START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN
bewoner

wijkprofessional

Klik voor interventie voorbeeld(en) op de schep
ambtenaar
Ideeën nodig? Klik op het lampje
wie ben jij?

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

1. Wil je aan de slag met leefbaarheid en
veiligheid van de buurt?

nee

ja

2. Waarom wil je aan de slag met leefbaarheid en veiligheid?
kies het antwoord dat voor jou het best past

Weet je het zeker?
Loopt nog een rondje
door de buurt en praat
eens met bewoners
en ondernemers

Er is me iets
opgevallen in de
buurt waar ik woon,
waar ik graag mee
aan de slag wil!

Er ligt een
opdracht om
hiermee aan de
slag te gaan.

Ik zie dat er iets is in
de buurt, dat ik graag
samen met bewoners
wil oppakken.

3. W
 at wil je doen? Heb je een goed beeld wat er speelt in de buurt?

Ik heb een idee en wil er
snel aan de slag! Handen
uit de mouwen.

Ik denk dat mijn beeld
van de buurt goed is.
Het is duidelijk waar
we mee aan de slag
moeten.

Ik denk dat ik nog wel
beter in de smiezen kan
krijgen wat er precies
speelt in de buurt.

4. Met wie ga je dit doen? Wie spelen allemaal een rol?

Ik wil er zelf of met
mijn buurtgenoten mee
aan de slag, zonder hulp
van de wijkprofessional
of gemeente.

Ik wil samen met
anderen aan de slag en
ik weet ook al wie!

Ik wil samen met
anderen aan de slag,
maar ik weet nog niet
zo goed met wie.

Ga verder met de richtfase - Samen doelen stellen en een plan maken!

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

2A E
 r is me iets opgevallen in de buurt waar ik woon, waar ik graag
mee aan de slag wil
R
 eflectie
Mooi zeg, dat is een leuk startpunt. Dan ga ik je nu een aantal vragen stellen zodat
jij kunt bedenken hoe je het aan wil pakken. Tegelijk probeer ik je te helpen door wat
dingen te delen over wat we weten dat goed werkt.
Ik wil in elk geval vast zeggen: je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het betrekken
van andere bewoners. Dat kan door te kijken wie (nog meer) sleutelpersonen zijn in
de wijk.

Werkzame elementen:
• 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.

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

2B Er ligt een opdracht om hiermee aan de slag te gaan.

R
 eflectie
Okee! Goed om daarmee aan de slag te gaan. Hierbij wat vragen om samen over in
gesprek te gaan: Wat voor opdracht ligt er? Is deze opdracht open of gesloten? Hoe
wil je je tot deze opdracht verhouden? Wat is de achterliggende bedoeling van de
opdracht? Zijn (andere) bewoners betrokken in het formuleren van de opdracht? Past
de opdracht goed bij de buurt? Zo niet, ga dan in gesprek met elkaar en probeer een
nieuwe opdracht te formuleren.
In deze beslisboom worden vragen gesteld die hopelijk helpen om te bepalen hoe
jullie de invulling van deze opdracht aan willen pakken. Kijk vooral ook bij ideeën en
werkzame elementen om meer te weten te komen over wat goed werkt.

Idee:
Wil je een goede opdracht formuleren of onderbouwen?
Maak een buurtagenda met concrete, haalbare afspraken en plannen om de buurt
te verbeteren, ontwikkeld in samenwerking met relevante partijen en gebaseerd
op relevante, up-to-date kennis en informatie. Zie de handreiking Hoe maak ik een
buurtagenda

Werkzame elementen:
• Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, sociale professionals en bewoners
• Werken volgens de bedoeling; begin bij de bedoeling. Waar werk je met elkaar
naar toe? Houd gedurende het traject steeds voor ogen ‘waarom doen we dit’. Laat
daarin het perspectief van de bewoners leidend zijn.
• Volg de energie; bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen
hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?
• Relationeel werken; in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen
mogelijk maken, verhalen delen en van elkaar leren.

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

2C I k zie dat er iets is in de buurt is, dat ik graag samen met bewoners
wil oppakken.
R
 eflectie
Wat leuk! Goed dat je dit samen met bewoners wil oppakken. Ga de wijk in! Heb
je een goed beeld van wat er aan de hand is of speelt? Spreek met verschillende
personen en partijen. Welke onderwerpen spelen er vooral volgens jou? Is er onlangs
een incident geweest, denk aan overlast of geweldpleging? Of is er juist een positieve
ontwikkeling? Is er een gevoel van urgentie dat ervaren wordt door meerdere partijen?
Indien dat nog niet het geval is, betrek zo snel mogelijk bewoners. Verbind en benut
hun krachten.
In deze beslisboom worden een aantal vragen aan je gesteld die je hopelijk helpen bij
het samen aan de slag gaan. Kijk vooral ook bij ideeën en werkzame elementen om
meer te weten te komen over wat goed werkt.

