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Actieve burgers en sociale professionals 

in de buurt

Inspelen op 
initiatief





Inzicht in sociale 
interventies 

De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. 

Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert het nou eigenlijk op?  

En hoe kom je daar achter? Sommige beroepen uit de sociale sector bestaan al meer 

dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar wijzer geworden? Deze vragen beant-

woordt MOVISIE in het vijfjarige project Effectieve Interventies. 

Een onderdeel van het project Effectieve Interventies is het onderzoekspro-

gramma ‘Inzicht in sociale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet MOVISIE 

in samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstituten onderzoek in 

de sociale sector. Het doel van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten 

ze de kennis over werkzame elementen in de sociale sector. Anderzijds bieden ze 

inzicht in hoe passende kennis over effectiviteit kan worden verzameld en de rol die 

met name kwalitatief onderzoek daarin kan vervullen. Deze onderzoeken starten 

vanuit de dagelijkse praktijk van de actieve burger en de sociale professional. Door 

observatie op de werkvloer en interviews met de professional en de cliënten, wordt 

inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. 

Dit rapport is het resultaat van het tweede onderzoek in het door kennisinsti-

tuut MOVISIE gestarte onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’.
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Inleiding

MOVISIE participeert in het door het Ministerie van VWS geleide programma ‘Beter 

in Meedoen’ met het project ‘Effectieve interventies in de sociale sector’. Doel van 

dit project is om na te gaan welke methoden in de sociale sector worden gebruikt 

en of er bewijs bestaat voor de werkzaamheid van die methoden, m.a.w. of er 

sprake is van effectieve interventies. Dit onderzoek is gericht op interventies van 

actieve burgers en de manier waarop sociale professionals hierop in kunnen spelen. 

In de sociale sector en de wetenschappelijke wereld is er beperkt zicht op wat actief 

burgerschap op buurtniveau nu precies behelst. 

Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is voor 

burgers een belangrijke rol weggelegd in het bepalen welke welzijnsvoorzieningen 

voor hen belangrijk zijn. Ook wordt van hen verwacht dat zij meer eigen initia-

tieven gaan nemen. De wet beoogt dat iedere burger volwaardig kan deelnemen 

aan de samenleving. Niet alleen worden burgers daarmee veel meer dan voorheen 

gestimuleerd om zelfredzaam te zijn en zorg of steun te verlenen aan (kwetsbare) 

medeburgers, ook worden ze betrokken bij het oplossen van kwesties van leefbaar-

heid in hun wijk, buurt of dorp. Burgerinitiatieven worden dan ook in toenemende 

mate belangrijk gevonden voor de vernieuwing van het maatschappelijk midden-

veld (Hurenkamp et al. 2006). 

De overheid roept burgers en organisaties al vele jaren op om meer eigen ver-

antwoordelijkheid te nemen. Daarmee wordt gedoeld op activiteiten die stedelin-

gen zelf kunnen ondernemen zonder een beroep te doen op de stedelijke overheid, 

en die zijn gericht op kansen en problemen die zich voordoen in hun eigen sociale 

omgeving (Denters 2005). Onder dat burgerschap wordt in de regel ook de actieve 

zorg voor de leefbaarheid van de leefomgeving verstaan (Dekker & De Hart 2002). 

Voorbeelden hiervan zijn buurtbewoners die zelf overgaan tot het opruimen van 

zwerfvuil, in hun buurt surveilleren, of het beheer uitvoeren van een speeltuin. Bij 

die activiteiten is contact met bestuurders en politiek mogelijk, maar het onderschei-

dende kenmerk van actief burgerschap is met name het eigen initiatief van burgers.

Naast dat er weinig bekend is over de mate waarin burgers dergelijke vormen 

van actief burgerschap tentoonspreiden (ibid.: p.24), is er ook nog niet veel kennis 

verzameld over de ‘kwaliteit’ van actief burgerschap, zoals de wijze waarop burger- 

initiatieven tot stand komen of de manier waarop actieve burgers aankijken tegen 

de rol van sociale professionals. Eén van de eerste studies naar spontane burger- 

initiatieven was ‘Wat burgers bezielt’ van Hurenkamp et al. uit 2006. In dat onder-

zoek werd vooral gekeken naar de motieven en ervaringen van burgers met hun 

particuliere initiatieven. Twintig initiatieven dienden als de basis voor dat rapport 
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(al werden de initiatieven niet als casussen beschreven). Er was in dat rapport echter 

weinig aandacht voor de rol van sociale professionals bij die initiatieven. Een andere 

relevante studie in dit verband is ‘Op het scherp van de snede’ (Van Veenen 2004). In 

die studie komen verschillende opbouwwerkers aan het woord om meer inzicht te 

bieden in de manier waarop zij in hun buurt te werk gaan. Het rapport concludeert 

o.a. dat de opbouwwerker voldoende speelruimte moet krijgen om in de wijk een 

bindende en verbindende rol te kunnen spelen tussen bewoners. Hoe hij daarbij 

precies zou moeten aanhaken bij initiatieven van individuele actieve bewoners blijft 

daarbij onduidelijk. De aandacht gaat in de praktijk van het opbouwwerk toch pri-

mair uit naar samenlevingsopbouw, het leggen van contacten en het activeren van 

burgers (zie Van Veenen 2004), en minder naar het benutten van de activiteiten die 

burgers ondernemen. Er is al met al dus weinig bekend over de rol die sociale pro-

fessionals spelen om vormen van actief burgerschap te ondersteunen, en met name 

de manier waarop initiatiefnemers tegen die rol aankijken. In welke mate nodigen 

sociaal-professionele dienstverleners uit tot actief burgerschap of bouwen zij voort 

op initiatieven van actieve burgers? Van sociale professionals wordt in toenemende 

mate verwacht dat zij niet uitsluitend faciliteren, maar dat zij zich assertief en actief 

opstellen naar bewoners in buurten waar weinig van de grond komt, zoals in som-

mige achterstandswijken met een hoge mutatiegraad. Uitermark en Duyvendak 

(2006) spreken in dit verband van een assertieve houding onder professionals. 

Uit de literatuur blijkt dat actief burgerschap mede afhankelijk is van de sociale 

infrastructuur (de aanwezigheid en kwaliteit van scholen, zorg- en welzijnsinstel-

lingen) en de bewonerssamenstelling (met name etniciteit en sociaal-economische 

samenstelling) van de buurt. Zo komt uit het WRR-rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ 

(2005) naar voren dat burgerinitiatieven weinig succesvol zijn als de sociale infra-

structuur in een buurt gebrekkig is. Ook is bekend dat etnische minderheden minder 

actief participeren in lokale overlegstructuren. Wel zijn zij weer actiever als het gaat 

om mantelzorg. Over het algemeen echter is ook over de randvoorwaarden waar-

binnen initiatieven ontstaan en hoe die zich verder ontwikkelen weinig bekend. 

Het onderzoek waarover in dit rapport wordt gerapporteerd, was er op gericht 

zicht te krijgen op succesvolle uitingen van actief burgerschap en met name op de 

wijze waarop burgers (autochtoon en allochtoon) en sociale professionals bij elkaar 

zijn betrokken. We wilden speciaal weten wat er toe bijdraagt dat burgers actief 

worden en blijven, welke rol het sociale netwerk rondom initiatiefnemers daarbij 

speelt en welke rol sociale professionals vervullen. Deze informatie moest leiden tot 

meer inzicht in werkzame en niet-werkzame factoren bij vormen van actief burger-

schap, zowel bij initiatiefnemers en sociale professionals zelf als in de lokale context 

waarin het initiatief is bestudeerd.
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In dit rapport presenteren wij zeven casussen van actieve burgers die een initiatief 

proberen te verwezenlijken gericht op de leefbaarheid van de buurt. Daarbij staan 

niet zozeer de doelen van de diverse initiatiefnemers centraal, maar veel meer het 

actief burgerschap als een doel op zich. Met andere woorden, het gaat er niet om of 

de initiatiefnemers de doelen die zij zich stellen realiseren, maar vooral om de vraag 

in welke mate en op welke manier bepaalde randvoorwaarden bijdragen aan het 

succes van een initiatief. 

Het gaat bij de meeste casussen om vormen van actief burgerschap die in de 

media niet veel aandacht krijgen omdat de burger immers geen (directe) aanspraak 

maakt op sociale professionals. Juist die relatieve onzichtbaarheid draagt er toe bij 

dat het belang van deze initiatieven voor de buurt én voor de taakomschrijvingen 

van sociale professionals wel eens wordt onderschat. Dit rapport kan er toe bijdra-

gen dat vormen van actief burgerschap uitdrukkelijk op de agenda van sociale pro-

fessionals worden geplaatst en in hun werkprogramma’s expliciet worden genoemd.

Dit rapport onderscheidt zich van veel ander onderzoek op dit terrein op drie 

onderdelen: 

1. als onderzoekseenheid is gekozen voor casusbeschrijvingen (van voornamelijk 

etnische gemengde stadsbuurten),

2. er is expliciete aandacht voor wat wel en wat niet werkt aan de interventies van 

sociale professionals (of het uitblijven van daarvan) in initiatieven van actieve 

burgers en 

3. de rol en positie van de sociale professional wordt beschreven vanuit het  

perspectief van de actieve burger.

De volgende vragen waren leidend voor het onderzoek:

1. Welke (potentieel) succesvolle uitingen van actief burgerschap kunnen we  

vinden en beschrijven, die variëren in de wijze waarop burgers en sociale  

professionals bij elkaar zijn betrokken?

2. Wat draagt er toe bij dat burgers actief worden en blijven? Welke rol speelt 

het sociale netwerk rondom initiatiefnemers daarbij? Welke rol spelen sociale 

professionals? Wat werkt wel en wat werkt niet?

3. Wat zijn andere randvoorwaarden voor succesvolle initiatieven?

We zijn er bij de casussen vanuit gegaan dat iedereen die in de rol van ter zake kun-

dige professional intervenieert in initiatieven van actieve bewoners als een sociale 

professional kan worden beschouwd. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook agenten 

die meelopen met een Buurt Interventie Team of de leefbaarheidconsulent van de 

woningcorporatie als sociale professionals worden beschouwd. 
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De zeven geselecteerde casussen zijn:

Naam 
initiatief

Wijk Etnische 
achtergrond

Soort activiteit

Stichting Haags 
Axcent

Moerwijk Bestuur autochtoon / 
uitvoerenden gemixt

Activiteiten voor 
kinderen en 
volwassenen

Buurt Interventie 
Team Morgenstond

Morgenstond Hoofdzakelijk 
autochtone 
uitvoerenden

Bewoners houden door 
middel van rondes 
de leefbaarheid en 
veiligheid nauwlettend 
in de gaten

Stichting Achabab 
(‘achabab’ betekent 
jongeren)

Vrederust Marokkaanse /  
autochtone vereniging

Organiseert activiteiten 
om groepen in de wijk 
samen te brengen. 
Activeert Marokkaanse 
jongeren

Stichting Bar-Aka 
ReVa

Valkenbos-
kwartier

Deelnemers 
voornamelijk 
Hindoestaans / ook 
voor Regentessebuurt

Huiswerkbegeleiding 
jongeren, praatgroep 
ouderen

Wandelclub 
Wateringse Veld

Wateringse Veld Gericht op allochtone 
vrouwen

Wekelijkse wandeling 
voor bewoners, in 
eerste instantie gericht 
op allochtone vrouwen

Rozemarijn Fase 4 Rozemarijn/
Schipluiden

Hoofdzakelijk 
autochtoon 
(deelnemers en 
bestuur)

Organiseert 
buurtactiviteiten

Buurtkrant Het 
Bruggetje

Schilderswijk West Autochtone bewoners 
Schilderswijk West

Buurtkrant die  
enkele malen per jaar 
verschijnt
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De keuze van de casussen kwam mede tot stand door te kijken naar verschillen in 

de rol van sociale professionals ten aanzien van de initiatieven. Haags Axcent is een 

initiatief dat wordt gesubsidieerd én professioneel wordt begeleid. Het Buurt Inter-

ventie Team wordt ook gesubsidieerd, maar krijgt geen begeleiding en kenmerkt 

zich doordat het alleen kon worden gestart omdat het werd opgepikt door sociale 

professionals. Dat laatste geldt ook voor de Buurtkrant. Die ontvangt overigens 

geen subsidie, maar wordt wel begeleid. Achabab en Bar-Aka ReVa worden uitslui-

tend gesubsidieerd en ondergaan geen verdere interventies. Wandelclub Watering-

se Veld is volledig overgenomen door sociale professionals, terwijl Rozemarijn Fase 

4 begeleiding noch subsidie ontvangt.

