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Woord vooraf
Omzien naar elkaar in de wijk

Een prettige en sociale leefomgeving, dat zoeken velen in een 
buurt of wijk. Waar inwoners niet anoniem langs elkaar heen 
leven, maar zich gekend en gezien weten en “een beetje op elkaar 
letten”. “Omzien naar elkaar”, noemt staatssecretaris Maarten van 
Ooijen dit in zijn hoofdlijnenbrief over de toekomst van de WMO1. 
Hij kondigt daarin een plan aan om gemeenten te ondersteunen 
om te komen tot een wijkplan rondom het omzien naar elkaar in 
de wijk.

Movisie heeft daar al een voorzet voor gedaan met het 
meerjarige programma Wij in de Wijk. Zo brachten we eerder 
drie casusbundels uit waarin we initiatieven beschreven gericht 
op het versterken van de sociale samenhang in wijken, buurten 
en dorpen. In een vierde en laatste casusbundel, Wij in de Wijk 
4, brengen we zes initiatieven in beeld. Daarmee komt het aantal 
door ons beschreven casussen in het project Wij in de Wijk op 29.

In een reflectiehoofdstuk van de slotbundel is de kennisoogst 
van het hele Wij in de Wijk-project samengevat. Het bevat rele-
vante bouwstenen voor actieve bewoners, gemeenten, en sociaal 
professionals om “het omzien naar elkaar” te versterken, maar 
ook de boodschap dat het cruciaal is te blijven investeren in 
gemeenschapsversterking. 

1 Kamerbrief hoofdlijnen toekomst Wmo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Het omzien naar elkaar op lagere schaalniveaus vraagt gerichte 
ondersteuning/facilitering en de juiste houding van betrokken 
instanties. Als daar sprake van is, blijkt er verbluffend veel mogelijk 
te zijn waar het gaat om contactlegging en verbinding. 

De zes casussen uit de slotbundel Wij in de Wijk 4 brengen we 
nu ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we 
aan de vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben 
gesteld. Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in 
gemeente en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht 
te genereren voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het 
voorliggende hoofdstuk beschrijft het initiatief Kansrijk Mierlo-
Hout in Mierlo-Hout.

Judith Jansen, projectleider Wij in de Wijk 
Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis

https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/28/kamerbrief-over-hoofdlijnenbrief-toekomst-wmo
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Mierlo-Hout

EÉN HEILIG DOEL, VELE WEGEN

HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Globaal aantal deelnemers betrokkenen: 265 deelnemers per maand, na uitbreiding met de Kansrijkvleugel worden 
500 deelnemers per maand verwacht. Er zijn 40 à 50 vrijwilligers betrokken. Samenwerking is er met 35 organisaties 
van binnen en buiten de wijk.

• Kenmerken: de deelnemers zijn voornamelijk oudere, witte wijkbewoners met een lichte ondersteuningsvraag. Som-
migen van hen hebben een krappe beurs en een beperkt netwerk.

Context  
van het  
initiatief

• Mierlo-Hout is een witte wijk, waar 19 procent van de inwoners een niet-westerse migratieachtergrond heeft (ter 
vergelijking: voor de gemeente Helmond ligt dat percentage op 28,5 procent1.

• Een grote en groene middenklassewijk, waarin een derde van de inwoners in een huurhuis woont2. De oudere inwo-
ners hebben gemiddeld het hoogste inkomen van de gemeente Helmond3, maar er is ook een groep ouderen met 
een kleine beurs.

• Eenzaamheid, verminderde (geestelijke) gezondheid, verminderde bestaanszekerheid treft een deel van de inwoners, 
zowel jong als ouder. Ook zijn veel wijkbewoners mantelzorger4.

• Door de dorpse wortels is er een sterk wijknetwerk van allerlei verenigingen met een groot ledenaantal.

1 Infogram 2021, Factsheet inwoners en woningen, februari 2021 - Infogram
2 Idem
3 GGD Gezondheidsmonitor 2020, Infographic-Gezondheidsmonitor-2020-Helmond.pdf (ggdbzo.nl)
4 Idem

https://infogram.com/factsheet-inwoners-en-woningen-februari-2021-1hnp27mevw9ly2g?live
https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2021/09/Infographic-Gezondheidsmonitor-2020-Helmond.pdf