Idee:
Koffiekar!
Ga gelijk de wijk in om de behoeften en wensen van bewoners te verzamelen. Een
leuke manier is om een koffie- of soepkar te regelen en daarmee de buurt in te gaan.
Of organiseer zoals Thuis op Straat een pannenkoekenfeest.

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:
• Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, sociale professionals en bewoners
• Relationeel werken; in gesprek gaan, mensen bij elkaar brengen, ontmoetingen
mogelijk maken, verhalen delen en van elkaar leren.
• Volg de energie; bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen
hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

3A Ik heb een idee en wil er snel aan de slag. Handen uit de mouwen!

R
 eflectie
Leuk dat er zoveel energie in zit. Ik raad je aan wel even goed na te denken: Is er
voldoende draagvlak om aan de slag te gaan? Heb je een goed beeld van wat er
allemaal in jouw buurt is? Denk je voldoende inclusief? Let op de verschillende
netwerken die er zijn in een buurt. Zie de ouderen, de jongeren die hangen op het
plein, de bewoners met een migratieachtergrond, de lager- en hoger opgeleiden, de
ondernemers, de hondenbezitters et cetera. Aan de andere kant is er niks mis mee om
actiegericht te werk te gaan. In de werktraditie van ABCD is dit ook belangrijk. Wel
goed om te bedenken: bewoners leiden de verandering!

Idee:
Professionele terughoudendheid
Als je wijkprofessional bent, kan het slim zijn om even op je handen te zitten: dit
noemen we ook wel professionele terughoudendheid. Leun achterover, observeer
en luister.
Organiseer ontmoeting
Een verandering ontstaat vaak vanuit verbinding: organiseer een aantal
ontmoetingsactiviteiten of sluit aan bij bestaande activiteiten.

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

Werkzame elementen:
• 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.
• Begin klein, denk groot; begin laagdrempelig, makkelijk en/of klein.
• Volg de energie; bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen
hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

3B I k denk dat mijn beeld van de buurt goed genoeg is. Het is duidelijk
waar we mee aan de slag moeten
R
 eflectie
Goed om te horen! Al een gebiedsanalyse of buurtonderzoek gedaan? Zoek je naar
manieren om juist ook kwetsbare mensen een stem te geven in de verandering?

Idee:
Gebruik creatieve vormen om de buurt in beeld te brengen, zoals een participatief
drama of het Wijktheater schut. Over beide vormen kun je meer lezen in de
handreiking Hoe maak ik een buurtagenda.

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

Werkzame elementen:
• 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.
• Volg de energie; Bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen
hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?
• Oplossingsgericht werken; construeer samen met bewoners oplossingen voor wat
er speelt in de wijk. Elk probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen
oplossingen. Stel bewoners in staat om op hun eigen manier en samen met anderen
het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken.

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

3C I k denk dat ik nog wel beter in de smiezen kan krijgen wat er precies
speelt in de buurt.
Reflectie
Heb je al cijfers over de buurt verzameld? Kijk eens op de Leefbaarometer, CBS in
uw Buurt en KIS Wijkmonitor voor gegevens over o.a. demografie, wonen, inkomen,
woonomgeving, zorg en welzijn en criminaliteit. Heb je al ervaringen opgehaald van de
mensen die er wonen en werken? Denk in de eerste plaats aan buurtbewoners, maar
ook aan lokale ondernemers, de wijkagent, een jongerenwerker en de wijkbeheerders
van de woningcorporatie. Probeer creatieve manieren te vinden! Ben je ambtenaar:
het is goed om echt betrokken te zijn. Wees meegaand, de inwoner is leidend en werk
vanuit vertrouwen. Dan neem je de rol van participerende overheid op je.

Idee:
Buurtagenda: Mogelijk is het een goed idee om samen een buurtagenda op te
stellen met concrete, haalbare afspraken en plannen om de buurt te verbeteren. Een
buurtagenda brengt de beleving van een buurt door bewoners en de beelden van
gemeente en andere partijen samen. Zie Handreiking hoe maak ik een buurtagenda.
Hierin staan ook voorbeelden van instrumenten en methoden om cijfers en verhalen te
verzamelen.
Wijkschouw: Een mooie manier om samen het gesprek over de buurt aan te gaan,
kan een wijkschouw zijn. Tijdens een wijkschouw kunnen bewoners samen met de
andere partners de problematiek – bijvoorbeeld rondom zwerfvuil en bereikbaarheid in
de wijk – signaleren en benoemen.