Bij de keuze voor de buurten waar zich de gekozen casussen afspelen, hebben wij 

ons mede laten leiden door de vraag of er al interessante initiatieven bekend zijn. Uit 

een ‘longlist’ van initiatieven selecteerden wij er vervolgens een aantal waarop wij door 

middel van casuïstiek uitvoerig ingaan. De wijze waarop actieve bewoners en sociale 

professionals in initiatieven samenwerken wordt daarin van meerdere kanten belicht. 

We hebben bij de keuze van buurten geen rekening gehouden met geografische sprei-

ding van projecten, maar juist gekozen voor één lokale context, in dit geval de regio 

Den Haag. Het voordeel daarvan is dat inzicht wordt verkregen in de lokale context 

waarin initiatieven ontstaan. Onderdeel van die context is onder meer het feit dat in 

veel Haagse buurten de bevolkingssamenstelling etnisch gemengd is. Daardoor is het 

onderzoek ook van waarde voor de discussie over de leefbaarheid in etnische gemeng-

de stadsbuurten, al is de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten beperkt. 

Belangrijker dan generaliseerbare uitkomsten is in dit onderzoek het ontwikkelen van 

een aantal bruikbare casusbeschrijvingen. Hoogstens kunnen we door kwalitatieve ge-

neralisatie (abductie) eigenschappen van wat door ons in de geselecteerde buurt wordt 

waargenomen vergelijken met de situatie in het algemeen (zie ook Verhagen 2008).

De zeven casusbeschrijvingen in deze rapportage zijn als volgt opgezet:

1. Korte weergave van het initiatief (aanleiding, doel, looptijd, belangrijkste  

momenten, inpassing in beleid en praktijk)

2. Korte weergave van de buurt

3. Portret van de initiatiefnemer

4. Schematische weergave van de voornaamste actoren in het sociale netwerk 

waarin het initiatief is ingebed

5. Belangrijkste werkzame elementen, waarin opgenomen:

	 •	Rol	van	sociale	professionals	(in	relatie	tot	andere	actoren)

	 •	Andere	factoren

6. Belangrijkste niet-werkzame elementen, waarin opgenomen:

	 •	Rol	van	sociale	professionals	(in	relatie	tot	andere	actoren)

	 •	Andere	factoren
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Voor de casusbeschrijvingen zijn we langs twee sporen van start gegaan, namelijk 

het spoor van nader te bepalen sleutelfiguren bij de gemeente en het welzijns- en 

opbouwwerk en het spoor van de bewoners zelf. De gevonden sleutelfiguren waren 

zowel behulpzaam bij de selectie van burgers als bij verdere inhoudelijke aanscher-

ping. We hebben alle initiatiefnemers uitvoerig gesproken, waarbij we gebruik heb-

ben gemaakt van een gestructureerde vragenlijst, zodat we de antwoorden van de 

initiatiefnemers zoveel mogelijk konden vergelijken. Alle vragen waren open gefor-

muleerd om de initiatiefnemer zoveel mogelijk de ruimte te geven zijn of haar verhaal 

te doen. Naast de initiatiefnemers hebben we ook andere betrokkenen gesproken, 

zoals deelnemers, sociale professionals of ondersteunende politici. Vaak betrof dit een 

telefonisch interview. Een aantal keren vonden we het belangrijk om een sociale pro-

fessional uitvoeriger te spreken. Voor hen hebben we een aparte vragenlijst gebruikt. 

De vragenlijsten zijn als bijlage in dit rapport opgenomen. 

De interviews vonden plaats bij de mensen thuis of op de plek van waaruit het 

initiatief werd georganiseerd. Er zijn in totaal 25 gesprekken gevoerd: tien diepte-

interviews en vijftien kortere (al dan niet telefonische) gesprekken met betrokke-

nen. Soms hebben we ook een activiteit bijgewoond. De diepte-interviews zijn op 

band opgenomen. De informatie die de informanten over de projecten verstrekten 

is aangevuld met beleidsdocumenten (o.a. subsidie-aanvragen en besluiten) en ver-

schillende andere media (brochures, internetpagina’s, krantenartikelen).
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Casus 1 
Stichting Haags Axcent

De Haagse wijk Moerwijk
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Stichting Haags Axcent

Stichting Haags Axcent organiseert activiteiten voor volwassenen en kinderen in een 

gedeelte van de Haagse wijk Moerwijk. Het initiatief richt zich op een buurt met 

circa 1.150 woningen. Activiteiten zijn o.a. het vegen van de straten (wekelijks in de 

lente en zomer), feesten voor buurtbewoners (Halloweendag, lampionnenoptocht), 

danslessen voor volwassenen en kinderen en een sportfestijn in de vakantie. Bijzon-

der aan de gekozen opzet is dat de kinderen uit de buurt, die zich via het project 

een middag hebben ingespannen om de leefbaarheid in de buurt te vergroten, na 

afloop worden beloond met een activiteit (knutselen, spelen op de Wii). Daarnaast 

organiseert Haags Axcent sportactiviteiten.

De voornaamste reden om de stichting in 2005 op te richten was teleurstelling in 

het werk van de sociale professionals in Moerwijk. Volgens het bestuur vergaderen 

ze teveel en bereiken ze te weinig bewoners, “omdat ze niet met hun benen in de 

wijk staan.” Haags Axcent benadert bij voorkeur de volwassenen persoonlijk als er 

een activiteit is. Dat is volgens het bestuur de enige manier om nieuwe mensen bij 

activiteiten te betrekken, anders komt alleen een vaste en bekende club mensen. 

De activiteiten zijn er in het bijzonder op gericht buurtbewoners, afkomstig uit 

verschillende culturen en van verschillende achtergronden, samen te brengen en 

met elkaar kennis te laten maken. Deze activiteiten worden ‘birlikte’ activiteiten 

genoemd. Birlik of birlikte is een woord uit het Turks dat staat voor ‘met elkaar’ of 

‘gemeenschappelijk’. De stichting wil door meer saamhorigheid onder buurtbewo-

ners een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Ook heeft ze tot doel 

om kinderen wat ‘tijd voor henzelf’ te geven, omdat veel kinderen uit de buurt, 

vaak afkomstig uit grote gezinnen in kleine woningen, volgens de initiatiefnemers 

te weinig persoonlijke aandacht krijgen. 

De stichting ontvangt geen structurele subsidie van de gemeente, maar wordt 

op projectbasis gefinancierd. Haags Axcent huurt op dit moment voor 250 euro per 

maand een ruimte van dertien vierkante meter in een nabijgelegen school. Deze 

ruimte dient vooral als opslag voor al het materiaal van de organisaties. Na half vier en 

in de weekenden kan het bestuur gebruik maken van andere ruimtes in de school. De 

stichting zou graag een ‘huiskamer’ hebben, maar dit is tot op heden nog niet gelukt. 

Vertrekkend voorzitter en ‘manusje van alles’ Janny Zuur bewoont twee huizen naast 

elkaar in de Beatrijsstraat. In één woning heeft ze een grote ruimte met serre voor on-

der meer familiefeesten. Hier vinden nu af en toe vergaderingen en activiteiten plaats. 

De wijk: Moerwijk

Moerwijk is een Haagse wijk in de buurt van het Zuiderpark, die deel uitmaakt van 

stadsdeel Escamp. De wijk is gebouwd kort voor en na de oorlog. Het stedenbouw-

kundig ontwerp is van architect Willem Dudok. De etnische achtergrond van de 
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bewoners is divers. Circa 55 procent is van allochtone afkomst, vooral Antilliaans, 

Surinaams en Turks. De laatste tijd vestigen zich er ook veel Bulgaren, Duitsers en 

Polen werkzaam in de bouw en de kassen. De buurt waar Haags Axcent actief is 

bestaat hoofdzakelijk uit portiekflats. Alle woningen zijn koopwoningen. Maar  

(illegale) onderhuur en kamerverhuur komen relatief veel voor.

Initiatiefnemer

Janny Zuur is oprichter van Haags Axcent. Ze is tot op heden de drijvende kracht 

achter de stichting, al is het haar voornemen om het voorzitterschap eind 2009 

over te dragen. Ze heeft een eigen administratiekantoor en is al jarenlang actief als 

vrijwilliger in de buurt. Je belangeloos inzetten voor een ander heeft zij van haar 

moeder geleerd. 

“’Die heeft het aan d’r weggeefklier’, zei mijn vader altijd. Mijn ouders hadden 

vroeger een winkel en ik bracht altijd al voor niets boodschappen rond. Maar  

als ik het niet doe en iedereen apathisch op de bank blijft zitten, dan gebeurt er 

nooit wat.”

Zuur heeft Haags Axcent opgericht nadat de spelotheek van Moerwijk, waar ze 

jarenlang als vrijwilliger actief was, enkele jaren geleden haar deuren sloot. Ze 

stak de afgelopen jaren veel tijd in de stichting, maar geeft aan dat ze het moeilijk 

vindt om die werkzaamheden te combineren met haar zelfstandig ondernemer-

schap. Zuur vindt het belangrijk dat iedereen uit de buurt goed met elkaar omgaat 

en dat kinderen veel plezier aan de activiteit beleven: 

“Als ik tijdens activiteiten kinderen helemaal zie stralen, dan is dat mijn beloning. 

Als ik zie dat mensen het tijdens activiteiten naar hun zin hebben als ik zie dat  

buren meer met elkaar praten, dan ben ik tevreden.”

In de periode 2006-2008 zijn veel activiteiten georganiseerd, maar in 2009 vonden 

deze activiteiten op kleinere schaal en incidenteler plaats. Die teruggang heeft 

volgens initiatiefnemer Janny Zuur meerdere oorzaken. Zo noemt ze het feit dat de 

gemeente een ruimte van slechts dertien vierkante meter beschikbaar heeft gesteld 

in een nabijgelegen school, die nu hoofdzakelijk als opslag fungeert. Volgens Janny 

Zuur hebben de vrijwilligers hun enthousiasme grotendeels verloren, omdat het 

niet goed lukt om iedere keer weer deelnemers naar de activiteiten te trekken en 

er geen geschikte uitvalsbasis is om vanuit te werken. Zuur’s bereidheid om zonder 

actieve inzet van anderen uit de buurt activiteiten te blijven realiseren is al met al 

danig afgenomen. 
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Netwerk Stichting Haags Axcent

Stichting  

Haags Axcent

Stichting  

Welkom

Politie

Gemeenteraad 

Den Haag

VMBO  

De Haagse
De Wijkalliantie

Sportief Escamp

Stichting MOOI
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Netwerk 

Raadsleden Haagse gemeenteraad

De vereniging en de stichting onderhouden goed contact met raadsleden in de Haagse 

gemeenteraad. Het bestuur houdt hen op de hoogte van plannen en activiteiten. 

