ACTIEFASE: SAMEN DOEN
8. Eerst even een check: houdt iedereen zich aan de
afspraken?
kies het antwoord dat voor jou het best past

Nou, eigenlijk niet zo.

Ja zeker! Het
loopt gesmeerd.

Afspraken? Die hebben
we eigenlijk niet gemaakt.

9. Hoe ziet de voortgang eruit? Wat is er nog nodig?

We zetten stappen, maar
het gaat niet mij niet snel
genoeg. Ik wil een
versneller inzetten.

Alles gaat zoals van
tevoren verwacht.

Het loopt aardig,
maar er zijn wel
wat afhakers.

10. H
 oe houden jullie samen de energie erin?

We vieren onze
successen!

We organiseren
geregeld een
borrel of informeel
moment!

De energie is
helaas wat
weggesijpeld!

Ga verder met de Evaluatiefase - Samen leren en bijsturen

bewoner

wijkprofessional

Klik voor interventie voorbeeld(en) op de schep

ambtenaar
wie ben jij?

Ideeën nodig? Klik op het lampje
Klik voor werkzame element(en) op de diamant
Benieuwd wat werkt? Klik op het oog

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

8A Houdt iedereen zich aan de afspraken? Eigenlijk niet zo.

R
 eflectie
Jammer! Het is goed om je vast te houden aan de afspraken en de anderen daar op
te attenderen. Het kan anders voor onvrede en wantrouwen zorgen. Investeren in
vertrouwen helpt om constructief te kunnen communiceren en samenwerken met
bewoners en andere partijen in de wijk. Om het onderling vertrouwen te versterken
is het waardevol om successen te vieren.
Een positieve benadering met vertrouwen in personen én een goede uitkomst werkt.

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

 erkzame elementen:
W
• Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen, organisaties en in een
positieve uitkomst.
• Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen
mogelijk maken, verhalen delen en van elkaar leren.

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

8B H
 oudt iedereen zich aan de afspraken? Ja zeker! Het loopt gesmeerd.

R
 eflectie
Mooi! Waardeer dat van elkaar en ga zo door. En blijven checken! Deel mooie verhalen
en sucessen met elkaar. En houdt de blik op de toekomst, zoals ze dat ook bij ABCD
doen

Idee:
Een leuke manier om de mooie verhalen te delen is met zogenaamd Pas-op-de-Plaatsgesprekken – APK’s van buurtgemeenschappen, bedacht door Birgit Oelkers van Plan
en Aanpak.

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

 erkzame elementen:
W
• 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, organisaties en in een
positieve uitkomst.

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

8C Afspraken? Die hebben we eigenlijk niet gemaakt.

Reflectie
Het is belangrijk om het samen te hebben over jullie verwachtingen en de afspraken
helder te hebben. Dus even terug naar de tekentafel, zie vraag 7.

 erkzame elementen:
W
• Begin klein, denk groot: 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 bereikt over het nut
en de noodzaak van deze afspraken.
• Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen
mogelijk maken, verhalen delen en van elkaar leren.

ACTIEFASE: SAMEN DOEN
9A W
 e zetten stappen, maar het gaat niet mij niet snel genoeg. Ik wil
een versneller inzetten.
R
 eflectie
Is er een collectief gevoel van urgentie? En is voor alle partijen duidelijk waarom we dit
doen?
Ja, maar gaat het je toch niet snel genoeg? Kijk dan naar wat er wel goed gaat. Probeer waarderend te veranderen door successen uit te bouwen! Zo: versneller ingezet!
Nee? Ga dan een paar stappen terug naar START en kijk waar de energie zit. Wat
vinden partners in de wijk belangrijk? Verken met elkaar waar de urgentie ligt. Een
gedeelde en breed gedragen kijk op de toekomst van de wijk – waar wil je met elkaar
naar toe werken - helpt bij de start én om op koers te blijven. Blijf steeds actief op zoek
gaan naar gedeelde belangen en naar verbindingskansen.

Idee:
Meer weten over waarderen veranderen? Zie de Gids waarderend veranderen (Movisie)
Meer weten over urgentie en de wijkaanpak? Kijk op wijkwijzer.org

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

 erkzame elementen: 
W
• Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen en een positieve uitkomst.
• Volg de energie: Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen
hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

9B A
 lles gaat zoals van tevoren verwacht.

