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De krachten 
gebundeld1

In heel Nederland werken dorpsbewoners en buurtgenoten 

samen aan het verbeteren van de leefbaarheid, de 

instandhouding van voorzieningen, de komst van nieuwe 

faciliteiten en tal van andere initiatieven in hun omgeving. Vaak 

met ondersteuning van hun gemeente en/of professionals in de 

zorg. Soms ook niet. 

Movisie volgde tussen 2012 en 2014 een aantal van deze 

initiatieven en ondersteunde (vrijwilligers)organisaties en 

bewonersgroepen in hun krachtige pogingen hun lokale 

wereld een beetje beter te maken. In het e-boek ‘Stappen in 

buurt- en dorpskracht’ zijn 18 van deze projecten fasegewijs 

beschreven. Daarmee is het een handig hulpmiddel, informatieve 

inspiratiebron en nuttig naslagwerk voor onder meer gemeenten, 

vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen. De 

definitieve versie van het e-boek vindt u op www.movsie.nl.

Met deze publicatie ‘De krachten gebundeld’ sluiten we ‘Stappen 

in buurt- en dorpskracht’ op gepaste wijze af. Een aantal 

bewoners/vrijwilligers staan stil bij acties van toen en de huidige 

stand van zaken. Ze benoemen successen, krachtige elementen 

van hun aanpak en het geheim van een goede samenwerking. 

Sommigen gaan in op valkuilen en uitdagingen die in buurt- 
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en dorpskrachtprojecten altijd 

wel ergens om de hoek komen 

kijken. Aan het woord komen 

ook verschillende professionals. 

Zij vertellen onder meer over 

geleerde lessen, de kunst van 

het loslaten en het voordeel van 

bewoners meer ruimte geven. U 

leest over geslaagde krachttoeren, 

maar ook over waarom het in 

sommige gevallen misging. 

De informatie is grotendeels 

nieuw en daarmee een mooie 

aanvulling op de inhoud van het 

e-boek. Maar u kunt de publicatie 

ook lezen zonder specifieke 

kennis van het e-boek. 
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Stappen in buurt- 
en dorpskracht2

Een aangepaste zorgwetgeving, de nieuwe Wmo, de 

Participatiewet, jeugdzorg-nieuwe-stijl: de sociale kaart van 

Nederland verandert en zet belangrijke spelers in beweging. 

Gemeenten krijgen meer taken in het sociale domein en moeten 

ook nog eens bezuinigen. Welzijns- en zorgorganisaties ruilen 

hun vertrouwde positie noodgedwongen in voor een onzeker 

bestaan in een concurrerende markt. En burgers? Die moeten 

zoveel mogelijk op eigen kracht verder, liefst met elkaar.

Onmisbare schakels
Gemeente, professionals en burgers hebben elkaar nodig. 

Allemaal leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid, 

zelfredzaamheid en de zorg voor elkaar in dorp of buurt. De 

inbreng van actieve burgers is hierbij van levensbelang. Zij 

kennen hun leefomgeving als geen ander, weten vaak precies 

wat er speelt. Burgers zijn hun dorp of buurt en daarmee 

onmisbare schakels in initiatieven op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg.

Gemakkelijk gezegd
Krachtig samenwerken aan een lokale sociale agenda. Het lijkt 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel gemeenten staan open 

voor bewonersinitiatieven, willen hun burgers bij beleidsvorming 
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en dienstverlening betrekken. Maar gemeenten moeten 

bezuinigen en zijn uit kostenoverwegingen soms geneigd een 

deel van het werk op het bordje van (vrijwillige) burgers te 

schuiven. 

Sociale professionals op hun beurt zijn van oudsher gewend om 

‘zelf overal voor te zorgen’. Kijken naar wat burgers voor elkaar 

kunnen en willen betekenen, is iets anders en vaak het begin 

van een mooi leerproces. Bovendien verloopt de samenwerking 

tussen ‘overheid en welzijn’ niet altijd even soepel ten aanzien 

van gebiedsgericht werken, het benutten van eigen kracht van 

burgers en het centraal stellen van ‘de vraag’. 

‘Normale’ voorbeelden
Alle reden voor Movisie om het programma ‘buurt- en 

dorpskracht’ in het leven te roepen. Tussen 2012 en 2014 

keken projectleiders mee bij 18 buurt- en dorpskrachtprojecten, 

verspreid over het land. Daarbij ging het niet om zogenoemde 

good practices. Die zijn er al genoeg. Maar om ‘normale’, net 

(niet) gestarte praktijkvoorbeelden. 

In de projecten stond het burgerperspectief 

centraal en hoe bewoners de rol van gemeente 

en instellingen ervaren. Is deze inderdaad 

ondersteunend en faciliterend? Zo ja, hoe dan? 