Stichting Welkom

Het bestuur wordt geadviseerd door Stichting Welkom. Deze stichting organiseert 

ICT-gerelateerde cursussen voor bewoners in een aangrenzende wijk en probeert 

via deze cursussen nieuwe initiatieven te bewerkstelligen die aansluiten bij de 

behoeften en wensen van bewoners. Stichting Welkom wordt gerund door Marien 

van Delft. Hij staat een sterk persoonsgerichte aanpak voor die goed aansluit bij de 

werkwijze van Haags Axcent. Welkom adviseert Haags Axcent op hoofdlijnen (aan-

pak subsidies, relatiebeheer, organisatie van het bestuur).

Politie

Er is goed contact met de politie. Als een bewoner klaagt over onderhuur of andere 

ongewenste activiteiten in zijn of haar portiek neemt het bestuur contact op met de 

politie.

De Wijkalliantie

Haags Axcent heeft enige tijd samengewerkt met De Wijkalliantie, een netwerk van 

actieve professionals die bewoners uit het hele land ondersteunt. De succesvolle ac-

tiviteit ‘Koffieslingers’ (koffie voor buurtbewoners bij iemand thuis voor de deur) is 

een idee van de Wijkalliantie dat Haags Axcent na het vertrek van deze organisatie 

heeft voortgezet.

Sportief Escamp

De samenwerking met Sportief Escamp bestaat uit het gezamenlijk organiseren van 

sportactiviteiten voor jongeren. De activiteiten vinden enkele malen per jaar in de 

schoolvakanties plaats. Sportief Escamp levert hoofdzakelijk materialen en docenten 

voor het evenement. 

VMBO De Haagse 

Haags Axcent huurt een ruimte van circa dertien vierkante meter in de in de buurt 

gelegen VMBO-school De Haagse. Deze ruimte wordt voornamelijk benut als opslag 

voor de spullen die voor de activiteiten worden gebruikt. Na half vier en in de week-

enden kan de organisatie ook in de gymzaal van de school terecht. Dan worden er 

sportactiviteiten georganiseerd en kunnen ze gebruik maken van een hal onder een 

trap in het gebouw. Dit is geen geoutilleerde ruimte, waardoor Haags Axcent er 

nauwelijks gebruik van maakt.



* * *  18  Inspelen op initiatief

Stichting Boog

De Stichting Boog ondersteunt bewonersinitiatieven. Haags Axcent heeft enkele 

keren een activiteit samen met Boog georganiseerd, maar was ontevreden over de 

samenwerking. De gemeente Den Haag heeft Haags Axcent in de beginfase hulp 

vanuit Boog aangeboden. Haags Axcent heeft die hulp geweigerd omdat de werk-

wijze van Boog niet goed aansloot bij de eigen werkwijze (persoonlijke benadering 

van bewoners om hen warm te maken voor activiteiten).

Stichting MOOI

De initiatiefnemer van Haags Axcent heeft een negatieve ervaring met deze orga-

nisatie opgedaan (de sluiting van de spelotheek, zie ook ‘onwerkzame elementen’ 

verderop in dit hoofdstuk). Het bestuur wil daarom geen samenwerking met MOOI 

en houdt deze organisatie bewust uit haar netwerk.

Rol van sociale professionals

Stichting Welkom

De gemeente Den Haag heeft de stichting aangeboden om op kosten van de 

gemeente Den Haag ondersteuning te ontvangen van Stichting Boog. Het bestuur 

heeft echter zelf contact gezocht met Stichting Welkom, omdat haar werkwijze 

beter aansloot bij die van Haags Axcent. Beide organisaties proberen voortdurend 

mensen uit de buurt, die niet of nauwelijks met activiteiten van de organisatie 

meedoen, te betrekken door hen individueel te benaderen. Welkom adviseert Haags 

Axcent op hoofdlijnen in de vorm van hulp bij het verkrijgen van subsidies, relatie-

beheer en de organisatie van het bestuur.

De Wijkalliantie

Haags Axcent heeft de succesvolle activiteit ‘Koffieslingers’ van de Wijkalliantie over-

genomen en voortgezet, omdat het een laagdrempelige manier is om bewoners met 

elkaar in contact te brengen.

Sportief Escamp

Volgens zowel het bestuur van Haags Axcent als Jay van Veelen van Sportief Escamp 

verloopt de samenwerking goed omdat Van Veelen aan de wensen van het bestuur 

van Haags Axcent tegemoet komt zonder zelf een te groot stempel te drukken op 

de vorm en inhoud van de activiteiten.
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Werkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze van 
professionals en de professionele infrastructuur van de buurt

Professionele ondersteuning die aansluit bij de visie en werkwijze van de 

initiatiefnemers

De ondersteuning van Stichting Welkom sluit goed aan bij Janny Zuur’s eigen opvat-

tingen over hoe bewoners te betrekken. Zij zegt daarover:

“Wij konden wat administratieve ondersteuning krijgen, maar wij vergaderen niet 

zoals zij, want wij hebben geen vergadercultuur met koffie en koekjes, helemaal 

niet. Wij praten op straat, dus dat werkt niet. Als we klaar zijn op straat, schrijven 

we snel even wat dingen op. Of als we privé bij elkaar komen worden er veel zaken 

gedaan.”

Andere werkzame elementen

1. De persoonlijke aanpak van Haags Axcent

Het streven van de stichting is om niet altijd dezelfde mensen naar de activiteiten te 

laten komen, maar iedere keer nieuwe bewoners te interesseren. In die persoonlijke 

aanpak slaagde de stichting lange tijd: men gaat langs de deuren en nodigt bewo-

ners persoonlijk uit om aan de activiteiten deel te nemen.

Janny Zuur: “Ik heb een buurvrouw, zij gaat bij de mensen langs, echt één op één, 

vooral de mensen die dingen moeilijk vinden, die dingen niet snappen, daar gaat ze 

dan heen. Uitleggen wat wij doen, en daarmee bereik je steeds meer mensen. We 

hebben wel gemerkt dat als je dat niet maandelijks blijft doen, ben je ook weer de 

grip op die mensen kwijt. Die moet je dan weer gaan benaderen, het weer uit gaan 

leggen. Of dat ze zich dan nog steeds niet welkom voelen, of dat ze komen omdat 

we aan de deur komen en dat ze zich verplicht voelen, dat weet ik niet zo goed. Het 

blijft moeilijk maar het is de enige manier om nieuwe mensen te blijven betrekken.” 

2. Een beloning voor kinderen die zich inzetten voor de buurt

Kinderen worden altijd beloond als ze zich voor de buurt hebben ingezet. Bij goed 

weer wordt er wekelijks geveegd (behalve in de wintermaanden). Direct na afloop 

kunnen de kinderen knutselen of een computerspel doen. In december 2008 heeft 

de gemeente hen voor het vegen een prijs (de Platinaklinker) gegeven. In 2009 

werd met een deel van het geld dat aan die prijs verbonden is een activiteit ge- 

organiseerd. De kinderen kozen voor een disco.
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Janny Zuur: “Wij vinden als jij iets doet voor de buurt, dan doet de buurt iets 

voor jou en dat betekent, als jij je inzet met vegen, met de buurt schoonhouden, 

oudere mensen in de buurt helpen als er een lampje kapot is of wat dan ook … 

en wij hebben dat in beeld, dan zorgen wij ervoor dat ze leuke dingen hier in de 

buurt kunnen doen. (…) Ik heb nu de Wii, jaah, dat is voor de kinderen helemaal 

geweldig.”

Onwerkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze 
van professionals en de professionele infrastructuur van de wijk

1. Sociale professionals van MOOI in Moerwijk hebben te weinig oog gehad voor 

de inzet van actieve vrijwilligers bij het beëindigen van een activiteit

In 2004 is de spelotheek van Moerwijk gesloten. Die was gedurende een periode 

van 21 jaar in de wijk gevestigd. Eerst als zelfstandige vrijwilligersorganisatie onder 

leiding van onder meer Janny Zuur en later als een project van welzijnsorgani-

satie MOOI. Bij de beslissing om de spelotheek te sluiten zijn de oorspronkelijke 

initiatiefnemers en vrijwilligers niet betrokken. Deze negatieve ervaring laat nog 

altijd haar sporen na. Het bestuur van Haags Axcent staat wantrouwend tegenover 

samenwerking met de welzijnsorganisatie in Moerwijk en deels ook tegenover de 

gemeente Den Haag. 

Janny Zuur over de sluiting van de spelotheek in Moerwijk: “Toen het sloot hadden 

we er 21 jaar vrijwilligerswerk op zitten. 21 Jaar daar, de spelotheek was van heel 

veel vrijwilligers het kindje. Het opperhoofd bij MOOI had de directeuren geadvi-

seerd de spelotheek te sluiten. En dat werd me zo even klakkeloos medegedeeld. 

We hadden te weinig leden, het aantal moest echt omhoog. Ze hadden in 2003 

hulp toegezegd om meer leden te werven, … niet gebeurd. In de zomer van 2004 

hulp toegezegd, is niet gebeurd. Ja, en zes maanden later hadden ze bedacht, we 

sluiten de tent. Ze hebben ons gewoon anderhalf jaar aan het lijntje gehouden. Het 

huurcontract was eenzijdig opgezegd, de samenwerking eenzijdig opgezegd. Ik con-

fronteer wethouders ermee, ik heb gesproken in allerlei dingen en ze staan er met 

zijn allen bij, ze kijken er naar en ze doen geen ene moer. Dus toen zijn we Haags 

Axcent begonnen.”

2. Het initiatief wordt op projectbasis gefinancierd

De stichting en de vereniging krijgen geen structurele subsidie van de gemeente, maar 

worden op projectbasis gefinancierd. Het bestuur heeft wel een aanvraag gedaan om 

de formele status van bewonersorganisatie te krijgen en zo voor structurele subsidie 

in aanmerking te komen. Omdat er echter al een bewonersorganisatie in Moerwijk 
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actief is die een groter werkgebied heeft, is dit verzoek door de gemeente Den Haag 

afgewezen. Nu moet ieder jaar opnieuw geld voor projecten worden aangevraagd. 

Voor de stichting en vereniging is het daardoor lastig om de structurele kosten gedekt 

te krijgen, zoals de maandelijkse lasten van de huur van een ruimte in de nabijgelegen 

school.

Janny Zuur: “De subsidie van een burgerinitiatief is maar voor een jaar. Ze zeggen 

van wat je doet is goed, we geven jullie alle kansen. Maar dan houden dingen na 

een jaar op en doordat je dingen niet krijgt vanuit het initiatief, kunnen we ook 

niet opstomen. Dus we kunnen bijvoorbeeld niet bewijzen dat we, als we de kans 

krijgen, heel groot kunnen worden, want ze houden ons klein.”

Conclusie

Stichting Haags Axcent organiseert activiteiten voor volwassenen, kinderen en 

jongeren in de Haagse wijk Moerwijk. De stichting streeft ernaar om altijd nieuwe 

mensen uit de buurt bij de activiteiten te betrekken. Daarin slaagt ze via een 

persoonlijke benadering: men gaat regelmatig langs de deuren en vraagt of de 

bewoners interesse hebben in deelname. In de zomermaanden worden de straten 

wekelijks door buurtkinderen geveegd. Hierin is de organisatie al enkele jaren 

succesvol, mede door het ‘voor wat hoort wat’-principe dat Haags Axcent steevast 

hanteert: de kinderen die hebben geveegd worden nog diezelfde middag voor hun 

inzet beloond, bijvoorbeeld met een knutseluurtje of een half uurtje spelen op 

spelcomputer Wii. 