Tijdens het eerste interview in buurthuis de Geseldonk over initiatief Kansrijk Mierlo-Hout, schuiven spontaan drie 
anderen aan, zo van achter de sjoelbak in het zaaltje ernaast. Wijkbewoonster Greet Meulendijks begint te vertellen: 
“Hier vergeet ik al mijn zorgen. Mijn man is mijn mantelzorger en om hem wat tijd voor zichzelf te geven, ging ik hier 
naartoe, naar de Huiskamer. Mijn man komt nu ook naar de maaltijden. We hebben veel nieuwe mensen leren kennen.” 
Vrijwilligster Henny Kleyne vult aan: “Als Greet naar het ziekenhuis is geweest, bellen we haar ‘s avonds op hoe het is 
gegaan.” Dit is Kansrijk, waar het je duizelt van alle kleine hartverwarmende verhalen over contact maken en zorgzame 
activiteiten. Op het oog is dit een doodgewoon inwonersinitiatief dat het welzijn van alle wijkbewoners wil verbeteren. 
Als je beter kijkt, valt de tegendraadse werkwijze op. Een verhaal over het heilige doel “welzijn van wijkbewoners“ en de 
vele wegen daarnaartoe. 

Het opvallend sterke wijknetwerk van inwonersorganisaties en de 
daarbij behorende gemeenschaps-sfeer noemen zowel wijkad-
viseur Brenda van der Donk van de gemeente Helmond als op-
bouwwerker Noor Hagelaar van welzijnsorganisatie LEV. “Mensen 
kennen elkaar hier goed, er is een ons-kent-ons-sfeer”, vertelt Van 
der Donk. “Mensen wonen óp ’t Hout. Die eigenheid blijft, omdat 
mensen die hier zijn geboren, in de wijk blijven wonen. Ze blijven 
lid van dezelfde carnavals- of fanfarevereniging. Er is zodoende een 
sterke gemeenschap, waar de verenigingen en inwonersorganisa-
ties het fundament van zijn. Daar kom je elkaar tegen.” De komst 
van nieuwe inwoners vanuit stedelijke gebieden heeft inmiddels 
gezorgd voor een vrij diverse wijk, waar de dorpse eigenheid des-
ondanks nog sterk aanwezig is.

Toch laten cijfers uit de GGD Gezondheidsmonitor6 zien dat deze 
"volmaakte wijk" wel degelijk met problemen kampt. Zo is er veel 
eenzaamheid onder de inwoners op leeftijd en kent de wijk veel 
mantelzorgers. Ook is de geestelijke gezondheid onder een deel 
van zowel jongeren als ouderen zorgelijk. 

6 GGD Gezondheidsmonitor 2020, Infographic-Gezondheidsmonitor-2020-Helmond.pdf 
(ggdbzo.nl)

De uitdaging

Geen volmaakte wijk
We zijn in Mierlo-Hout. In 1968 ging dit kerkdorp, onder de rook 
van Helmond, op in die gemeente. De nieuwe stadse naam werd 
"'t Hout". Dit tot verdriet van de inwoners die hun dorpse wortels 
zagen verdwijnen. In 2006 kreeg de wijk alsnog haar oorspronke-
lijke naam terug dankzij ludieke inwonersacties, inclusief het of-
ficieuze wapenschild5. Het tekent de gehechtheid aan de eigenheid 
van Mierlo-Hout, een groene, grote, tikkeltje vergrijsde midden-
klasse wijk. 

Volgens initiatiefnemer Jan Drouen van Kansrijk Mierlo-Hout 
(hierna: Kansrijk), krijgt de wijk wel eens het label “volmaakt“. 
Hier kunnen je kinderen rustig opgroeien en naar de basisschool en 
voetbalclub laten gaan. Hier is voor iedereen wel een vereniging. 
Hier groeten mensen elkaar op straat en ben je onderdeel van een 
levendige dorpsgemeenschap.

5 Heemkundekring Myerle, Mierlo.

https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2021/09/Infographic-Gezondheidsmonitor-2020-Helmond.pdf
https://www.ggdbzo.nl/app/uploads/sites/2/2021/09/Infographic-Gezondheidsmonitor-2020-Helmond.pdf


Door een krappe beurs kan een deel van de jongere en oudere 
wijkbewoners niet meedoen met betaalde activiteiten, bijvoorbeeld 
als lid van een sportclub. Dat zorgt voor sociale uitsluiting. 