En: wat maakt buurt- en dorpskracht krachtig? 
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Van Arnhem tot Zierikzee

Movisie volgde dorps- en buurtkrachtprojecten in 

Witteveen, Hoofddorp, Utrecht (2), Someren-Noord, 

Heusden, Holwierde, Almere, Den Haag, Rotterdam, 

Amsterdam, Driemond, Amersfoort, Boxtel, Veldhoven, 

Roermond, Arnhem en Zierikzee. Beschrijvingen staan 

in het e-boek ‘Stappen in buurt- en dorpskracht’. Het 

document is te vinden op www.movisie.nl. 
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‘Ziel en zakelijkheid’ 

“Bewonersinitiatieven hebben behoefte aan 

producenten, niet aan consumenten. Deelnemers 

aan een project moet je geen gespreid bedje 

voorschotelen. Laat ze zelf dingen regelen. Ze kunnen 

vaak meer dan je denkt. Leer ze organiseren. Al dan 

niet met hulp van een beroepskracht die in eerste 

instantie optreedt als coach, eventueel verbindingen 

legt met andere vergelijkbare initiatieven om 

vervolgens langzaam in een klankbordfunctie richting 

achtergrond te verdwijnen. En heel belangrijk: stop 

ziel en zakelijkheid in je project. Anders blijf je dromen 

en slaag je er nooit in mensen aan je te binden.”

Joost van Alkemade, manager Gebiedsgericht Werken 

Movisie 
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Bewoners - 
volle kracht vooruit3

 

In buurt- en dorpskrachtprojecten staat de verhouding tussen 

bewoners, overheid en professionals centraal. Van groot belang 

zijn een gelijkwaardige relatie, onderling begrip en erkenning 

van elkaars kwaliteiten. De drie partijen hebben elkaar nodig. 

Bewoners zijn meestal goed in organiseren, anderen aanspreken 

en enthousiasmeren, het op een creatieve manier fondsen 

werven. Sociale professionals zijn vaak goede sparringpartners, 

deskundigen met specifieke kennis en een uitgebreid 

netwerk. Gemeenten op hun beurt maken met hun middelen 

professionele ondersteuning mogelijk, al treden ze daarbij soms 

té sturend op. 

Wereld van verschil
Belangrijke (f)actor in de beschreven buurt-/dorpskrachtpraktijken 

zijn de bewoners zelf. In bijna driekwart van de gevallen vormt 

een burgerinitiatief de basis van het project. Soms is of zijn 

de paar initiatiefnemers meteen ook centrale spil, aanjager, 

kartrekker en/of uitvoerder. Dat maakt een initiatief kwetsbaar. 

De uitdaging is om steeds nieuwe mensen te vinden die taken 

uitvoeren en verantwoordelijkheid willen nemen. Aan de andere 

kant: er hoeft maar één betrokken bewoner te zeggen dat ‘het 

anders moet’ om een succesvol project te starten en een wereld 

van verschil te maken in dorp of wijk. 
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Dorpsondersteuner
Burgerinitiatieven komen vaak organisch tot 

stand, starten bijvoorbeeld met een wekelijkse 

maaltijd op een vaste locatie waar mensen elkaar 

ontmoeten en nieuwe activiteiten het levenslicht 

zien. In sommige gevallen verzorgen burgers een 

(deels) professioneel aanbod, zijn ze betrokken 

bij de inkoop van zorg. Al dan niet met hulp van 

derden. In Heusden en Driemond fungeert de 

dorpsondersteuner als schakel tussen vrijwilligers, 

bewoners en professionals; een oplossing die 

werkt. 

Zelfde probleem, andere oplossing 
Ontgroening en ontvolking, vergrijzing en krimp, 

een teruglopend diensten- en activiteitenaanbod. 

Elk dorp, iedere buurt reageert anders op 

ontwikkelingen als blijkt dat bewoners aan zet 

zijn. Waar in het ene geval burgers meteen het 

initiatief pakken, viert in het andere onvrede 

en apathie hoogtij. Hoe deze verschillen te 

verklaren zijn? Het kan liggen aan specifieke 

historische omstandigheden, competenties en 

karaktereigenschappen van bewoners. Ook de 

benadering van de gemeente speelt een rol. Is 

die ondersteunend en faciliterend? Of juist meer 

directief en vooral top down gericht?
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‘Zoeken naar krachtige krachten’

“Een burgerinitiatief start niet bij de professional, maar met de 

vraag wie er in een dorp of buurt wonen en wat hun sterke 

punten zijn. Een burgemeester is een perfecte sleutelfiguur. 

De verenigingsman een ideale verbinder. Bedrijven, scholen 

en winkels ontmoetingsplekken bij uitstek. Het is belangrijk 

te zoeken naar krachtige krachten. Als bewoners samen te 

bepalen welke speerpunten het waard zijn om te realiseren. 

Maar let op. Sommige bewoners doen liefst overal aan mee. 

Dat moet je niet willen. Verdeel je energie, doe wat je leuk 

vindt, waar je goed in bent en je prettig bij voelt.” 