De stichting heeft in de opstartfase het aanbod van de gemeente Den Haag 

gekregen om gebruik te maken van de diensten van ondersteuningsorganisatie 

Boog. Die heeft dat afgewezen, omdat zij vindt dat de werkwijze van Boog niet 

goed aansluit bij de eigen aanpak. Men heeft daarna op eigen kracht ondersteu-

ning gevonden bij een andere stichting. Ook de samenwerkingsverbanden worden 

gekenmerkt door organisaties die qua werkwijze op dezelfde lijn liggen.

Het initiatief ontstond nadat de spelotheek, die mede door de initiatiefnemer is 

opgericht en waar ze jarenlang als vrijwilliger actief is geweest, gedwongen werd 

te sluiten. De laatste tien jaar van haar bestaan was de spelotheek een onderdeel 

van welzijnsorganisatie MOOI. Het besluit om met de spelotheek te stoppen werd 

eenzijdig genomen, zonder overleg met de vrijwilligers die de spelotheek jarenlang 

draaiende hebben gehouden. De teleurstelling die dit met zich mee heeft gebracht 

werkt nog altijd door: er bestaat groot wantrouwen bij de initiatiefnemer ten 

opzichte van welzijns- en ondersteuningsorganisaties in het algemeen en MOOI in 

het bijzonder. 



* * *  22  Inspelen op initiatief

Haags Axcent wordt financieel via subsidies op projectbasis ondersteund. Ze heeft in 

het verleden getracht om structurele subsidie te verkrijgen door aangemerkt te wor-

den als een bewonersorganisatie. Daarmee ging de gemeente Den Haag echter niet 

akkoord. Dat maakt het lastig voor de stichting om continuïteit te bieden aan de 

buurt. Structurele kosten, zoals de huur van een ruimte in een nabijgelegen school, 

kunnen bijvoorbeeld moeilijk worden gedekt.
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Casus 2 
Buurt Interventie Team 
Morgenstond

Anneke du Chatinier
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Buurt Interventie Team Morgenstond

Het Buurt Interventie Team (BIT) Morgenstond is vijf jaar geleden opgericht om 

de veiligheid en leefbaarheid in de wijk Morgenstond te vergroten. Het BIT wil de 

leefbaarheid van de wijk Morgenstond verbeteren door een bijdrage te leveren 

aan ‘schoon en heel’ in de wijk en door overlastgevers aan te spreken. Ook hoopt 

ze een bijdrage te leveren aan het gevoel van veiligheid onder de inwoners van 

Morgenstond. Het BIT is ontstaan nadat een aantal actieve bewoners herhaaldelijk 

bij het gemeentebestuur had geklaagd over de onveiligheid en overlast in de buurt. 

De overlast bestond met name uit alcoholisten die op straat rondhingen. Het BIT 

heeft samen met buurtbewoners, de winkeliersvereniging en de Verenigingen van 

Eigenaren aan de wieg gestaan van een alcoholverbod in Morgenstond, waardoor 

het aantal overlastgevers sterk is afgenomen. Hoewel het BIT mensen die overlast 

geven nog wel aanspreekt, is het zwaartepunt van de werkzaamheden verschoven 

naar verbetering van de leefbaarheid door ‘schoon en heel’ in de openbare ruimte 

te monitoren en meldingen te doen aan instanties die verantwoordelijk zijn voor 

het opruimen of reparatie. 

Het Buurt Interventie Team loopt iedere donderdagavond van zeven tot half 

tien ‘s avonds. in groepjes door de wijk en bekijkt de staat van de openbare ruimte. 

De actieve bewoners die meelopen, zeggen zich erg thuis te voelen in de buurt 

en zich daarom voor hun buurt in te willen zetten. Het team telt op dit moment 

zeventien mensen. Het BIT is professioneel opgezet. De leden hebben diverse 

cursussen gehad en lopen in uniform. Tijdens de rondes fungeert de politie als 

achtervang. Het team rapporteert bijvoorbeeld aan officiële instanties over kapotte 

lantaarnpalen, loszittende stoeptegels of vuil dat op verkeerde plekken wordt 

aangeboden. Potentiële overlastgevers worden aangesproken. Bij festiviteiten en 

rond de jaarwisseling worden extra rondes gelopen. De leden staan tijdens hun 

ronde door middel van portofoons in contact met een aantal ‘achterblijvers’. Deze 

achterblijvers voeren de berichten van de teams digitaal in op een lijst, die daarna 

naar de bevoegde instanties wordt verstuurd. 

Het BIT heeft een convenant getekend met politie, gemeente en corporaties 

(Staedion, Vestia en Haag Wonen), waarin de betrokken professionals hun mede-

werking en inzet hebben vastgelegd. De professionals lopen geregeld mee. Het BIT 

is geen zelfstandig rechtspersoon, maar als werkgroep ondergebracht bij bewoners-

organisatie Wijkplatform Morgenstond en het maakt ook gebruik van het pand en 

de voorzieningen van deze organisatie. Het project krijgt jaarlijks circa 3.000 euro 

subsidie van de gemeente Den Haag. Dit geld wordt besteed aan kleding, (onder-

houd van) portofoons, scholing, een etentje of cadeaus voor de vrijwilligers.
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De wijk: Morgenstond

De wijk Morgenstond ligt in Den Haag-Zuidwest. Morgenstond is begin jaren ’50 

in de geest van de tuinstadgedachte gebouwd naar een ontwerp van Dudok. De 

ruimtelijke structuur in de wijk wordt gedomineerd door een sterke concentratie 

van economische functies aan de Leyweg. Het winkelcentrum heeft een stadsdeel-

functie. In de wijk wonen relatief veel allochtonen (circa 60 procent van de inwoners 

is niet van Nederlandse afkomst). Het besteedbaar inkomen is laag.

Initiatiefnemer

Na verschillende ‘brandbrieven’ van bewoners heeft Stichting Boog in opdracht  

van de gemeente in de buurt gepolst of er voldoende draagvlak bestaat onder  

de bewoners om zelf de veiligheid te verbeteren. Dat bleek zo te zijn. Voorzitter  

Anneke du Chatinier van het BIT Morgenstond behoort tot de bewoners die derge-

lijke brandbrieven naar de gemeente hebben geschreven om aandacht te vragen 

voor de overlast in de wijk. Ze is verknocht aan Morgenstond en wil zich vanaf het 

moment dat ze er kwam wonen ervoor inzetten. 

Du Chatinier: “Ik ben opgegroeid in het centrum en heb lange tijd in het centrum 

gewoond, maar toen ik hier kwam ging het opeens kloppen. Ik was overal bij als er 

wat werd georganiseerd. Het is gewoon je wijk.” 

Ze is vanaf het eerste uur lid van het interventieteam. Het enthousiasme van de 

teamleden houdt haar ook enthousiast: “We hebben een enorm leuk team, dat 

motiveert ook.” 

Netwerk

Gemeentebestuur en politieke partijen in Den Haag

De gemeente Den Haag, met name de toenmalige burgemeester, heeft in de 

opstartfase een belangrijke rol gespeeld. Hij gaf de opdracht te onderzoeken of er 

draagvlak was voor het oprichten van een buurtinterventieteam, nadat een groep 

actieve bewoners tijdens raadsvergaderingen had geklaagd over overlast in de wijk. 

Ook nu is er goed contact met het Haagse gemeentebestuur. Politici lopen geregeld 

een avondje mee met het BIT. 

Du Chatinier: “De meeste weliswaar in verkiezingstijd, maar Gerard Verspuij van de 

PvdA en Wim Pijl van de ChristenUnie lopen geregeld mee en van hen ervaren we 

ook echt steun, we vinden een luisterend oor en als er iets is dan zetten zij zich voor 
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Netwerk Buurt Interventie Team Morgenstond

Buurt Interventie

Team

Stedelijk netwerk

Woningcorporaties

Politie

Bestuur en politici 

gemeente Den Haag

Stichting Boog

Ondernemers  

winkels Leyweg
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ons in. Ook onze wethouder, Rabin Baldewsingh, die Escamp in zijn portefeuille 

heeft, doet veel voor ons.”

Gemeenteraadslid Gerard Verspuij ziet het als zijn plicht om vrijwilligers te helpen 

als ze ergens mee zitten: 

“Vrijwilligers zetten zich in voor een ander zonder daar een betaling voor terug te 

verwachten. Daar houd ik van. En dan vind ik het onze plicht om als politici oplos-

singen te vinden voor problemen die zij tegenkomen bij het uitvoeren van vrijwilli-

gerswerk. En wat voor moeite is het nou? Ik heb eens geholpen toen er wat budget 

moest komen om nieuwe portofoons aan te schaffen. Uit ervaring weet ik dat het 

helpt om als raadslid even bij het betreffende gemeenteonderdeel langs te gaan om 

te kijken wat er mogelijk is. Nou, kleine moeite. Gemeentepolitiek bedrijven zit hem 

in de kleine dingen.”

Politie

Er is goed contact met de politie. De politie fungeert als achtervang als het team op 

pad is. De politie wordt geacht - zoals afgesproken in een convenant - eenmaal in de 

maand mee te lopen, maar dat gebeurt niet altijd.

Woningcorporaties

De woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia zijn bij het initiatief betrok-

ken, omdat ze in Morgenstond bezit hebben. Het BIT meldt zaken die op dit bezit 

betrekking hebben (bijvoorbeeld het vermoeden van een hennepkwekerij, rommel 

in gemeenschappelijke tuinen of schade aan portieken). De corporaties hebben zich 

verplicht eens in het half jaar mee te lopen. In het begin ging dit goed, maar de 

afspraak verwatert.

Ondernemers winkelcentrum Leyweg

Intensief contact met de winkeliers is er niet, wel met de winkelmanager van het 

winkelcentrum. Hij en de ondernemers waarderen de inspanningen van het team, 

dat op donderdagavond (koopavond) patrouilleert. Het BIT meldt bijvoorbeeld 

waar in de wijk winkelwagens zijn achtergebleven, die vervolgens door een speciaal 

bedrijf worden opgehaald.

Stichting Boog 

Stichting Boog heeft het interventieteam in de eerste drie jaren ondersteund en het 

raamwerk geschapen waarbinnen de vrijwilligers nu zelfstandig kunnen functione-

ren. De organisatie heeft bijvoorbeeld alle contacten met professionals voor het BIT 
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gelegd. Een medewerker van Boog loopt af en toe nog eens mee, om te kijken hoe 

het gaat en om, indien nodig, extra advies te geven. 

Stedelijk Netwerk

Boog heeft een stedelijk netwerk van vrijwilligers opgezet, waardoor het interven-

tieteam ervaringen kan uitwisselen met andere interventieteams of aanverwante 

Haagse vrijwilligersinitiatieven (projecten buurtvaders/moeders, nachtpreventie Den 

Haag). Het Buurt Interventie Team is erg blij met deze vorm van ondersteuning. 