Kracht van de wijk benutten
Ondanks inzet van zowel sociaal professionals, de gemeente 
als actieve bewoners lukte het niet om gericht aan de slag te 
gaan met de sociale problemen in Mierlo-Hout. Dit tot frustratie 
van Drouen, voormalig inwoner en al decennia actief bij tal van 
organisaties in Mierlo-Hout. “Neem de bestaansonzekerheid waar 
veel inwoners mee te kampen hebben. Bij een armoedeconferentie 
in 2017 ontbraken de mensen over wie het ging. Beleidsmakers, 
professionals en deskundigen die zelf niet te maken hebben met 
armoede, praatten óver deze mensen, maar hadden zelf niet die 
ervaringen. Dan ontbreekt ook de noodzaak om nú aan de slag 
te gaan en dat heel concreet te doen. De conferentie leverde dan 
ook niks op.” Het moest anders, het moest "omgekeerd". Drouen: 
“Wil je tot resultaten komen, dan moet je niet uitgaan van allerlei 
organisaties, die het allemaal beter weten, maar moet je uitgaan 
van de bewoners zelf en van hun problemen. Van daaruit kijk je 
welke stappen gezet moeten worden en welke organisaties daarbij 
nodig zijn.” 

De wens om sociale wijkproblemen "omgekeerd" aan te pakken 
en het inwonerswelzijn van onderop te verbeteren, bleek bij veel 
organisaties binnen en buiten de wijk te leven. Drouen kwam daar 
achter toen hij in 2018 een rondgang maakte, samen met ex-
ambtenaar van de gemeente Helmond, Kim van Uden, die zich als 
externe inzette voor inwonersinitiatieven. Zeker 35 organisaties, 
van de wijkraad tot de basisschool en van welzijnsorganisatie LEV 
tot het parochiebestuur, professionals en actieve bewoners bleken 
voorstander van een andere, praktische aanpak, die uitgaat van de 
mensen om wie het gaat. Dit leidde in 2019 tot de oprichting van 
Kansrijk Mierlo-Hout.

Het initiatief

Contact en talent
Kansrijk is opgericht om het individuele welzijn van wijkbewoners 
te verbeteren. Drouen: “We zijn van alle inwoners, we zetten ons 
voor iedereen in.” Door die brede doelstelling is het activiteiten-
aanbod groot. Zo is er het Helpende Handen-team dat tuinen op 
orde brengt en meteen vraagt naar het wel en wee van mensen. 
Nieuwe bewoners krijgen een welkomstpakket om betrokkenheid 
te creëren. De wensbox laat wensen van inwoners in vervulling 
gaan, zoals het bedanken van een mantelzorger met een musical-
bezoek. Ook is er de tweewekelijkse Huiskamer, een dagopvang 
om mantelzorgers te ontlasten. Daar kan zomaar dansmuziek 
klinken. Wijkbewoner Paul van Vliet (“nee, niet te verwarren met 
de Haagse cabaretier”), niet meer de jongste, besluit een dansje te 
wagen. Met een onvervalst Amsterdams accent vertelt hij later dat 
hij jaren geleden met zijn vrouw in de wijk is komen wonen en hier 
allerlei contacten heeft opgedaan. “Vroeger was ik onderhouds-
monteur, ik heb die praatjes echt nodig.” Via Kansrijk heeft hij ook 
praktische ondersteuning gekregen bij zijn financiën en schuift hij 
aan bij de maaltijden, het biljarten en koersballen.

Dit grote activiteitenaanbod drijft op ongeveer vijftig vrijwilligers die 
verbonden zijn aan Kansrijk. Onmisbaar zijn ook de 35 partneror-
ganisaties van binnen en buiten de wijk. Zo komen aanvragen voor 
tuinonderhoud binnen via de wijkverpleegkundigen. Om de binding 
in de wijken te bevorderen organiseert Kansrijk met ondersteuning 
van LEV een straatbrunch waar buren elkaar kunnen ontmoeten. 
Buurtorganisaties overhandigen welkomstpakketten aan nieuwe in-
woners, na bemiddeling door de wijkbeheerders van woningcorpora-
tie Compaen. Samen met de KBO organiseert Kansrijk lezingen over 
bijvoorbeeld ondersteuning bij een Wmo-aanvraag. Kansrijk maakt 
gebruik van buurthuis De Geseldonk dat midden in de wijk ligt. 



Alle activiteiten beogen het contact tussen inwoners te stimuleren 
(direct of indirect) en ieders talenten te benutten. Vrijwilligers krij-
gen volop de ruimte om te doen waar ze goed in zijn. Vrijwilliger 
Ellis Hagen vertelt blij dat ze bij Kansrijk veel verschillende taken 
heeft: ze coördineert het ontbijt, de high tea en de maaltijden,  
favoriet bij veel deelnemers. “Het zijn mijn mensjes die hier ko-
men”, zegt ze. Met de aanbouw van de nieuwe Kansrijkvleugel bij 
de Geseldonk is ze ook "gepromoveerd" tot binnenhuisarchitect 
om mee te denken over de inrichting. “Daar heb ik wel kijk op.” 