Jel Engelen, initiator Movisie project ‘Stappen in buurt- en 

dorpskracht’ 
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‘Blik op de toekomst, continu�teit 
bewaken’

“Een van de grootste, of misschien wel de grootste valkuil 

is dat je in je enthousiasme zoveel dingen tegelijk oppakt 

dat je de lange termijn uit het oog verliest. Belangrijk is de 

continuЇteit te bewaken, de blik op de toekomst te houden. 

Zeker als je met vrijwilligers werkt. Vrijwilligerswerk is 

weliswaar vrijwillig, vrijblijvend is het allerminst. Zo is het 

bijvoorbeeld behoorlijk lastig om opvolgers voor ons bestuur 

te vinden.” Tiny Leenders, vrijwilliger dorpssteunpunt Wonen, 

Welzijn, Zorg Heusden 
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Professionals - 
krachtige partners4

Wie als professional in de zorg goed wil aansluiten bij 

bewoners en hun behoeften, doet er verstandig aan zich in hun 

achtergrond te verdiepen, aanwezige talenten te herkennen 

en in te spelen op ervaringen. De kunst is steeds voor ogen te 

houden in hoeverre welke steun nodig is om bewoners het zelf 

te laten doen. Burgers de ruimte te geven. Daar gaat het weleens 

mis, zo laat een rondje langs de buurt- en dorpskrachtprojecten 

zien. Helemaal onlogisch is dat niet. Veel professionals zijn 

gewend volgens een dichtgetimmerd plan te sturen op het 

eigen activiteitenaanbod om zo betrokkenheid bij bewoners 

te vergroten. Dienstverlenend te acteren in plaats van zich 

dienstbaar op te stellen. Terwijl juist ‘actieve terughoudendheid’ 

is geboden. 

Bestuurlijke speelruimte
Sommige professionele zorg- en welzijnsaanbieders zien 

vrijwillige burgerinitiatieven als een bedreiging of vorm van 

(oneerlijke) concurrentie. Meestal ligt de oorzaak in de gemaakte 

prestatieafspraken tussen gemeente en professionals. Nogal 

wat gemeenten betalen voor het aantal jaarlijks gevoerde 

‘keukentafelgesprekken’, rekenen aanbieders af op geleverde 

producten en diensten in plaats van op het ‘faciliteren’ en 

‘mogelijk maken’. Gevolg: instellingen en organisaties zitten 
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‘klem’ tussen hun prestatiecontract en bewonersinitiatieven, 

terwijl ze lijdzaam moeten toezien hoe burgers als vrijwilligers het 

gras op niet onverdienstelijke wijze voor hun voeten wegmaaien. 

Willen professionals actief en oprecht aansluiting vinden bij 

wat er in een buurt en bij bewoners speelt, dan is bestuurlijke 

‘speelruimte’ nodig, wat betekent dat gemeenten soms hun 

‘perverse’ prestatieprikkel overboord moeten zetten. 

Oprichting wijkteams
Goed toegankelijke ondersteuning dichtbij huis, ingegeven 

door een ‘erop af-mentaliteit’: steeds meer partijen zien nut 

en noodzaak in van samenwerking in de wijk. De combinatie 

formele en informele zorg is bezig aan een opmars, de oprichting 

van (sociale) wijkteams komt steeds meer van de grond. Zo had 

in 2014 85% van de 224 onderzochte gemeenten een of meer 

sociale wijkteams. Veel van deze teams bestaan vooralsnog uit 

professionals, vaak uit de wereld van zorg, welzijn en werk en 

inkomen. 

Succesvolle wijkaanpak
Dat hoeft geen probleem te zijn. Wijkteams en burgerinitiatieven 

kunnen prima naast elkaar bestaan én van elkaars diensten 

gebruikmaken. Praktische samenwerkingsafspraken met 

informele netwerken, andere in de wijk werkzame professionals 

en de ring van specialisten uit de tweede lijn vormen dan de basis 

van het samenwerkingsverband. Dat ook een burgerinitiatief een 

prima uitgangspunt van een succesvolle wijkaanpak kan zijn, 

bewijst het project Wijkgenoten in Veldhoven.
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‘Sociale professionals moeten 
beroepskracht laten spreken’

“Sociale professionals willen present zijn, preventie en 

collectieve oplossingen mogelijk maken. Daarbij moeten 

ze hun beroepskracht laten spreken. Met opdrachtgever, 

bewoners en samenwerkingspartners het gesprek 

aangaan over wat ze als professional willen bereiken 

en hoe ze dat gaan oppakken. Tegelijkertijd moeten ze 

ook vertellen hoe ze niet willen werken. Teams moeten 

experimenteerruimte en voldoende lucht regelen, zodat 

ze een werkwijze kunnen ontwikkelen die bij de wijk 

past. Vertel opdrachtgever en bewoners wat je bereikt. 