Rol van sociale professionals

Voorafgaand aan de oprichting van het BIT heeft de gemeente Den Haag aan de 

Stichting Boog gevraagd uit te zoeken of er onder de bewoners van Morgenstond 

draagvlak bestond voor de oprichting van een buurtinterventieteam. Toen bleek dat 

dit het geval was, heeft de gemeente de stichting opdracht gegeven om bewoners 

te werven voor het buurtinterventieteam en er voor te zorgen dat die bewoners 

werden opgeleid. Ook moest het BIT worden begeleid, zodat het na een tijd op 

eigen benen kon staan. Stichting Boog heeft in die periode voornamelijk contacten 

gelegd met instanties waar het interventieteam mee te maken kreeg. Het gaat om 

de woningcorporaties die bezit hebben in Morgenstond, gemeentelijke instanties 

en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ‘schoon en heel’ in de openbare ruimte. 

Met deze organisaties is een convenant afgesloten om de steun voor het buurt- 

interventieteam te benadrukken. Ook is afgesproken dat woningcorporaties eens  

in het half jaar met het team meelopen en dat ook de politie eens per maand het 

team versterkt. 

De leden van het interventieteam hebben het als prettig ervaren dat Stichting 

Boog voor hen contacten heeft gelegd met andere relevante organisaties en instan-

ties. Volgens het interventieteam was dit voor de teamleden zelf moeilijk geweest, 

omdat er weinig kennis bestond over het ambtelijk apparaat en de meeste teamleden 

naast hun reguliere baan over weinig tijd beschikten. De overdracht van de verant-

woordelijkheden van Boog naar de actieve bewoners is ingewikkeld gebleken. De 

contactpersonen van de organisaties waarmee Boog contact heeft onderhouden, 

accepteerden het bestuur van het interventieteam niet direct als contactpersoon nadat 

Boog zich uit het project terugtrok. De organisaties hadden naar hun idee afspraken 

gemaakt met Boog en niet met het interventieteam. Het BIT geeft aan dat de over-

dracht van verantwoordelijkheden van een ondersteuningsorganisatie naar actieve 

bewoners goed gecommuniceerd moet worden. 

Boog heeft een stedelijk netwerk van vrijwilligers opgezet, waardoor het inter-

ventieteam ervaringen kan uitwisselen met andere interventieteams of aanverwante 

Haagse vrijwilligersinitiatieven (projecten buurtvaders/moeders, nachtpreventie 
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Den Haag). Het BIT is erg blij met deze vorm van ondersteuning. Inmiddels betaalt 

de gemeente een medewerker van de Rodin Groep om voor drie uur per week de 

administratie c.q. organisatie van het stedelijk netwerk te verzorgen en worden 

themabijeenkomsten georganiseerd. Boog heeft zich na drie jaar teruggetrokken. 

Vanaf dat moment stond het BIT op eigen benen. 

Werkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze van 
professionals en de professionele infrastructuur van de buurt

1. Samenwerking met de politie

Volgens het BIT is de samenwerking met de politie van cruciaal belang om de veilig-

heid van de teamleden zoveel mogelijk te waarborgen. Het BIT heeft burgemeester 

en gemeenteraad verzocht om de samenwerking met de politie tot stand te brengen. 

Door gebrekkige communicatie tussen gemeentebestuur en politie en een weinig co-

öperatieve houding naar de actieve bewoner haperde de samenwerking aanvankelijk. 

Inmiddels loopt de samenwerking naar tevredenheid van beide partijen. Wel stoort 

het interventieteam zich aan het feit dat de politie de verschillende interventieteams 

in Den Haag nogal eens door elkaar haalt. Om de politie te laten weten dat de lopers 

de wijk in gaan wordt er ingebeld. Heeft een team dat actief is in een andere wijk al in-

gebeld, dan krijgt het team Morgenstond vaak te horen dat de politie al paraat staat, 

omdat er al is ingebeld. Verder is in de afspraak dat de politie eens in de maand met 

het BIT meeloopt volgens het bestuur al enige tijd de klad gekomen. 

Anneke du Chatinier: “De steun van de politie is heel belangrijk, voor als er wat 

mocht gebeuren. We hebben de mobiele telefoonnummers van de wijkagenten in 

onze telefoon staan. En dat werkt eigenlijk heel goed, want een teamlid is een keer 

bedreigd door een bewoner. Het teamlid had het autonummer van de boze bewo-

ner aan de wijkagent doorgegeven en die is toen langsgegaan en tot onze grote 

verrassing kwam de bewoner een week later hier een bosje bloemen brengen om 

zijn excuses aan te bieden.”

Margua Helfrich, teamlid: “Als we geen ondersteuning hebben dan staan we, want 

we kunnen niets doen. En nu kunnen we bellen en dan komen ze gelijk.”

2. De inbedding van het initiatief in een stedelijk netwerk

Het initiatief is ingebed in een stedelijk netwerk van soortgelijke initiatieven, 

waardoor geregeld kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Het BIT beschouwt 

dit netwerk als erg waardevol om problemen aan te pakken en om verder te kun-

nen professionaliseren. Een aantal malen per jaar organiseert het stedelijk netwerk 

bijeenkomsten voor de aangesloten vrijwilligersclubs (buurtvaders en –moeders, 
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buurtinterventieteams en de nachtpreventie in Den Haag). De bijeenkomsten heb-

ben een educatieve functie. Er wordt kennis uitgewisseld en er worden workshops 

rondom een bepaald thema gegeven. Boog heeft zich inmiddels uit het netwerk 

teruggetrokken. BIT Morgenstond heeft een beroep gedaan op de gemeente Den 

Haag. De gemeente betaalt nu een extern medeweker drie uur per week voor de 

administratie en organisatie van het netwerk.

3. Professionele ondersteuning in de opstartfase

De betrokken welzijnsorganisatie heeft veel betekend voor de actieve bewoners van 

het BIT voor wat betreft het leggen van contacten met professionele organisaties 

(de woningcorporaties, ondernemers in de wijk, gemeentelijke diensten, soortge-

lijke initiatieven in Den Haag).

Anneke du Chatinier over Boog: “Zij hebben de hele opzet gedaan. Zij hebben de 

corporaties erbij betrokken, ze hebben de politie erbij betrokken. Ze hebben eigen-

lijk iedereen met wie we samenwerken benaderd.”

4. Ondersteuning en waardering van professionals/externe betrokken partijen

De waardering en betrokkenheid van (sociale) professionals is belangrijk voor de 

motivatie van het team.

Anneke du Chatinier: “Ondersteuning van welke betrokken organisatie dan ook is 

voor ons belangrijk, want als je dingen aan de corporatie doorgeeft en ze doen er 

niets mee, dan denk je ook wel eens van, waar doe je het eigenlijk voor?”

Andere werkzame elementen 

Het gemeentebestuur heeft goed ingespeeld op de behoefte van bewoners

De gemeente Den Haag, met name de toenmalige burgemeester, heeft in de op-

startfase een belangrijke rol gespeeld. Ze gaf Stichting Boog opdracht te onderzoe-

ken of er draagvlak was voor het oprichten van een Buurt Interventie Team, nadat 

een groep actieve bewoners had geklaagd over overlast in de wijk. De gemeente 

heeft dus goed naar de bewoners geluisterd en ingespeeld op de behoefte van 

de bewoners. Toen er onder de bewoners draagvlak bleek te bestaan, heeft de 

gemeente de Stichting Boog gefinancierd. Ook subsidieert de gemeente het BIT en 

heeft ze een afzonderlijke instantie (de Rodin Groep) ingeschakeld om de admi-

nistratieve werkzaamheden ten behoeve van het stedelijk netwerk uit te voeren, 

omdat bleek dat de vrijwilligers dit zelf niet konden.
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Onwerkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze 
van professionals en de professionele infrastructuur van de wijk

1. Communicatie naar externe partijen over de overdracht van  

verantwoordelijkheden naar bewoners

Wanneer ernaar wordt gestreefd een initiatief na een periode van ondersteuning 

(geleidelijk) zelfstandig te laten functioneren is het van belang dat er goed met 

externe partijen wordt gecommuniceerd over de overdracht van verantwoordelijk-

heden. In dit geval is dat onvoldoende gebeurd, waardoor sommige externe partijen 

in eerste instantie niet met de nieuw verantwoordelijken wilden praten. 

Anneke du Chatinier: “Ik heb met iemand van een instantie een ontzettende 

aanvaring gehad, omdat men vond dat de contactpersoon - dat was Stichting Boog 

- gesprekspartner was. De afspraken in de opstartfase zijn inderdaad met Boog 

gemaakt, maar wij hebben het overgenomen en doen het werk. Uiteindelijk is het 

wel goed gekomen.”

2. Een langzame reactie of het ontbreken van een reactie van betrokken instanties

Anneke du Chatinier: “Nu lopen we in het donker en we zien overal kapotte lan-

taarnpalen, dan geef je dat door. En dan zouden de mensen die het constateren 

het liefst willen dat het morgen gemaakt werd. Lantaarnpaal 572, hoe lang dat niet 

geduurd heeft. Ik weet niet op welke manier ik het nog door moest geven, maar ze 

konden de lantaarnpalen niet vinden. Dat heeft zes weken geduurd. We zijn een 

half jaar bezig geweest om een slechte stoep te laten repareren. Van een kapotte 

lantaarnpaal verwacht je toch dat het snel gemaakt wordt, maar dat duurt twee  

weken. Ik zou graag willen horen hoe lang het duurt voordat iets gemaakt wordt, 

want dan kunnen wij dat weer verkopen aan de mensen die buiten lopen. Er is 

teveel bureaucratie. En ze moeten doorgeven wanneer het gemaakt is, maar dat zal 

wel teveel werk zijn.”

Margua Helfrich, teamlid: “We krijgen tegenwoordig wel terugkoppeling van som-

mige instanties, dan geven ze door of ze met een melding van ons bezig zijn, dat is 

wel heel fijn. Maar je krijgt niet van iedere instantie terugkoppeling.”

Conclusie

Het Buurt Interventie Team Morgenstond is in 2004 opgericht na brandbrieven van 

bewoners aan het gemeentebestuur over de overlast van met name alcoholisten in 

de wijk. Het gemeentebestuur heeft na de brandbrieven actie ondernomen door 

ondersteuningsorganisatie Stichting Boog de opdracht te geven te onderzoeken of 

er voldoende draagvlak onder de bewoners bestond om een veiligheidsproject op te 
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starten. Dat bleek er te zijn. Boog heeft vervolgens in overleg met bewoners beslo-

ten een buurt interventieteam op te richten dat eenmaal per week, op koopavond, 

door de wijk loopt. 

In de opstartfase is de interventie van Boog volgens de vrijwilligers cruciaal 

geweest voor het welslagen van het initiatief. De ondersteuningsorganisatie heeft 

contact gelegd met alle organisaties die belang hebben bij een interventieteam of 

die het team nodig heeft om de wekelijkse rondes te kunnen lopen. Voorafgaand 

aan de start is er een convenant met deze partijen opgesteld, waarin de samen-

werking is vastgelegd. De vrijwilligers die destijds het interventieteam vormden, 

hebben allen een cursus gehad waarin de omgang met agressie centraal stond. Na 

drie jaar heeft Boog alle werkzaamheden aan de vrijwilligers overgedragen. In de 

beginfase gaf dit bij sommige organisaties wat problemen: in hun ogen hadden zij 

afspraken gemaakt met Boog en niet met de vrijwilligers. 

Het initiatief is ingebed in een stedelijk netwerk van buurtinterventieteams en 

andere vrijwilligersinitiatieven in het Haagse die als doel hebben om de veiligheid te 

vergroten. Het stedelijk netwerk organiseert workshops en er vindt een uitwisseling 

van kennis tussen de verschillende projecten plaats. Het BIT Morgenstond noemt het 

stedelijk netwerk zeer waardevol, omdat ze met anderen kunnen praten over zaken 

waar ze tegenaan lopen en omdat ze in de workshops scholing krijgen. 

