiefase - Samen doen  



   Reflectie 

Wat goed! Heb je aandacht voor het volgende?

• Wees realistisch, denk aan de haalbaarheid

• Stel prioriteiten

• Houd rekening met verschillende snelheden van betrokkenen

• Bedenk of dit het verschil gaat maken dat je wil  

 

En, het meest belangrijk: inwoners zijn leidend! Volg de energie.

   Idee: 
Om samen plannen te maken kun je bijvoorbeeld een Doelenboom gebruiken, of eens 

kijken naar het Kwaliteitskompas. Zie Effecten zichtbaar maken: handreiking voor 

bewonersinitiatieven | Movisie

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.

    Werkzame elementen:  
•  Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen 

hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

•  Oplossingsgericht werken: Stel mensen in staat om op hun eigen manier en samen 

met mensen uit hun omgeving het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken.

• Begin klein, denk groot: Begin laagdrempelig, makkelijk en/of klein.

• Werken volgens de bedoeling: Houd de bedoeling altijd voor ogen.

5A   Ja, dat hebben we al helder voor ogen!

RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

https://www.movisie.nl/publicatie/effecten-zichtbaar-maken-handreiking-bewonersinitiatieven
https://www.movisie.nl/publicatie/effecten-zichtbaar-maken-handreiking-bewonersinitiatieven
https://www.rodewouw.nl/assets/files/abcd-boekje-van-vsb-internet.pdf


RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Oké, een paar vragen. Durf te dromen en zet een stip op de horizon. Wat vragen: Wat 

speelt er in jullie buurt? Wat is jullie droom voor de buurt? Hoe kun je dat vertalen naar 

een praktisch kleiner doel? En, waar zit de energie van inwoners?  

Heb je aandacht voor het volgende?

• Wees realistisch, denk aan de haalbaarheid

• Stel prioriteiten

• Houd rekening met verschillende snelheden van betrokkenen

• Bedenk of dit het verschil gaat maken dat je wil 

   Idee: 
Mooie voorbeelden van andere initiatieven zien? Kijk eens naar de publicaties van Wij 

in de Wijk:

• Wij in de wijk (movisie.nl)

• Wij in de Wijk 2 (movisie.nl)

• Wij in de wijk 3 (movisie.nl)

   Interventie: 
Studio BRUIS: Methode voor community building die bewoners in staat stelt om zelf 

een nieuwe impuls te geven aan het sociale leven in en rond hun 55+ wooncomplen. 

 

ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.

    Werkzame elementen: 
•  Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen 

hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

• Werken volgens de bedoeling: Houd de bedoeling altijd voor ogen.

• Begin klein, denk groot: Begin laagdrempelig, makkelijk en/of klein.

5B   Dat willen we eerst duidelijk krijgen!

https://www.movisie.nl/publicatie/wij-wijk
https://www.movisie.nl/publicatie/wij-wijk-2
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29_0.pdf
https://www.movisie.nl/interventie/studio-bruis
https://www.rodewouw.nl/assets/files/abcd-boekje-van-vsb-internet.pdf


RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Kijk, lekker veel energie. Er is niks mis mee om actiegericht te werk te gaan. In de 

werktraditie van ABCD is dit ook belangrijk. Zeker mooi als je inwoner bent. Zonder 

plan aan het werk gaan kan best werken, maar probeer regelmatig met elkaar om tafel 

te zitten om het met elkaar te hebben over waarom je doet wat je doet. Stel bewoners 

vooral in staat om zelf activiteiten en ideeën te ontwikkelen. En zorg dat je op vaste 

momenten en op vaste plekken present bent.

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen. 

 

Studio BRUIS: Methode voor community building die bewoners in staat stelt om zelf 

een nieuwe impuls te geven aan het sociale leven in en rond hun 55+ wooncomplex.

    Werkzame elementen: 
•  Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen 

mogelijk maken, verhalen delen, van elkaar leren.

•  Presentiebenadering: Wees aanwezig op vaste momenten en plekken in de buurt.

• Werken volgens de bedoeling: Houd de bedoeling altijd voor ogen.