Vertrouwen in samenwerking
Zowel bij het aansturen van de vrijwilligers als in de samenwer-
king met andere partijen gaat Kansrijk uit van vertrouwen in de 
kennis en kunde van mensen. De ons-kent-ons-sfeer in de wijk is 
daarvoor een goede basis, aldus Drouen. “Sommige vrijwilligers 
zijn actief bij meerdere wijkorganisaties en kennen elkaar al lang. 
Dan weet je wat iemand voor je kan betekenen.” Opbouwwerker 
Hagelaar voegt daaraan toe: “Wat ook bijdraagt aan het onder-
linge vertrouwen is dat vragen snel worden opgepakt. Dit kan 
dankzij het enorme netwerk van Kansrijk.” Daarnaast hebben de 
kundige vrijwilligers de vaardigheden in huis om contact te maken 
en te zien wat iemand nodig heeft. Met deze basis op orde heeft 
Hagelaar haar handen vrij om mee te denken over het versterken 
van bijvoorbeeld het vrijwilligersbeleid en bij het verbinden van het 
wijknetwerk met de eerste- en tweedelijnspartijen. 

Kansrijk fungeert inmiddels niet alleen als ontmoetingsplek voor 
inwoners, maar ook als trefpunt voor professionals onderling en 
wijkorganisaties. Tijdens de halfjaarlijkse netwerklunch praten deze 
partijen bij over wijkontwikkelingen en ontstaan nieuwe verbindin-
gen en initiatieven. Maar ook informeler treffen partners elkaar. Bij 
het ontbijt op maandagochtend eten ook regelmatig de wijkagent, 
armoederegisseur, wijkbeheerder en opbouwwerker een broodje 
mee. 

Tijdens de zogeheten Samenloop kunnen inwoners met al hun vra-
gen terecht bij genoemde partijen. Die Samenloop vindt ’s avonds 
plaats, zodat ook werkende wijkbewoners hier terecht kunnen. Er 
is bijvoorbeeld een "formulierenhulp", die bewoners onder andere 
helpt om energietoeslag aan te vragen. Iets waar veel inwoners 
recht op hebben, maar niet van weten. Als bekend is dat er inwo-
ners een vraag hebben, maar niet makkelijk bij de Samenloop over 
de drempel komen, dan gaat iemand van de organisatie thuis bij 
hen langs.

Vertrouwen krijgt Kansrijk ook van de gemeente Helmond. Wijk-
adviseur Van der Donk: “Een inwonerinitiatief als Kansrijk werkt 
van onderaf, wij geloven in die omgekeerde aanpak. Het klinkt 
zo cliché, de inwoner centraal, maar het is wel wat Kansrijk doet. 
Dat wekt ook vertrouwen bij de deelnemers. Mijn rol is het ver-
binden van de wijk en Kansrijk met het gemeentehuis, waar dit 
denken van onderop blijvend verdedigd moet worden. En an-
dere wijken probeer ik te inspireren door er te vertellen over de 
Kansrijk-filosofie.” 

Het vertrouwen van de gemeente in Kansrijk blijkt ook uit de 
financieringswijze van de gemeente. Die geeft één bedrag aan de 
centrale wijkorganisatie "Mierlo-Hout in Actie". Daar kunnen alle 
verenigingen een deel van ontvangen. Behalve via Mierlo-Hout 
in Actie ontvangt Kansrijk financiële steun van het VSB-fonds, de 
Wijkraad, de Geseldonk en de parochie.

Eén heilig doel, vele wegen
Vertrouwen is noodzakelijk om te kunnen werken volgens Kansrijks 
filosofie: één heilig doel (namelijk het verbeteren van het individue-
le welzijn van inwoners in Mierlo-Hout en daarmee van het wijk-
welzijn) en vele wegen die daarnaartoe leiden. Of zoals initiatief-
nemer Drouen het samenvat: “Het maakt niet uit wie het uitvoert, 
als de wijkbehoeften maar leidend zijn.” Kansrijk is daarom geen 



vereniging of Stichting en het heeft evenmin een bestuur. Drouen: 
“Als je een zelfstandige organisatie bent, dan is de verleiding groot 
om je doel te specificeren en zoveel mogelijk zelf uit te voeren. 
Anders heb je geen bestaansrecht. Ons bestaansrecht zijn de be-
hoeften van wijkbewoners. Geen statuut of contributie perkt dat 
in. Zo is er ook ruimte voor maximale samenwerking met iedereen 
die hier iets aan kan bijdragen.” Van der Donk vult aan dat dit 
ook drempelverlagend werkt. “Mensen komen makkelijker, want 
je hoeft geen lid te worden om mee te ontbijten. Iedereen kan zo 
binnenlopen.” 