Het interventieteam doet verslag van kapotte elementen in de openbare ruimte, 

zoals losliggende stoeptegels, ingeslagen ruiten of kapotte lantaarnpalen. Som-

mige instanties geven een terugkoppeling, andere niet. Soms duurt het erg lang 

voordat iets gerepareerd is. Voor de motivatie van het team zou het prettig zijn te 

weten dat er aan een klacht wordt gewerkt en wanneer het euvel verholpen is. Los 

daarvan zijn uitingen van waardering - van buurtbewoners, betrokken organisaties 

en winkeliers - erg belangrijk voor de motivatie van het team.
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Casus 3 
Stichting Achabab

Said Achahboun  
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Stichting Achabab

Stichting Achabab is sinds 2007 een zelfstandige stichting die activiteiten organiseert 

voor bewoners van de Haagse wijk Vrederust. Daarvóór was Achabab, dat ‘jongeren’ 

betekent, een aparte werkgroep van de Bewonersorganisatie Vrederust, opgericht 

om met name de belangen te behartigen van de Marokkaanse bewoners uit de wijk. 

De werkgroep heeft naar eigen zeggen veel weerstand ondervonden vanuit de 

bewonersorganisatie. Daarop heeft Achabab besloten als zelfstandige organisatie 

verder te gaan. Het behartigen van de belangen van Marokkaanse bewoners is nog 

altijd één van de doelen van de stichting, maar omdat ze nadrukkelijk een opening 

wil bieden naar andere culturen, zijn de activiteiten voor iedereen toegankelijk. Eén 

van de wekelijkse activiteiten is huiswerkbegeleiding voor kinderen en scholieren op 

de zondagochtend. Donderdagavond zijn er ook verschillende activiteiten. Zo kan er 

gitaarles worden gevolgd, is er een praatgroep en zijn er computerlessen. Naast de we-

kelijkse activiteiten die plaatsvinden in Zorgcentrum Florence organiseert de stichting 

regelmatig sportactiviteiten zoals voetbaltoernooien, bewegen voor ouderen en fiet-

stochten. De vereniging weet veel allochtone deelnemers, ook van niet-Marokkaanse 

afkomst, aan zich te binden. In 2008 heeft de stichting de Haagse Hulde Prijs ontvan-

gen. Die prijs is hen toegekend omdat ze er goed in slagen met name de Marokkaanse 

jongeren te betrekken bij hun activiteiten. 

De wijk: Vrederust

De wijk Vrederust ligt in het Zuidwesten van Den Haag en is in de jaren zestig 

gebouwd. Oorspronkelijk was het een wijk met veel etagewoningen. Al enige 

jaren wordt geprobeerd om de eenzijdige woningvoorraad, die kenmerkend was 

voor geheel Den Haag Zuidwest, te doorbreken en gedifferentieerder te bouwen. 

Opvallend is dat de bewoners van Vrederust in vergelijking met andere wijken in 

Den Haag erg aan de wijk gebonden lijken te zijn. Er wonen naar verhouding veel 

mensen die al lang in Den Haag wonen. Vrederust is ruim en groen. Belangrijk zijn 

de singel De Gaarde en het Pagepark en ook de gemeenschappelijke binnentui-

nen. Het merendeel van de woningen in Vrederust is in handen van de corporaties 

Staedion en Haag Wonen. Bijna 50 procent van de bewoners van Vrederust is van 

allochtone afkomst. Er wonen veel Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen. 

Onder hen zijn veel ouderen.

Initiatiefnemer

Said Achahboun, vader van vier jonge kinderen en woonachtig in stadsdeel Escamp, 

heeft in 2003 Achabab opgericht als een werkgroep. Al snel heeft hij aansluiting 

gezocht bij Bewonersorganisatie Vrederust, omdat hij vond dat de bewonersorga-
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nisatie een afspiegeling moest vormen van de bewoners uit de wijk. De bewoners-

vereniging werd in die tijd bestuurd door alleen autochtone bewoners. Achahboun 

heeft in de periode dat Achabab onderdeel van de bewonersvereniging was, 

zitting genomen in het dagelijks bestuur. In 2008 besloot hij om Achabab tot een 

zelfstandige stichting te maken, omdat naar zijn gevoel een deel van het bestuur 

met name de allochtone vrijwilligers ‘als tweederangs vrijwilligers’ beschouwden. 

De nieuwe stichting vond letterlijk onderdak bij zorgcentrum Florence. Achahboun 

typeert zichzelf en de andere bestuursleden als doorzetters. Hij vindt het belangrijk 

om te bouwen aan een wijk waar het prettig wonen is en waar de verschillende 

bevolkingsgroepen prettig met elkaar omgaan. 

Netwerk

Woningcorporaties 

Haag Wonen en Staedion zijn nauw bij het initiatief betrokken. Staedion sponsort 

activiteiten, Haag Wonen speelt een wat actievere rol en denkt vaak mee over 

de invulling van activiteiten of is bij de uitvoering aanwezig. Achabab ervaart de 

betrokkenheid van Haag Wonen als een grote steun.

Zorgcentrum Florence

De zorginstelling biedt Achabab onderdak en samen organiseren ze verschillende 

activiteiten. De samenwerking heeft voor beide partijen meerwaarde: Achabab 

heeft een ruim onderkomen met royale openingstijden, Florence leert meer over de 

culturele gewoonten en wensen van de toekomstige allochtone bewoners.

Kleine allochtone verenigingen 

Achabab onderhoudt contacten met diverse kleine allochtone verenigingen uit de 

wijk en tracht deze organisaties te ondersteunen. Ook organiseren ze soms geza-

menlijke activiteiten.

Politie

Achabab heeft eind 2008 samen met de politie een project opgezet om te probe-

ren de jaarwisseling in de wijk rustig te laten verlopen. Hiertoe zijn Marokkaanse 

ouderen ingezet die, samen met de politie, in groepjes door de wijk patrouilleerden. 

Beide partijen bekijken of ze de samenwerking kunnen uitbreiden.

Oud-voorzitter bewonersvereniging

Achabab krijgt advies van de oud-voorzitter van het Wijkberaad, die voorzitter 

Achaboun heeft leren kennen toen Achabab als werkgroep aan het wijkberaad 

Vrederust verbonden was. 
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Rol van sociale professionals

Achabab maakt geen gebruik van bewonersondersteuning. Men heeft naar eigen 

zeggen in het verleden weinig steun van de aanwezige organisaties ondervonden. 

Als werkgroep van bewonersorganisatie Vrederust heeft Achabab bijvoorbeeld 

herhaaldelijk aangegeven beheerders op te willen leiden, zodat zij ook in de 

avonden en weekenden gebruik konden maken van een gebouw van MOOI. Hier is 

altijd afwijzend op gereageerd. Achabab krijgt wel veel steun van de directeur van 

zorgcentrum Florence en wordt ook van advies voorzien en geholpen door een oud-

voorzitter van de bewonersvereniging Vrederust. Die heeft een groot netwerk in het 

Haagse en maakt Achabab daarin wegwijs.

Werkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze van 
professionals en de professionele infrastructuur van de buurt

1. Een cultuurgerichte benadering om overlastgevende jongeren aan te pakken

Eind 2008 heeft Achabab samen met de politie Den Haag een project opgezet om 

overlast van met name Marokkaanse jongeren tijdens Oud en Nieuw te voorkomen. De 

stichting heeft contact gezocht met de eerste generatie allochtonen in de wijk en met 

hen en de politie groepen gevormd die om de beurt door de wijk surveilleren. Deze 

aanpak is succesvol gebleken: het was tijdens de jaarwisseling erg rustig in Vrederust.

2. Activiteiten vormgeven naar de ideeën en wensen van vrijwilligers en 

deelnemers

De activiteiten van de vereniging zijn in de meeste gevallen ontstaan na gebleken 

behoefte bij de bewoners. De bestuursleden praten en luisteren veel naar de wijk-

bewoners en als iemand aangeeft een cursus te willen opzetten kan dat in principe. 

Zo zijn onder meer gitaarlessen gerealiseerd op de donderdagavond. 

Achaboun: “Je wacht niet op de gemeente, de welzijnsorganisatie of bewoners- 

organisatie, maar je gaat zelf aan de slag. Je zoekt de mensen die iets willen, en als 

je ze vindt, dan doe je er wat mee om zo het aanbod van je activiteiten aan te laten 

sluiten bij de doelgroep, de mensen uit de wijk.”

Andere werkzame elementen 

1. De werving van deelnemers en vrijwilligers is goed afgestemd op de doelgroep

Achabab benadert de oudere, vaak allochtone, generatie uit de buurt op een andere 

manier dan bijvoorbeeld de jongeren uit de wijk. Jongeren worden benaderd via de 

digitale snelweg, meestal per e-mail. De ouderen zijn volgens het bestuur goed te 

bereiken via de ‘kopstukken’ onder hen.
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Achaboun: “Onze cultuur is een gevoelscultuur. Je kunt mensen overhalen om iets 

te doen door persoonlijk contact. Iedere doelgroep heeft zijn eigen aanpak nodig. 

De kinderen van de derde generatie, die zitten op school, die kun je via de mail, via 

advertenties bereiken. De digitale technologie is de meest effectieve manier om hen 

te bereiken. Maar de oude doelgroep, die kun je alleen via persoonlijk contact, via 

kopstukken bereiken.”

2. Ruime openingstijden van de locatie waar de activiteiten van Achabab 

plaatsvinden

Zorgcentrum Florence in Vrederust is tot elf uur ’s avonds geopend en is ook in de 

weekenden hele dagen geopend. Dit biedt Achabab de mogelijkheid om activiteiten 

te realiseren voor hen die doordeweeks overdag werken. 

Achaboun: “Het voordeel hier is, je hebt hier geen beheerders. Het is een openbare 

ruimte. Je hebt hier een receptie, ze zijn hier open tot een uur of elf en tot zo laat 

zijn wij actief.”

3. De samenwerking met zorgcentrum Florence

Zoals gezegd is de samenwerking voor beide partijen een win-win situatie: Achabab 

heeft een onderkomen en Florence leert over de culturele gewoonten en wensen 

van allochtone bewoners.

Onwerkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze 
van professionals en de professionele infrastructuur van de wijk

1. De onderschatting van kwaliteiten van vrijwilligers

Als werkgroep van de bewonersorganisatie Vrederust heeft Achabab herhaaldelijk 

aangegeven mensen uit de eigen achterban te willen opleiden voor het beheer van 

het gebouw van welzijnsorganisatie MOOI om het zo in de avonden en in de week-

enden te kunnen gebruiken. Daar viel niet over te praten. Achabab kreeg te horen 

dat ‘zij vrijwilligers waren’, en daarom niet zouden weten hoe ze dat aan zouden 

moeten pakken.

2. Beheer/openingstijden wijkcentrum Vrederust/Stichting MOOI

Toen Achabab nog onderdeel was van de bewonersorganisatie, was ze gevestigd in 

een pand in beheer van welzijnsorganisatie MOOI. Achabab wilde het pand in de 

avonden en weekenden graag gebruiken voor activiteiten. De beheerders van MOOI 

waren op deze tijdstippen niet aanwezig. Achabab kreeg ook geen toestemming om 

zelf voor beheerders gedurende de avonden en weekenden te zorgen.
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Achaboun: “We hebben voorgesteld, sinds 2003, om zelf beheerders voor de 

avonden aan te dragen. We hebben gezegd, we hebben mensen, vrijwilligers, die 

we willen opleiden tot beheerder. Maar dat was niet bespreekbaar. MOOI was er 

geen voorstander van, die wilde het in eigen beheer houden. Dan loop je daar dus 

tegenaan.”