Maak duidelijk dat een andere samenleving met meer 

eigen kracht en buurtkracht er niet zomaar komt, maar 

voldoende en duurzame investeringen vergt.”

Hilde van Xanten, senior adviseur Sociale Zorg, Movisie 
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‘Bewoners en professionals staan 
samen sterker’

“Vaak willen bewoners professionals een handje 

helpen of hebben ze goede ideeën, maar weten ze 

niet hoe deze te realiseren. Professionals kunnen hierin 

praktische ondersteuning bieden. Of inhoudelijke 

begeleiding, bijvoorbeeld op pedagogisch gebied. 

Bewoners hebben vaak een voorbeeld nodig om te 

leren hoe ze met bepaalde doelgroepen omgaan. 

Andersom ondervinden professionals veel steun bij het 

enthousiasme, eigen initiatief en inlevingsvermogen 

van bewoners. Die wisselwerking is van grote 

meerwaarde.” 

Wendy Rietveld, jongerenwerker stichting buurtwerk 

Kralingen-Crooswijk, Rotterdam 

“Over wat bewoners en professionals van elkaar 

nodig hebben om buurtkracht te laten slagen, 

kan ik heel kort zijn: geef bewoners de regie, 

professionals de ondersteuning.”

Johan van Omme, Hoofd werkgroep brede 

dorpsvoorziening Holwierde
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Gemeenten - 
de krachten goed verdelen5

Sommige gemeenten maken het liefst alleen afspraken 

met professionele, formele aanbieders om zorgverlening en 

maatschappelijke ondersteuning vorm te geven. Dat voelt 

veilig en vertrouwd. Dit terwijl bewoners vaak informele 

‘lijntjes’ gebruiken. Wat helpt is om met een andere bril naar 

burgerinitiatieven te kijken. Bewoners en professionals niet te 

zien als elkaars concurrenten, maar als krachtige medestanders 

in het versterken van dorpen en buurten. Burgerinitiatieven zijn 

vaak een prima aanvulling op het professionele aanbod. Zeker in 

(krimp)-gebieden waar voorzieningen verdwijnen. 

Kwaliteit bieden en borgen
Sommige gemeenten stellen dezelfde formele eisen aan 

burgerinitiatieven als aan professionele organisaties, zoals het 

op gezette tijden rapporteren of het instellen van een Raad 

van Toezicht. Burgers voldoen logischerwijs niet altijd aan deze 

eisen met als gevolg dat gemeenten projecten formeel niet 

goedkeuren. Dat is een gemiste kans. Veel belangrijker is dat 

burgers aantonen dat ze kwaliteit bieden en borgen. Wat niet wil 

zeggen dat burgerinitiatieven nergens aan hoeven te voldoen. Zo 

is het logisch dat gemeenten een resultaatverplichting koppelen 

aan gesubsidieerde projecten. 
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Netwerkspeler bij uitstek 
Nogal wat buurt- en dorpskrachtinitiatieven hebben ‘last’ van 

het feit dat de gemeente eigen regels hanteert ten aanzien 

van facilitering en financiering. Zo zijn er gemeenten die 

burgerinitiatieven in woord ondersteunen, maar subsidiedaden 

achterwege laten. Dat is jammer en onnodig. Juist gemeenten 

zijn met hun lijntjes richting bedrijfsleven en maatschappelijk 

middenveld netwerkspeler bij uitstek, verbinders met wortels 

in alle haarvaten van de lokale samenleving. Zo kunnen ze 

veel meer zijn dan subsidieverstrekkers alleen. Raadsleden en 

ambtenaren zouden zich hard kunnen maken voor of kunnen 

participeren in een lokaal investeringsfonds of crowdfunding-

actie om continuЇteit en voortgang van maatschappelijke 

initiatieven te garanderen. 

Samenleving-nieuwe-stijl
In sommige dorpen is deze overgang van welzijn-nieuwe-stijl 

naar samenleving-nieuwe-stijl al voorzichtig ingezet. Hier leidt 

‘het elkaar kennen’ soms al tot het organiseren van een nieuw 

initiatief, waarbij gemeente, professionals en ondernemers uit 

hun traditionele rol stappen - ook omdat het kan - en verbinding 

zoeken met elkaar en de bewoners. In steden zijn rollen en taken 

vaak nog van elkaar gescheiden, hebben mensen hun eigen 

‘begrensde’ functie. De wethouder gaat over het verstrekken 

van subsidies, welzijn over de gesprekken met bewoners in 

achterstandswijken. 
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‘Meer thema’s breder aanpakken’