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

Werkzame elementen:
• Oplossingsgericht werken: construeer samen met bewoners oplossingen voor wat
er speelt in de wijk. Elk probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen
oplossingen. Stel bewoners in staat om op hun eigen manier en samen met anderen
het probleem waarvoor zij hulp vragen aan te pakken.
• Positieve benadering: Werk vanuit vertrouwen in personen, organisaties en in een
positieve uitkomst.
• Gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, sociale professionals en bewoners.

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

4A I k wil er zelf of alleen met mijn buurtgenoten mee aan de slag,
zonder hulp van de wijkprofessional of gemeente.
R
 eflectie
Okee! Verzamel een groepje bewoners om je heen met wie je dit samen op kunt
pakken. Pas op dat je jezelf niet onmisbaar maakt. Betrek anderen erbij. Iedereen
heeft zijn eigen talenten en vaardigheden. Benut deze! Wie zijn sleutelpersonen
in je buurt? Samenwerking met andere belanghebbende partijen in en om de wijk
zorgt ervoor dat het initiatief ingebed raakt en resultaten verankerd kunnen worden.
Waarom wil je eigenlijk een ambtenaar of wijkprofessional niet betrekken? Misschien
kan een open gesprek met de gemeente over verwachtingen en aannames helpen.

Idee:
Een buurt voor iedereen
Wil je ook een buurt voor iedereen zijn? Check dan Een-buurt-voor-iedereen.pdf
(movisie.nl) voor inspiratie.

Interventie:
ABCD: Werktraditie om duurzaam te bouwen aan sterke gemeenschappen.
Kulturhuske: Methode gericht op ontmoeting talentontwikkeling, maatschappelijke
participatie en binding met de buurt bevorderen, door het creëren van een huiskamer
en podium in de wijk.

Werkzame elementen:
• Langdurige betrokkenheid; zorg voor continuïteit in betrokkenheid en relaties.
• 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.
• Volg de energie;bewoners zijn leidend. Wat vinden zij belangrijk? Welke ervaringen
hebben zij in de buurt? Waar ligt de urgentie?

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

4B I k wil samen met anderen aan de slag en ik weet ook al met wie!

R
 eflectie
Fijn dat je dit al zo duidelijk hebt. Heb je anderen ook de kans gegeven mee te
doen? Door meer bewoners te betrekken, zorg je voor meer draagvlak en dus
minder weerstand. Het maakt je initiatief ook minder kwetsbaar. Weet je wat een
ieders talenten en vaardigheden zijn? Benut deze! Bekijk een aantal interventies voor
inspiratie.
Zoek naar partners die al langdurig betrokken zijn in de wijk en neem jezelf hetzelfde
voor. Houd aandacht voor alle verschillende mensen in een wijk.

Idee:
Ontmoeten en contact helpt om verschillen tussen te overbruggen en draagt bij aan
respectvol samenleven. Mits het contact op een effectieve manier is georganiseerd.
De Wij(k)verbinder helpt om activiteiten te organiseren die bijdragen aan de doelen
die jij in de wijk wilt realiseren.

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

START: SAMEN DE BUURT ONTDEKKEN

4C I k wil samen met anderen aan de slag, maar ik weet nog niet zo
goed met wie
R
 eflectie
Samenwerking met andere belanghebbende partijen in en om de wijk zorgt ervoor
dat het initiatief ingebed raakt en resultaten verankerd kunnen worden. Een aantal
vragen om over na te denken: Wie heb je nodig om wat op touw te zetten? Welke
sleutelpersonen zijn er in de wijk? Wil je starten met een select groepje of direct zoveel
mogelijk bewoners betrekken? Hoe zorg je dat mensen gelijke mogelijkheden hebben
om mee te doen?
Zoek naar partners die al langdurig betrokken zijn in de wijk en neem jezelf hetzelfde
voor.

Idee:
Wil je inclusief zijn? Sociaal contact helpt om verschillen tussen mensen te overbruggen
en draagt bij aan respectvol samenleven. Mits het contact op een effectieve manier is
georganiseerd. De Wij(k)verbinder helpt om activiteiten te organiseren die bijdragen
aan de doelen die jij in de wijk wilt realiseren.

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