Om iedereen bij de les van dat heilige doel te houden, is er een 
kerngroep die Kansrijk aanstuurt. Die bestaat hoofdzakelijk uit vrij-
willigers van Kansrijk, aangevuld met een aantal professionals van 
LEV, Sociaal Team Helmond, woningbouw Compaen, JIBB+ (buurt-
sportcoaches) en de gemeente. Een deel van deze kerngroepleden 
denkt in het Ontwikkelteam na over het verduurzamen van het 
initiatief. Dat begint bij het minder afhankelijk maken van het 
initiatief van trekker Drouen. Zijn visie op wat Mierlo-Hout en haar 
bewoners nodig hebben, zijn enorme netwerk binnen en buiten 
de wijk, snelheid in het leggen van en het snel kunnen starten van 
nieuwe activiteiten zijn een belangrijke kracht van Kansrijk, zeggen 
alle betrokkenen. Tegelijk maakt dit het initiatief ook kwetsbaar. 
Daarom is Drouen nu niet meer de enige die het initiatief vertegen-
woordigd bij overleggen en presentaties, zodat het initiatief meer-
dere gezichten krijgt. Ook is er een klankbordgroep die toezicht 
houdt op wat Kansrijk doet en of dat past binnen de doelstelling. 
Hier zitten externe partijen in, zoals de woningcorporatie, parochie 
en basisscholen.

De balans

"Probeersfeer" als succesfactor
Weet Kansrijk haar ene heilige doel van meer individueel inwoners-
welzijn in Mierlo-Hout te bereiken? “Ze staan voor iedereen open, 
maar het zijn nu vooral de geboren en getogen oudere (witte) 
Mierlo-Houtenaars die op de activiteiten afkomen”, zegt opbouw-
werker Hagelaar. 

Dat is dan ook meteen een grote groep; maandelijks trekken alle 
activiteiten rond de 265 deelnemers, schat Drouen in. Voor de 
gewortelde Mierlo-Houtenaar is Kansrijk daarmee een belangrijke 
ontmoetingsplek waar en passant mantelzorgers worden onder-
steund, financiële hulp wordt geboden en zij ook zelf iets kunnen 
betekenen voor anderen. Soms zelfs onbewust. Vrijwilliger Hagen: 
“Een oudere mevrouw zei tegen mij dat als ze hier ontbijt, ze meer 
eet. Het is zo gezellig met elkaar. Zien eten, doet eten.” 

Kansrijk wil echter geen seniorenclub zijn. Dat lukt langzaam maar 
zeker, ziet Hagelaar. “Sinds een half jaar vinden ook “nieuwe 
Nederlanders“ hun weg naar activiteiten, zoals Syrische statushou-
ders. Kansrijk denkt dan bewust na hoe de nieuwe deelnemers te 
laten mengen met de oude garde, bijvoorbeeld door te voorko-
men dat mensen altijd bij bekenden gaan zitten”. Om ook voor 
jongeren en middelbaren van betekenis te zijn, worden nu veel 
activiteiten ontplooit rondom het thema "brede gezondheid". Zo 
is er een beweegtuin gerealiseerd naast de Geseldonk voor jong en 
oud. Met de scholen in de wijk worden informatieavonden georga-
niseerd over onder meer verslaving. Het wijkpreventieteam  (GGD, 
GGZ, gemeente, scholen, LEV, verslavingszorg en ex-verslaafden-
zorg) gaat samen met de gemeente en jongerenwerkers activitei-
ten organiseren, onder meer om de eenzaamheid onder jongeren 
te voorkomen en verminderen.



Dit snel starten van nieuwe activiteiten die inspelen op de behoef-
ten van verschillende inwonersgroepen is een eerste succesfactor 
van het initiatief. Hagelaar: “Kansrijk is een trein en je mag erop 
springen als organisatie, er wordt niet gewacht. Er hangt een 
sterke "probeersfeer": we gaan eerst doen en daarna overleggen. 
Dat is aantrekkelijk voor veel inwonersorganisaties en sociaal pro-
fessionals”. Inmiddels werkt Kansrijk met zoveel partijen samen, 
dat dit een zichzelf versterkend effect lijkt te hebben. Kansrijk is 
een belangrijke ingang naar de haarvaten van de wijk én een plek 
om andere partijen te treffen. Geen contact met Kansrijk is bijna 
geen optie. 