“Het buurtkrachtproject in Someren-Noord is een 

initiatief van de wijkraad en de gemeente. Beide partijen 

willen met het project (vrijwilligers)organisaties en 

bewoners actief betrekken bij de opzet en uitvoering 

van een Integraal Wijk Ontwikkelingsplan. Door de 

vrijwillige inzet van meer bewoners hopen we meer 

thema’s breder aan te pakken. Ook willen we de relatie 

gemeente-welzijn tegen het licht houden en via kortere 

lijntjes de onderlinge samenwerking verbeteren. Kracht 

organiseren is heel belangrijk. Subsidies zijn te verkrijgen 

om initiatieven op te starten, maar de basis moet liggen 

bij mensen die iets willen.” Wethouder Theo Maas, 

Someren Noord 
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“Dorpskracht is niet 
alleen iets voor of 
met ouderen. Het is 
juist wat je als totale 
bevolking voor elkaar 
kunt betekenen; oud 
én jong.”
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Krachtige verhalen6
Van de overname van een wijkcentrum tot de introductie van 

een informeel zorgnetwerk. Van het mobiliseren van vrijwilligers 

tot de ‘bemensing’ van een dorpssteunpunt. In veel buurten en 

dorpen werken bewoners en professionals krachtig samen aan 

de meest uiteenlopende (burger-)initiatieven. Movisie volgde 

tussen 2012 en 2014 achttien van deze initiatieven. In dit 

hoofdstuk vertellen hoofdrolspelers uit een aantal projecten over 

hun ervaringen. 

Een aantal bewoners/vrijwilligers staan stil bij acties van toen en 

de huidige stand van zaken. Ze benoemen successen, krachtige 

elementen van hun aanpak en het geheim van een goede 

samenwerking. Sommigen gaan in op valkuilen en uitdagingen 

die in buurt- en dorpskrachtprojecten altijd wel ergens om de 

hoek komen kijken. Aan het woord komen ook verschillende 

professionals. Zij vertellen onder meer over geleerde lessen, 

de kunst van het loslaten en het voordeel van bewoners meer 

ruimte geven.
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Aan het woord …

•	 Yasmin Kaddour, projectleider Buurtfirma-in-oprichting 

Goudvisch (Hoofddorp);

•	 Josette Thissen, opbouwwerker en wijkbewoner Donderberg 

(Roermond); 

•	 Joost van Pagee, projectleider de Makerskamer (Boxtel);

•	 Marie-Anne van Erp, directeur Multifunctioneel Ontmoeting 

Centrum (Den Haag);

•	 Ans Mers, kartrekker en initiatiefnemer wijkcentrum Het 

Klokhuis (Amersfoort);

•	 Martijn Timmermans, projectleider proeftuin voor 

samenredzaamheid (Driemond); 

•	 Liesbeth Langen, lid werkgroep Nieuw Grijs (Witteveen);

•	 Edwin Wijngaards, sociaal aanjager Wijkgenoten (Veldhoven).



Yasmin Kaddour

Maak heldere 
afspraken, 

wees zakelijk, 
zekerheid eerst

projectleider Buurtfirma-in-oprichting 
Goudvisch, Hoofddorp:

“Een jaar lang staken we twee dagen per week veel energie 

in de Buurtfirma. Er lag een uitgebreid projectplan, klaar om 

richting subsidieverstrekkers te sturen. Tot onze sponsor Ymere in 

zwaar terechtkwam. We raakten onze gratis locatie kwijt. Van de 

een op de andere dag was het voorbij. Eigen financiële middelen 

hadden we niet. Ook het geld om mij te betalen viel weg. 

Daarmee verdween de noodzakelijke aansturing die de vrouwen 

in ons project juist zo hard nodig hadden.” 
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“De wil om een doorstart te maken, is er absoluut. Alleen nemen 

de dames niet zelf het initiatief. Het gros heeft weinig opleiding 

genoten, is niet gewend om op persoonlijke titel eigen kracht 

in te zetten. Ook zijn de meesten druk met beslommeringen 

thuis. Vereiste om allochtone vrouwen te laten ondernemen, is 

begeleiding door een projectleider die voeling heeft met zijn of 

haar doelgroep.”

“Als ik weer een vergelijkbaar project mag doen, draai ik 

de volgorde om. Eerst regel ik voor minimaal drie jaar een 

subsidiepotje, met voldoende geld om minstens 16 uur per 

week een projectleider in te schakelen. Vervolgens zoek ik een 

geschikte locatie. Pas dan steek ik energie in het werven van 

deelnemers. De belangrijkste les die ik uit dit project heb geleerd 

is: zakelijk zijn. Maak heldere afspraken, wees niet naЇef en 

zet afspraken vooraf duidelijk op papier. Met enthousiasme en 

motivatie kom je ver, maar red je het niet. Zekerheid eerst!”