•  Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen 

hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

5C   Dat is niet duidelijk, maar laten we gewoon aan de slag gaan.

https://www.rodewouw.nl/assets/files/abcd-boekje-van-vsb-internet.pdf
https://www.movisie.nl/interventie/studio-bruis


RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Als inwoner: Goed idee! Als wijkprofessional of ambtenaar: Krab jezelf toch nog 

even achter de oren? Past dit wel echt bij jouw rol?Het is belangrijk is dat de inwoner 

leidend is.  

Als ambtenaar kun je vooral in te zetten om het proces te faciliteren. Een paar tips 

daarvoor: neem voldoende tijd voor je eigen rol, zorgt dat aan de randvoorwaarden 

wordt voldaan, werk vanuit vertrouwen in personen en in een positieve uitkomst. 

Geloof in de veranderbaarheid van situaties.  

Als wijkprofessional kun je inwoners ondersteunen en verschillende werelden 

verbinden. Dat betekent dat je relevante partijen bij elkaar brengt. Je communiceert 

en vertaalt beleidstaal naar die van de inwoners en vice versa. Je bespreekt de 

verwachtingen en belangen van alle partijen. Bij ABCD noemen ze dit ook wel een 

‘gapper’.

   Idee: 
Wil je werk maken van overheidsparticipatie? Lees dan eens Overheidsparticipatie gaat 

nu eenmaal niet vanzelf  | Movisie.

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.

    Werkzame elementen:
•  Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen 

hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

•  Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen en een positieve uitkomst.

•  Oplossingsgericht werken: Stel mensen in staat om op hun eigen manier en samen 

met mensen uit hun omgeving het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken.

•  Presentiebenadering: Wees aanwezig op vaste momenten en plekken in de buurt.

•  Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, sociale professionals en bewoners.

6A   Ik zet de verandering in gang en ben leidend!

https://www.movisie.nl/artikel/overheidsparticipatie-gaat-nu-eenmaal-niet-vanzelf
https://www.movisie.nl/artikel/overheidsparticipatie-gaat-nu-eenmaal-niet-vanzelf
https://www.rodewouw.nl/assets/files/abcd-boekje-van-vsb-internet.pdf


RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Goed plan als je beleidsambtenaar bent! Een faciliterende rol past goed.  

Belangrijke punten om aan te denken:

• Neem voldoende tijd en capaciteit voor je eigen rol

•  Zorg dat aan de randvoorwaarden wordt voldaan 

Heb je voldoende tijd en capaciteit? Welke randvoorwaarden zijn er? Kun je 

voldoende ter plekke zijn? 

 

Ook als wijkprofessional of inwoner kan dit best een passende rol zijn, als er maar 

inwoners zijn die de verandering echt leiden.

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.

    Werkzame elementen: 
•  Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen 

hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

•  Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen en een positieve uitkomst.

•  Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, sociale professionals en bewoners.

6B   Ik faciliteer de verandering!



RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Mooi! Vooral passend als je wijkprofessional bent. Wat tips om dat verbinden handen 

en voeten te geven zijn:

•  Breng relevante partijen bij elkaar. Communiceer en vertaal beleidstaal naar die van 

de inwoners en visa versa. Verbindt de verschillende werelden!

• Bespreek verwachtingen en belangen van alle partijen. 

 

Bij ABCD noemen ze dit ook wel een ‘gapper’.

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen. 

    Werkzame elementen: 
• Langdurige betrokkenheid: Zorg voor continuïteit in betrokkenheid en relaties.

•  Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen 

hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

•  Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, sociale professionals en bewoners.

•  Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen 

mogelijk maken, verhalen delen, van elkaar leren.

6C   Ik ondersteun en verbind!

https://www.rodewouw.nl/assets/files/abcd-boekje-van-vsb-internet.pdf


RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Mooi! Tijd voor inspiratie! Kijk eens naar het maken van een buurtagenda of een 

andere manier op afspraken te maken.

   Idee: 
Hier kun je een mooie manier vinden om goede afspraken te maken: Handreiking hoe 

maak ik een buurtagenda

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.

    Werkzame elementen:  
Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen 

mogelijk maken, verhalen delen, van elkaar leren.

7A   Dat gaan we nu bedenken!