R
 eflectie
Bravo! Hoe bevalt het in jouw rol? Kun je iets extra doen? Zorg ook, nu het goed
gaat, dat je wel betrokken blijft en de wijk in gaat. Ter plekke zijn is erg belangrijk. Blijf
steeds actief op zoek gaan naar gedeelde belangen en naar verbindingskansen.
Zorg dat je regelmatig met elkaar om tafel zit om te bespreken of iedereen er zo
in staat. Met regelmatig overleg zorg je ervoor dat je onenigheid en verschillende
verwachtingen voorkomt.

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

 erkzame elementen:
W
• Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen mogelijk maken, verhalen delen, van elkaar leren

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

9C Het loopt aardig, maar er zijn wel wat afhakers.

Reflectie
Hoe belangrijk is het voor je dat iedereen nog is aangehaakt? Weet je waarom ze zijn
afgehaakt? Is het uit onvrede? Een breed gedragen plan is vaak nodig voor duurzame
verandering. Ga nog eens de wijk in en in gesprek met sleutelpersonen. Even terug
naar vraag 3 en 4.
Niet elke activiteit hoeft inclusief te zijn, maar het is goed om te kijken of wel alle groepen en personen in een wijk bediend worden. In het ideale geval zijn buurtbewoners
betrokken die verbonden zijn met verschillende netwerken in de buurt. Dus: voorbij de
inclusiekramp. Klik op het lampje.
Ga conflicten niet uit de weg, maar benut ze, zoals goed uitgewerkt is in Studio BRUIS.

Idee:
Meer lezen over wat we bedoelen met voorbij de inclusiekramp?
Zie ‘Stap uit de inclusiekramp, herwaardeer zelforganisatie’ (Movisie)

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.

 erkzame elementen:
W
• Inclusief werken: hanteer een gemeenschapsbenadering, denk niet teveel vanuit het
individu. Iedereen kan een bijdrage leveren.
• Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen
mogelijk maken, verhalen delen en van elkaar leren.

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

10A We vieren onze successen!

R
 eflectie
Goed bezig! Successen vieren is een goede manier om de energie te volgen en deze
erin te houden. Goed om ook waardering naar elkaar uit te spreken in het vieren van
successen. Het is zonde als dat alleen achteraf gebeurt.

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

 erkzame elementen:
W
• Volg de energie: Bewoners zijn leidend.
• Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen, organisaties en in een
positieve uitkomst.

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

10B W
 e organiseren geregeld een borrel of informeel moment!

R
 eflectie
Informele momenten kunnen erg belangrijk zijn om de energie erin te houden. Daar
zijn we wel achter gekomen in deze coronapandemie. Ontmoeting is erg belangrijk
voor actief burgerschap en de ervaren leefbaarheid en veiligheid in buurten, wijken en
dorpen. Het bevordert sociale netwerken, betrokkenheid op elkaar en de samenleving
en onderling vertrouwen.

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)
En op het platform voor buurtontwikkeling Buurtwijs

Interventie:
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.
Kulturhuske: Methode gericht op ontmoeting in de buurt.

 erkzame elementen:
W
• Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen
mogelijk maken, verhalen delen en van elkaar leren.

ACTIEFASE: SAMEN DOEN

10C De energie is helaas wat weggesijpeld!

Reflectie
Dat is balen, maar niet gevreesd. Het is belangrijk om er samen achter te komen waar
die energie heen is gesijpeld. Hoe komt het? Er zijn verschillende leuke kleine dingen
die je kan doen om de energie er weer in te krijgen.
Organiseer een informeel moment voor alle betrokken partijen. Ontmoeting is belangrijk! Vier successen die tot nu toe behaald zijn. Maak bijvoorbeeld met z’n allen een
wandeling door de wijk langs initiatieven. En spreek samenwerkingspartners aan op de
gemaakte afspraken, als zij deze niet nakomen.

Interventie:
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.
Kulturhuske: Methode gericht op ontmoeting in de buurt.

 erkzame elementen:
W
• Relationeel werken: in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen
mogelijk maken, verhalen delen en van elkaar leren.
• Volg de energie: Bewoners zijn leidend.