Succesvolle projecten met, voor en door allochtone 

vrouwen zijn onder meer ‘Eén miljoen voor de moskee’ 

(Leidsche Rijn) en ‘LadyBusiness’ (Kanaleneiland) in 

Utrecht. Lees meer in het e-boek ‘Stappen in buurt- en 

dorpskracht’ op www.movisie.nl. 
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Josette Thissen

Participeren? 
Geef bewoners 

hun eigen 
verantwoordelijkheden!

opbouwwerker en wijkbewoner 
Donderberg, Roermond: 

“In mijn beleving zijn er drie redenen voor het welslagen van 

de Donderberg-projecten. Eén: de thema’s ‘ontmoeting’ en 

‘zorg’ zijn actueler dan ooit. Twee: bewoners zelf trekken de 

kar. Ze spreken elkaar aan als medebewoners en dat is heel 

anders dan wanneer een professional dit doet. Drie: er wordt 

niet of nauwelijks vergaderd. Welzijnswerkers zijn snel geneigd 

bewoners te binden via het organiseren van bijeenkomsten en 

workshops. Zo werkt het niet. Mensen scholen zichzelf, terwijl ze 

bezig zijn; leren liever on the job.”
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“In de meest ideale situatie fungeert een professional als een 

meewerkend voorman of -vrouw die de mensen en hun verhalen 

écht kent. Die op een functionele manier informeel is. Veel 

welzijnswerkers komen, doen hun ding en gaan weer. Ook 

moeten professionals niet het werk overnemen van bewoners, 

maar mensen het gevoel geven dat zij juist zélf de basis leggen 

voor hun eigen plannen.”

“Professionals kunnen van bewoners leren korter door de bocht 

te denken, niet alles tijdens vergaderingen te moeten bespreken. 

Belangrijk is te kijken en luisteren naar wat mensen aangeven dat 

ze goed kunnen. Vrijwilligerswerk voor de vrijwilligers te zoeken, 

in plaats van vrijwilligers voor het vrijwilligerswerk.”

“Bewoners moeten niet alleen maar participeren, maar ook 

hun eigen verantwoordelijkheden krijgen. Participeren is een 

mooi begrip, maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat 

gemeente en professionals bepalen hoe de hazen lopen. Laat de 

dingen gebeuren. Gun bewoners de kans om ook eens buiten de 

lijntjes te kleuren.” 
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Joost van Pagee

Het verbinden van 
bewoners en 

kunstenaars was erg 
krachtig

projectleider de Makerskamer, Boxtel:

“Kunstenaars zijn getraind om ‘out of the box’ te denken. 

Projecten waar zij zich aan verbinden zijn meestal eenmalige 

acties. Kunst wordt vaak als middel gezien, terwijl kunst eigenlijk 

in zichzelf al sterk genoeg is. Misschien moeten kunstenaars een 

meer coachende, aanzwengelende, stuwende rol krijgen. Waarbij 

ze niet hun eigen ei leggen, maar nog meer op de behoefte van 

de bewoner gaan zitten. Zeker in buurt- en dorpskrachtprojecten, 

waar co-creatie noodzakelijk is om doelstellingen te halen.”
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“Bewoners waren vanaf het begin bij het project betrokken. 

Dit was meteen een groot succes. Binnen no-time vonden 

buurtactiviteiten voor en door bewoners plaats. Vooral dankzij 

de enorme inzet en vastberadenheid van een paar bewoners 

zelf en enkele kartrekkers. Zonder hen was het nooit zo’n succes 

geweest. Sterker nog; vanuit het project is een nieuw project van 

enkele bewoners ontstaan.”

“Erg krachtig aan het project vond ik het verbinden van 

kunstenaars aan wijkbewoners, waar behalve de co-creatie ook 

de buurtkracht en buurtoverdracht van essentieel belang waren. 

Heftig om te merken was wel dat de financiers - woningbouw, 

welzijn en gemeente - heel bureaucratisch gingen doen na 

de overdracht van professionals naar buurtbewoners. Het 

toegezegde geld is pas een jaar na dato deels betaald. Bewoners 

moesten enorm beknibbelen en leuren om partners mee te 

krijgen. Financiers moeten volmondig ja zeggen, bewoners 

niet aansprakelijk stellen voor hun eigen tekortkomingen. Een 

bewonersinitiatief is niet per definitie een geoliede machine.”

Ook in het project Wereldse Wijk (Amsterdam-West) 

speelt kunst een belangrijke rol bij de activering van 

bewoners. Lees meer in het e-boek ‘Stappen in buurt- 

en dorpskracht’ op www.movisie.nl. 
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Marie-Anne van Erp

Met sterk aanbod 
blijvend ons 

bestaansrecht 
bewijzen

directeur Multifunctioneel Ontmoeting 
Centrum (MOC), Den Haag:

“De laatste twee, drie jaar waren hectisch en spannend. Enerzijds 

was er de constante onzekerheid over het wel of niet in ons 

gebouw mogen blijven. Anderzijds moesten we met een sterk 

aanbod ons bestaansrecht blijven bewijzen. Nu de kogel door 

de kerk is en het licht definitief op groen staat om ons pand 

te kopen, is de rust weergekeerd. Het vertrouwen is terug. We 

kunnen weer plannen maken.”
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“De gemeente waardeert onze activiteiten. Vooral in woord, 

minder in gebaar. Ze springen financieel bij als het moet, maar 

we hebben juist behoefte aan structurele ondersteuning. Ook 

subsidiefondsen zijn heel blij met wat we doen, staan achter 

onze filosofie. Maar ze helpen ons alleen structureel als de 

gemeente dat ook doet. Door deze patstelling zoeken we naar 

sponsoren in het bedrijfsleven, waarbij ik hoop dat we straks niet 

te afhankelijk worden van financiers die mee aan de touwtjes 

willen trekken.” 