Andere onwerkzame elementen

Wantrouwen tussen samenwerkende partners/cultuurverschillen

In de samenwerking tussen Achabab en het bestuur van Bewonersorganisatie 

Vrederust was sprake van een sfeer van wederzijds wantrouwen. Deze sfeer is door 

Achabab omschreven als een gewenningsproces dat te kort heeft geduurd. Een deel 

van de autochtone bestuursleden moest volgens Achabab erg wennen aan de diver-

siteit aan culturen die de bewonersorganisatie binnen haar gelederen kreeg. Dat 

was zo met de komst van Achabab en nog sterker met de komst van de buurtveilig-

heidswinkel, waar veel allochtone vrijwilligers bij betrokken waren. Dit wederzijdse 

wantrouwen heeft uiteindelijk geleid tot de verzelfstandiging van Achabab.

Conclusie

Achabab is een van oorsprong Marokkaanse vereniging die veel allochtone bewo-

ners uit Vrederust weet aan te spreken. De stichting is begonnen als werkgroep 

binnen Bewonersorganisatie Vrederust, maar is in 2008 als zelfstandige stichting 

verder gegaan. De oorzaak daarvoor heeft waarschijnlijk te maken met angst voor 

of onbekendheid met gewoonten en gebruiken van andere culturen. 

Achabab is vooral succesvol gebleken in het bereiken van met name Marok-

kaanse jongeren, maar ook de oudere generatie allochtonen in de wijk weten 

Achabab te vinden. Dit doet de stichting door activiteiten te organiseren die 

aansluiten bij de wensen van de deelnemers en vrijwilligers. Goed luisteren, luidt 

het devies. Tijdens Oud en Nieuw heeft Achabab zich ingezet om overlast van met 

name Marokkaanse jongeren uit de wijk te voorkomen door de eerste generatie 

allochtonen te benaderen en samen met hen en de politie patrouilles door de wijk 

te lopen. Deze aanpak is succesvol gebleken.

Achabab houdt kwartier in zorgcentrum Florence en kan daar gebruik maken 

van de ruimtes op de benedenverdieping, zoals de koffiehoek en een leslokaal. Het 

zorgcentrum is iedere avond en in de weekenden geopend, waardoor de stichting 

ook in deze uren activiteiten kan organiseren en vrijwilligers en deelnemers bereikt 

die gedurende de week aan het werk zijn. 
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Casus 4 
Stichting Bar-Aka

Harry Ramtahalsing 
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Stichting Bar-Aka

De allochtone bewonersorganisatie Stichting Bar-Aka verzorgt huiswerkbegeleiding 

voor kinderen en jongeren en organiseert activiteiten voor ouderen in het Valken-

boskwartier en de aangrenzende Regentessebuurt. De stichting staat open voor 

iedereen, maar richt zich in hoofdzaak op de Hindoestaanse, Turkse en Marokkaanse 

gemeenschap. De stichting is in 1989 opgericht door de inmiddels 73-jarige, uit 

Suriname afkomstige Harry Ramtahalsing. Het doel van Bar-Aka is om de eenzaam-

heid onder ouderen in de buurt tegen te gaan en om dialoog en ontmoeting onder 

de deelnemers te stimuleren. De huiswerkbegeleiding is gericht op het terugdringen 

van de leerachterstand van jongeren die in Segbroek wonen. Op verschillende loca-

ties in het Valkenboskwartier en de Regentessebuurt worden activiteiten georgani-

seerd. Op zaterdagmiddag wordt er huiswerkbegeleiding aangeboden in wijkwinkel 

Boreva. Iedere zaterdag komen hier 25 tot 30 jongeren in wisselende samenstel-

ling op af. Ongeveer 200 jongeren zijn ingeschreven en kunnen deelnemen aan 

de huiswerkbegeleiding. Op dinsdag en vrijdag verzorgt Bar-Aka activiteiten voor 

met name Hindoestaanse ouderen. Op zaterdag en zondag zijn er activiteiten voor 

Turkse en Marokkaanse ouderen (gescheiden groepen voor mannen en vrouwen). 

Rondom feestdagen worden er activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het 

samenbrengen van deze groepen. Afhankelijk van de bijeenkomst en de locatie 

schommelt de opkomst tussen de 25 en 50 personen per activiteit. 

Valkenboskwartier en Regentessebuurt

Bar-Aka is gevestigd aan de Beeklaan, op de grens van het Valkenboskwartier en de 

Regentessebuurt. De buurten, beiden gelegen in het stadsdeel Segbroek, worden 

vaak in één adem genoemd. Het zijn buurten van begin twintigste eeuw met veel 

portiekwoningen en flats van drie verdiepingen met Jugendstil en neoklassieke 

elementen. Ongeveer de helft van de bevolking is van allochtone afkomst (circa 47 

procent). Surinamers vormen onder hen de grootste groep (18 procent). De wijk  

telt veel eenpersoonshuishoudens: bijna de helft (48 procent) van de bewoners is  

alleenstaand en het gemiddeld besteedbaar inkomen is er laag (23.500 euro). 

 

Initiatiefnemer

Harry Ramtahalsing is van Hindoestaanse afkomst. Hij is geboren in Suriname en 

heeft daar gewoond en gewerkt totdat hij in 1980 moest vluchten voor het regime 

van Desi Bouterse. Ramtahalsing kwam met zijn gezin naar Nederland, maar liet 

naar eigen zeggen veel achter in Suriname. Hij bezat er grond, had een goede baan 

en bekleedde diverse nevenfuncties. Zo was hij vicevoorzitter van de Surinaamse

dambond, bestuurslid van een voetbalclub in de eredivisie, medeoprichter van de 
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Hindoeïstische immigratiestichting en gedurende twee jaar penningmeester van 

Lions International. In Nederland vond hij werk bij Vendex. Een deel van zijn vrien-

den en oud-collega’s in Suriname vestigde zich ook in Nederland, en dit netwerk 

bezorgde hem al snel de functie van vicevoorzitter bij de Surinaams-Hindoeïstische 

koepelorganisatie Arya Dewaker. In Suriname was hij ook al voor deze stichting, die 

onder meer weeskinderen opvangt, actief geweest. In Nederland zette hij zich tien 

jaar voor hen in, maar vertrok toen omdat hij niet langer achter het beleid van de 

organisatie stond. In 1980 startte hij met het geven van huiswerkbegeleiding. Deels 

deed hij dat zelf, maar hij zocht daarnaast studenten en docenten vanuit verschil-

lende disciplines die de kinderen uit de wijk waar hij woonde bijles konden geven. 

Hij startte met huiswerkbegeleiding nadat veel buurtbewoners tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen van 1980 op de rechtse politicus Hans Janmaat van de Centrum 

Democraten stemden. Het overdragen van kennis is volgens hem één van de beste 

manieren om achterstanden aan te pakken en om saamhorigheid en wederzijds 

begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen te stimuleren. Zijn acht kinderen, vijf 

dochters en drie zonen, zijn allen hoog opgeleid en hebben goede banen. Daar is 

hij erg trots op.

Netwerk

Het netwerk van Stichting Bar-Aka is erg divers en voor een groot deel wijk- en 

afkomstgebonden. De relatief grote groep Surinamers in het Valkenboskwartier en 

de Regentessebuurt is belangrijk voor de stichting. De belangrijkste actoren in het 

sociale netwerk zijn op de pagina hiernaast schematisch weergegeven. 

Bewonersorganisatie ReVa

Bar-Aka opereert vanuit wijkwinkel Boreva, waar ook de Bewoners Organisatie 

Regentes Valkenbos (ReVa) is gevestigd. Er vindt overleg plaats en er worden activi-

teiten ontwikkeld.

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag ondersteunt de stichting met subsidies.

Familieleden initiatiefnemer

Een deel van de inkomsten van Bar-Aka wordt gegenereerd door familieleden van 

oprichter Harry Ramtahalsing. Kosten voor de maaltijden die Bar-Aka bij de activitei-

ten verzorgt worden niet gedekt door subsidiegelden. 
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(Geëmigreerde) Surinamers in Segbroek

De stichting geniet grote bekendheid onder de inwoners van Surinaamse afkomst 

die in Den Haag, met name in het Valkenboskwartier en de Regentessebuurt, zijn 

gevestigd. Onder hen bevinden zich veel vrijwilligers die zich inzetten voor de orga-

nisatie, bijvoorbeeld als bestuurslid. 

Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Segbroek

De stichting overlegt en werkt af en toe samen met het Intercultureel Platform 

Segbroek (IPS), de Hindoe Ouderenbond en het overleg van religieuze en levensbe-

schouwelijke organisaties. Om de huiswerkbegeleiding ook onder de aandacht van 

islamitische ouders te brengen, worden zij door het bestuur van Bar-Aka bijvoor-

beeld in hun moskee bezocht. 

Huiswerkbegeleiders Bar-Aka

De huiswerkbegeleiders van Bar-Aka, twaalf in totaal, zijn studenten en docenten 

die tegen een onkostenvergoeding van 400 euro per jaar een groep van 25 tot 30 

jongeren huiswerkbegeleiding geven. 

Stichting Boog

Bewonersondersteuningsorganisatie Boog geeft geen structurele ondersteuning, 

maar helpt de stichting bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies bij de gemeen-

te Den Haag.

Buurthuis 1

In Buurthuis 1 is onder meer het Ouder Kind Centrum Segbroek gevestigd. Bar-Aka 

maakt gebruik van de locatie voor activiteiten.

Rol van sociale professionals

De stichting opereert voor het grootste gedeelte zelfstandig en heeft geen structu-

rele ondersteuning van sociale professionals. Ondersteuningsorganisatie Boog helpt 

wel af en toe bij het aanvragen van subsidie bij de gemeente Den Haag. De stichting 

heeft daarnaast veel contact met welzijnsorganisaties in Segbroek, waarmee met 

name wordt samengewerkt om bijeenkomsten voor allochtone ouderen uit de wijk 

te realiseren.
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Werkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze van 
professionals en de professionele infrastructuur van de buurt

Ondersteuning op maat

De stichting heeft geen hulp nodig bij het organiseren van activiteiten, maar heeft 

wel baat bij administratieve ondersteuning. De organisatie voor bewonersonder-

steuning in Den Haag biedt deze vorm van ondersteuning separaat aan.

Andere werkzame elementen 

1. Giften van particulieren

De stichting ontvangt giften van particulieren, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk 

wordt om bij de activiteiten kleine maaltijden te serveren.

2. Het verzorgen van (kleine) maaltijden bij de activiteiten

Volgens initiatiefnemer Ramtahalsing dienen de (kleine) maaltijden die de stichting 

bij de activiteiten verzorgt meerdere doelen. Mensen voelen zich welkom, ze krijgen 

een goede maaltijd en het is gezellig om samen te eten. Het serveren van kleine 

maaltijden draagt volgens Ramtahalsing bij aan een grote opkomst. 

Onwerkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze 
van professionals en de professionele infrastructuur van de wijk

1. De subsidierestricties

Aan de subsidiegelden die de stichting ontvangt zijn beperkingen verbonden. Eten 

mag er bijvoorbeeld niet van worden betaald. Het verzorgen van maaltijden is een 

belangrijk onderdeel van de activiteiten en een manier om veel deelnemers te gene-

reren, maar moet dus op een andere manier worden gefinancierd.