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Hoe%20maak%20ik%20een%20buurtagenda%20-%20Zeven%20bouwstenen%20voor%20een%20vliegende%20start%20-%20Platform31-Movisie.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-06/Hoe%20maak%20ik%20een%20buurtagenda%20-%20Zeven%20bouwstenen%20voor%20een%20vliegende%20start%20-%20Platform31-Movisie.pdf


RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Mooi! Wat tips voor als je bezig gaat:

•  Blijf de wijk in gaan! Wees present. Kies op vaste momenten een vaste plek in de wijk!

• Ga op zoek naar de kwaliteiten in de wijk, en benut deze.

•  Bouw banden op en werk aan vertrouwen, door praktische ondersteuning en 

aanspreekbaar en benaderbaar te zijn.

• Houd met alle bewonersgroepen contact.

• Organiseer ontmoetingsactiviteiten of sluit aan bij bestaande activiteiten.

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen. 

 

Thuis op Straat: Methode voor werken aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in 

de buurt.

    Werkzame elementen: 
• Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Ondersteun wat zij willen doen. 

•  Inclusief werken: Benader en betrek actief (andere) bewoners, zodat iedereen die wil, 

mee kan doen. Maak geen onderscheid in leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond, 

gender, inkomen, talenten, levensbeschouwing, seksuele voorkeur of beperkingen. 

Inclusie gaat over luisteren, verbinden en samenwerken. De uitdaging is om ook 

bewoners aan het woord te laten die niet snel gehoord worden.

•  Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen en een positieve uitkomst.

•  Begin klein, denk groot: Begin laagdrempelig, makkelijk en/of klein.

7B   Daar heb ik al over nagedacht. Ik ga vooral de wijk in en ondersteun 
inwoners waar het nodig is!

https://www.rodewouw.nl/assets/files/abcd-boekje-van-vsb-internet.pdf
https://www.movisie.nl/interventie/thuis-straat-tos


RICHTFASE SAMEN DOELEN STELLEN  
EN EEN PLAN MAKEN!

   Reflectie 

Voordat je begint, zorg eerst dat alle afspraken duidelijk zijn. Weten alle partijen wat er 

te doen staat? En wie welke taken en verantwoordelijkheden daarin heeft? Zorg voor een 

duidelijke afbakening van verantwoordelijkheden. Zijn de verwachtingen hetzelfde en 

ieders mogelijkheden duidelijk? Wees eerlijk en duidelijk naar elkaar toe. Zorg dat de ver-

wachtingen realistisch zijn en de doelen haalbaar. Hoe kan je als ambtenaar faciliteren?  

We weten dat een ontmoetingsruimte in de wijk erg belangrijk is. Daar kunnen bijeen-

komsten en activiteiten georganiseerd worden. Maar je kunt ook denken aan:

• Buurtbudgetten

• Ruimte en tijd geven aan professionals om verbindingen en contact te maken. 

• Probeer duurzaam en langduriger te financieren.

   Idee: 
Mooie voorbeelden van andere initiatieven zien? Kijk eens naar de publicaties van Wij in 

de Wijk: • Wij in de wijk, • Wij in de Wijk 2, • Wij in de wijk 3

   Interventie: 
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen. 

Buurtbestuurt: Werkwijze waarbij bewoners en professionals bepalen welke problemen 

op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de buurt met prioriteit moeten worden 

aangepakt.

    Werkzame elementen: 
•  Werken volgens de bedoeling: Houd gedurende het traject steeds voor ogen ‘waarom 

doen we dit’. Laat daarin het perspectief van de bewoners leidend zijn.

•  Begin klein en laagdrempelig, met zo concreet mogelijke afspraken voor het uitvoeren 

van plannen, maatregelen, interventies of activiteiten in de buurt. Zorg ervoor dat alle 

partijen overeenstemming hebben. 

• Volg de energie: Bewoners zijn leidend.

•  Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen, organisaties en in een 

positieve uitkomst.

7C   Ik ga vooral bezig met van alles regelen en denk aan de lange 
termijn.

https://www.movisie.nl/publicatie/wij-wijk
https://www.movisie.nl/publicatie/wij-wijk-2
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29_0.pdf
https://www.rodewouw.nl/assets/files/abcd-boekje-van-vsb-internet.pdf
https://hetccv.nl/onderwerpen/burgerparticipatie-en-veiligheid/praktijkvoorbeelden/beleidsbeinvloeding/buurt-bestuurt/