“We werken met ongeveer 70 vrijwilligers, variërend van 

behoorlijk kwetsbare tot heel assertieve en zelfstandige mensen. 

De komende tijd willen we meer structuur aanbrengen in 

de samenstelling van ons vrijwilligersbestand. We hebben 

vooral extra behoefte aan mensen die kunnen coördineren, 

aan een half woord genoeg hebben. Dat past ook in de 

professionaliseringsslag die we hebben ingezet.” 

“Het MOC heeft een belangrijke schakelfunctie in de wijk, is 

een zichtbaar sociaal verbindend element. Mede ook dankzij ons 

aanbod. We hebben een voedselbank, een ontmoetingsproject 

voor vrouwen uit verschillende culturen. Ook geven we cursussen 

Nederlands als Tweede Taal. Waar we op 9 januari 2007 

begonnen met één leerling, ontvangen onze 14 docenten nu 180 

leerlingen per week. Dit bewijst nog maar eens dat we in een 

behoefte voorzien.”
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Ans Mers

Welzijn faciliteert niet ons, wij 
faciliteren welzijn

kartrekker en initiatiefnemer wijkcentrum 
Het Klokhuis in Amersfoort:

“Onze grootste kracht is absoluut onze gastvrijheid. We laten 

aan alle mensen die we hier verwelkomen, merken dat ze 

er mogen zijn. Ongeacht hun beperking, afwijking, aard of 

overtuiging. Sinds kort organiseren we een activiteit voor mensen 

met niet-aangeboren hersenletsel. Op de plaats waar ze eerst 

bij elkaar kwamen, was de animo nagenoeg nihil. Hier komen 

gemiddeld 45 bezoekers per keer. Dat zegt alles. Ieder mens doet 

ertoe. En dat gevoel brengen we blijkbaar ook over.” 
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“Het idee er voor de mensen te zijn, is ongelofelijk fijn en geeft 

een ontzettend goed gevoel. Frustrerend is dat de buitenwereld 

ons vaak als veredelde vrijwilligersorganisatie blijft zien. Terwijl 

we op een heel professionele manier ons werk doen. Zo slagen 

we er jaarlijks in om gemiddeld 10 vrijwilligers klaar te stomen 

voor een stap richting betaalde baan. Ik word dan ook een beetje 

moe van de onderverdeling tussen professionals en vrijwilligers. 

Alsof vrijwilligers per definitie niet professioneel zijn. Juist wel. 

Die professionals? Dat zijn wij!”

“Welzijn faciliteert niet ons, wij faciliteren welzijn. Daar 

ontkomen we niet aan. Logisch. Er is een grote welzijnsvraag 

en die neemt alleen maar verder toe. Welzijnsmedewerkers zijn 

twee keer twee uur per week in ons wijkcentrum aanwezig voor 

een telefonisch spreekuur en hulp- en andere welzijnsvragen. Dat 

is erg weinig. Bovendien zitten ze er vaak niet op het moment 

dat mensen ook echt hulp nodig hebben. Gevolg is dat mensen 

steeds vaker vragen of wij kunnen helpen.” 

Anders dan in Amersfoort strandden projecten 

in onder meer Almere (Renacer) en Zierikzee 

(Tijdpunten) in een vroegtijdig stadium. In het 

e-boek ‘Stappen in buurt- en dorpskracht’ op 

www.movisie.nl leest u waarom.
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Martijn Timmermans

Vanuit autonomie 
en vrijheid 

ontstaan vaak de 
mooiste dingen

projectleider proeftuin voor samenredzaam-
heid Driemond: 

“Toen we aan de proeftuin voor samenredzaamheid mochten 

meedoen, ben ik gaan praten met leden van de dorpsraad en de 

opbouwwerker. Zij speelde in mijn ogen een essentiële rol in het 

geheel, als verbinder tussen bewoners en professionals. Verder 

hebben we gesprekken gevoerd met verschillende professionele 

instellingen, waaronder de zorgorganisaties MaDi, Vivium en 

Cordaan. Allemaal met het oog op de opbouw van een stevig 

fundament, het leggen van korte lijntjes en het creëren van 

aansluiting tussen deze professionals op zowel formeel als 

informeel niveau.”
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“In Driemond heerst een informele cultuur van het elkaar helpen. 