Het vertrouwen van de gemeente in Kansrijk om die probeersfeer 
en organisatieloosheid te ondersteunen is een tweede succesfac-
tor. Of is het vertrouwen in "best person" Jan Drouen? Drouen 
zelf vreest dat alleen die sleutelfiguren in wijken die passen in het 
plaatje van de gemeente de ruimte krijgen om "omgekeerde" 
initiatieven zoals Kansrijk te ontwikkelen. “Niet iedereen is zoals ik, 
oud-schooldirecteur. Daardoor worden de burgerkracht en moge-
lijkheden van inwoners en vrijwilligersorganisaties die die achter-
grond niet hebben nauwelijks erkend, laat staan benut.

Drouen is inmiddels gevraagd om ook in de wijk Helmond-West 
een soortgelijk initiatief op te zetten, samen met sleutelfiguren 
uit deze wijk. Die hebben een ander profiel dan hij, maar wijk-
adviseur Van der Donk heeft alle vertrouwen in hen. “Het is wel 
belangrijk dat zij een beetje de taal van de gemeente spreken. 
Je moet kunnen uitleggen wat je met gemeenschapsgeld doet. 
Als gemeente proberen wij op onze beurt te vermijden dat wij 
vrijwilligers opzadelen met allerlei gekmakende, cijfermatige 
verantwoordingsregels.”

Reflectie

Kansrijk versterkt de sociale samenhang in de wijk Mierlo-Hout. 
Vooral indirect, door het organiseren van allerlei vormen van ont-
moeting die met name seniore bewoners trekken, die zijn gewor-
teld in de wijk. Bij deze groep is Kansrijk in relatief korte tijd goed 
op de radar komen te staan, ook in de coronajaren. Het bonding 
kapitaal van Mierlo-Hout voor deze groep is daarmee groot.

Kansrijks bridging kapitaal is in opbouw. Ondanks de filosofie van 
Kansrijk om alle wijkbewoners te bereiken, lukt dat momenteel 
nog niet. Kansrijk is zich daar bewust van en zoekt naar wegen om 
meer jongere wijkbewoners en nieuwe Nederlanders te bereiken. 
Hier is ook beweging gaande, mede door intensieve samenwerking 
met het opbouwwerk, dat actief andere groepen inwoners bena-
dert en begeleidt naar Kansrijk-activiteiten. Meer samenwerking 
met sleutelfiguren, die de groepen van binnenuit kennen en hun 
“taal“ spreken kan eveneens bijdragen. De brede doelstelling en 
filosofie van Kansrijk bieden alle mogelijkheden om licht overbrug-
gende contacten mogelijk te maken.

Tot slot is het linking kapitaal van Kansrijk volop aanwezig. Dat is 
met name dankzij trekker en actieve bewoner Jan Drouen, die in 
de wijk geworteld is, over een enorm netwerk beschikt en zowel 
de taal spreekt van de leefwereld van inwoners als de systeem-
wereld van gemeente en sociaal professionals. Wat het linking 
kapitaal versterkt, is de intensieve samenwerking tussen vrijwil-
ligers van Kansrijk en professionals, onder andere in de kerngroep. 
De gemeente kan daardoor niet om Kansrijk heen. Juist dit linking 
kapitaal dat nu (nog) grotendeels belichaamd wordt door Drouen 
maakt van Kansrijk zo’n succesvol initiatief. Daarmee is het tegelijk 
de onzekerste factor voor de continuïteit ervan. Daar is het Ont-
wikkelteam zich ook zeer van bewust. Het getuigt van professio-



naliteit en de kracht van samenwerking tussen inwoners en sociaal 
professionals dat zij hier structureel over nadenken en hierop actie 
ondernemen. Een advies is om daarbij nieuwe trekkers de ruimte 
te geven om het op “hun“ manier te doen. Zonder te tornen aan 
het heilige doel van Kansrijk, het versterken van het individuele 
welzijn van wijkbewoners, kan zo gewerkt worden aan de conti-
nuïteit van het initiatief. De gemeente kan dit ondersteunen door 
ook trekkers met een heel ander profiel dan Drouen vertrouwen en 
ruimte te geven. 
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