Een 80-jarige vrouw die voor haar 90-jarige buurvrouw zorgt, 

is geen uitzondering. Deze vorm van ondersteuning is prachtig, 

maar tegelijkertijd heel fragiel. Daarom maken we het informele 

netwerk zichtbaar, onder meer via koffietafelgesprekken. Mensen 

weten wat er speelt, leren elkaar beter kennen, kunnen elkaar 

gerichter helpen en slimmer ondersteunen.” 

“We genereren via ontmoeting tussen professionals onderling 

en tussen professionals en bewoners niet alleen onderlinge 

steun. Ook zoeken we naar nieuwe manieren om elkaar ‘buiten 

het systeem en de vastomlijnde kaders om’ te helpen. Op 

een creatieve manier in kansen denken, levert soms de beste 

resultaten op. Vanuit autonomie en vrijheid ontstaan vaak de 

mooiste dingen.”

“Het proeftuin-project slaat aan in Driemond. Bewoners zijn 

enthousiast, professionals denken met de mensen mee. Het idee 

om het ‘samen te doen’ krijgt steeds meer vorm. De kunst is om 

dat na afronding van het project zo te houden. Veel tijd zal gaan 

zitten in het verduurzamen van de informele zorg. Dat vergt 

geduld. Bewoners zijn van goede wil, maar structurele aandacht 

moet een blijvende urgentie creëren om de bewustwording dat 

het anders kan ook echt ‘vast te houden.” 
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Liesbeth Langen

Ons kent ons-
cultuur kracht én 

valkuil tegelijk

lid werkgroep Nieuw Grijs, Witteveen:

“Witteveen is een van de vele dorpjes in de gemeente Midden-

Drenthe en deelnemer in het gezamenlijke dorpenoverleg 

waaraan ook de Stichting Welzijn Midden-Drenthe meedoet. 

Onlangs is het project ‘Dorpszorg’ gestart, mede gebaseerd op 

ons project Nieuw Grijs. Zeven dorpen hebben al aangegeven 

mee te willen doen. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit 

te vinden.”
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“Veel mensen zijn zich niet of nog niet bewust van wat er is 

veranderd en nog gaat veranderen in het dorp. En dan vooral 

op het gebied van zorg. Als werkgroep brengen we een 

bewustwordingsproces op gang. Samen met alle bewoners, dus 

ook de jongere generatie. Dorpskracht is niet alleen iets voor of 

met ouderen. Het is juist wat je als totale bevolking voor elkaar 

kunt betekenen; oud én jong.”

“De onderlinge samenwerking tussen ons als bewoners en de 

professionals van Stichting Welzijn Midden-Drenthe verloopt 

prima. We vullen elkaar goed aan, leren van elkaar, hebben 

elkaar nodig. De opbouwwerker adviseert ons, deelt zijn kennis 

met ons, geeft soms net dat extra zetje. Zo kwam hij bijvoorbeeld 

met de tip om met dorpsondersteuners te gaan werken op het 

moment dat we als werkgroep even niet wisten hoe we verder 

moesten met de opzet van een lokaal zorgsysteem.” 
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Edwin Wijngaards

Met burgerbetrokkenheid 
duurzame resultaten 

halen’

sociaal aanjager Wijkgenoten, Veldhoven:

“Wijkgenoten gebruikt de eigen kracht van burgers om 

duurzame resultaten te halen in het creëren van nieuwe 

netwerken voor hulpbehoevenden. Dat is dé kracht van het 

concept: burgerbetrokkenheid. Wijkgenoten is van de burgers 

zélf. Zij geven het vorm en structuur, op een bijna professionele 

manier. Spelen van onder af aan in op de normen en waarden 

van medeburgers die ze zo optimaal weten te bereiken.” 
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“Vrijwilligers die bij mensen langsgaan, hebben vaak een 

professionele achtergrond met een link naar welzijn. Eenmaal 

op bezoek bij een kwetsbare wijkbewoner worden ze soms 

aangesproken op hun professionele kwaliteiten. Terwijl ze er 

als vrijwilliger zijn. De neiging om dan te helpen is groot, want 

mensen doen het met en vanuit hun hart. Zo werd een van onze 

vrijwilligsters die in het dagelijks leven ouderenverzorgster is, 

gevraagd of ze wilde helpen bij het steunkousen aantrekken. Op 

dat soort momenten merk je hoe dun de scheidslijn is tussen het 

als vrijwilliger helpen en het professional zijn.” 

“Vanaf het begin was duidelijk dat betrokken partners er 

samen met ons een win- winsituatie van wilden maken. Die 

samenwerking tussen professionele welzijnsinstanties en 

vrijwilligers lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Soms is sprake 

van een spanningsveld, zitten partijen in elkaars vaarwater. Maar 

dit mag nooit een belemmering zijn om mensen te helpen. Het is 

niet het feestje van professionals of vrijwilligers; het gaat om de 

burger.”    
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“Een burgerinitiatief 
start niet bij de 
professional, maar 
met de vraag wie er 
in een dorp of buurt 
wonen en wat hun 
sterke punten zijn.” 
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