Harry Ramtahalsing: “Ze krijgen een broodje van mij. En drankjes. Gratis. Dat is vijf 

euro per persoon, en dat voor vijftig mensen per dag. Hoeveel is dat? Wat zegt de 

gemeente? Hapjes enzo worden niet vergoed.”

2. Openingstijden wijk- en buurtcentra

De openingstijden van de wijk- en buurtcentra zijn vaak beperkt. Met name in de 

weekenden en avonden zijn ze gesloten. Flexibele openingstijden zouden meer mo-

gelijkheden bieden om met name mensen die overdag werken ook bij activiteiten te 

betrekken.
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Harry Ramtahalsing: “Ik ben een doordrijver, hè. Het probleem is zo. In het week-

end is het hier gesloten. Dit is van de gemeente. Ik heb vrijwilligers die kunnen het 

draaien hier. Dat zijn mensen die doordeweeks werken. Ze kunnen mij toch vertrou-

wen nu ik hier al zo lang actief ben? Dat zijn mensen die door de weeks werken. 

(…) Ze hoeven mij niet te betalen, ik heb deskundige hulp.(…) Mensen komen nu in 

crisistijd naar mij toe, vragen om hulp, hoe ze hun rekeningen kunnen betalen. Ik 

kan ze helpen, want ik ben boekhouder.”

Andere onwerkzame elementen

Culturele verschillen

De initiatiefnemer geeft aan het soms moeilijk te vinden om activiteiten op te 

zetten en overleg te voeren met mensen afkomstig uit de Turkse en Marokkaanse 

gemeenschap. Hij geeft aan dat goed luisteren en flexibiliteit van zijn kant heeft 

geholpen om toch activiteiten voor deze groepen van de grond te krijgen.

Conclusie

De allochtone bewonersorganisatie Bar-Aka is stevig ingebed in de Surinaamse 

gemeenschap van het Haagse Valkenboskwartier en de Regentessebuurt. Dit zorgt 

er voor dat er onder de buurtbewoners een groot draagvlak bestaat voor de acti-

viteiten van de organisatie. De organisatie richt zich met name op de Surinaams-

Hindoestaanse gemeenschap en Marokkaanse en Turkse bewoners van de twee 

Haagse wijken. De stichting organiseert veel activiteiten voor ouderen. Het doel van 

deze activiteiten is ouderen uit hun isolement te halen en de onderlinge verdraag-

zaamheid te versterken. De initiatiefnemer geeft aan dat hij soms moeite heeft om 

de houding van de Turken en Marokkanen te begrijpen met wie hij overlegt of voor 

wie de stichting activiteiten organiseert. Er is weinig wederzijds begrip. De initiatief-

nemer geeft echter aan dat een flexibele houding en goed luisteren hem hebben 

geholpen om activiteiten voor deze groepen te realiseren. 

De stichting, die in 1989 is opgericht, is gestart met huiswerkbegeleiding om de 

leerachterstand onder allochtone jongeren te bestrijden. Deze huiswerkbegeleiding 

wordt nog altijd met succes aangeboden. Om jongeren naar de huiswerkbegelei-

ding toe te krijgen zoekt de organisatie de ouders van de scholieren op, bijvoor-

beeld in de moskeeën. Dit werkt volgens de organisatie erg goed. Bar-Aka zorgt 

ervoor dat er voor de deelnemers altijd iets te eten is tijdens een activiteit. Dit 

wordt door de deelnemers erg gewaardeerd en het zorgt volgens de stichting mede 

voor een goede opkomst. 

Bar-Aka wordt financieel ondersteund via giften en door subsidie van de ge-

meente Den Haag. Het subsidiegeld mag niet aan eten en drinken worden besteed. 
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Dat wordt door de organisatie als een beperking ervaren, omdat het eten voor hen 

een onlosmakelijk onderdeel vormt van de activiteiten. De beperkte openingstijden 

van een aantal wijkcentra waar Bar-Aka activiteiten organiseert, worden even-

eens als een belemmering ervaren. De stichting geeft aan zelf het beheer van het 

gebouw gedurende weekenden en/of avonden op zich te willen nemen, maar dit 

wordt hen niet toegestaan. 
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Wandelclub Wateringse Veld

In de Haagse Vinexwijk Wateringse Veld heeft huisarts mevrouw M. Sahai-Jharap 

van gezondheidscentrum Lage Veld het idee opgevat om een wandelclub te starten 

voor met name allochtone vrouwen. Zij besprak haar wens met een medewerker 

van de Haagse welzijnsorganisatie Stichting MOOI, waarop twee jaar geleden de 

wandelclub van start is gegaan. Die bestond toen uit een groep van tussen de 

vijf en acht voornamelijk Turkse vrouwen. Het doel van huisarts Sahai-Jharap was 

om vrouwen met weinig sociale contacten uit de wijk uit hun isolement te halen 

en hen daarnaast meer te laten bewegen. De samenstelling van de groep is in de 

afgelopen twee jaar geregeld gewijzigd. Op dit moment zijn alle Turkse vrouwen 

afgehaakt en heeft de groep ook mannen tot de club toegelaten. In het eerste 

jaar heeft een aantal autochtone vrouwen zich aangesloten en gewandeld. Nu, 

ruim twee jaar later, lopen er gemiddeld tussen de zes en acht mensen mee in de 

leeftijd van 45 tot 87 jaar. Er is op dit moment nog één deelneemster van alloch-

tone afkomst, een Surinaamse vrouw. De wandelingen duren gemiddeld een uur en 

gaan door het Wateringse Veld. Voorafgaand aan de wandeling, die iedere dinsdag 

om tien uur ’s morgens bij het Wijkcentrum Wateringse Veld van start gaat, wordt 

gezamenlijk koffiegedronken. Na afloop sluit de groep aan bij de koffieochtend 

voor ouderen in hetzelfde wijkcentrum.

De wijk: Wateringse Veld

Wateringse Veld is een Haagse Vinexbuurt gelegen tussen de gemeenten Rijswijk en 

Wateringen. In de wijk, die nu elf jaar bestaat, vindt nog volop nieuwbouw plaats. 

De laatste huizen worden naar verwachting in 2010 opgeleverd. De wijk telt acht 

buurten, die onderling qua woningdichtheid, architectuur, stapeling en indeling 

sterk van elkaar verschillen. De bestrating, het straatmeubilair en de bruggen in de 

wijk zijn wel in alle buurten gelijk. Ondanks de grote variatie wordt de wijk gedomi-

neerd door eengezinswoningen in diverse prijsklassen. Wateringse Veld is een kin-

derrijke wijk. De groep niet-westerse allochtonen bedraagt 33 procent. Surinamers 

vormen de grootste groep bewoners van allochtone afkomst (12 procent).

Initiatiefnemer

Mevrouw M. Sahai-Jharap werkt als huisarts in gezondheidscentrum Lage Veld, een 

van de twee gezondheidscentra die de wijk rijk is. Tijdens haar spreekuur ontmoette 

zij geregeld allochtone vrouwen die zowel lichamelijk als geestelijk niet goed in hun 

vel zaten. 
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Sahai-Jharap: “Het zijn vaak vrouwen die niet naar buiten willen of kunnen. Bewe-

gen is goed voor hen. Niet alleen om af te vallen, maar ook om hen in contact te 

laten komen met andere mensen.”

Sahai-Jharap heeft het idee voor een wandelclub besproken met welzijnsorganisa-

tie MOOI. Die pikte het op en gezamenlijk startten zij in het voorjaar van 2007 de 

wandelclub. Het vertrekpunt was lange tijd gezondheidscentrum Lage Veld. Inmid-

dels vertrekken de lopers vanuit het wijkcentrum van Stichting MOOI, dat enkele 

honderden meters van het gezondheidscentrum verwijderd is. In de beginperiode 

heette een medewerker van MOOI alle deelnemers welkom. Na verloop van tijd is 

die taak overgenomen door één van de deelnemers zelf. In de afgelopen twee jaar 

is de wandelclub nooit groter geweest dan tien personen. Dat heeft de huisarts 

enigszins teleurgesteld:

“Ik had verwacht dat de opkomst hoger zou zijn, maar misschien moet je hier wel 

tevreden mee zijn. Ik heb tijdens mijn spreekuur wel aan vrouwen gevraagd waarom 

ze niet meelopen. Sommigen lopen zelf al, bijvoorbeeld samen met een vriendin, 

en hebben aangegeven dat ze er geen behoefte aan hebben. Anderen willen niet, 

omdat ze teveel lichamelijke klachten hebben, een wandeltocht is voor hen teveel.”

Netwerk

Huisartsen van huisartsenpost Lage Veld

Incidenteel vindt er nog overleg plaats tussen MOOI en de huisartsenpost Lage Veld.

Stichting MOOI

Het initiatief is een activiteit geworden van welzijnsorganisatie MOOI. MOOI is 

actief vanuit verschillende locaties in Den Haag en omstreken. De organisatie heeft 

bijna 500 medewerkers en 112 vakdocenten in dienst. Deze beroepskrachten zijn 

actief voor bewoners van alle leeftijden. De werkzaamheden variëren van peuter-

speelzaalleidster tot ouderenwerk. Medewerker Agnes van Stijn van MOOI coördi-

neert op dit moment de wandelclub. Haar voorganger heeft de club opgezet. 

Vrijwilligers Wijkcentrum Lage Veld

Ingrid Wilms werkt als vrijwilligster voor MOOI. Ze heeft een coördinerende functie. 

Wilms geeft iedere dinsdagochtend het startsein om te beginnen en bepaalt meestal 

de route en het tempo van de wandeling. Tijdens de koffie na afloop van de wande-

ling komt een medewerker van MOOI er vaak nog even bij zitten. Als er vragen en/

of problemen zijn, kan zij daarbij helpen.
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Rol van sociale professionals

Het idee van Sahai-Jharap is tot wasdom gekomen onder de vleugels van Stichting 

MOOI. In de opstartfase heeft MOOI het nodige gedaan om de wandelclub op te 

starten. Een medewerker van de organisatie heeft de vrouwen die door de huisarts 

waren aangedragen bij elkaar gebracht, maar ook advertenties in lokale media ge-

zet om nieuwe wandelaars te werven. Zij was voor aanvang aanwezig om de wan-

delaars welkom te heten. Na een aantal maanden heeft MOOI één van de frequente 

lopers aangesteld als coördinator, waardoor de projectmedewerker van MOOI meer 

op de achtergrond is gaan werken. Deze coördinator maakt ook tussentijdse evalua-

ties van het initiatief.

Werkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze van 
professionals en de professionele infrastructuur van de buurt

1. Flexibiliteit in keuze doelgroep

De wandelclub is oorspronkelijk opgericht om vrouwen in het algemeen en alloch-

tone vrouwen in het bijzonder meer te laten bewegen en hen uit hun isolement 

te halen. Toen er begin 2009 nog maar een kleine groep vrouwen actief was, heeft 

MOOI in overleg met de wandelaars besloten mannen tot de club toe te laten, waar-

door het aantal deelnemers direct is toegenomen.

Coördinator Ingrid Wilms: “Je krijgt er zo natuurlijk toch een doelgroep bij. En ja, 

het bleef met die dames vrij klein. Ik denk dat het goed is.”

2. Overleg met huisartsen in de wijk

MOOI heeft geregeld (maar niet structureel) contact met de huisartsen in Wateringse 

Veld. Zij zien veel allochtone vrouwen op het spreekuur die baat kunnen hebben bij 

nieuwe contacten en beweging. De uitwisseling van informatie tussen welzijnsmede-

werkers en huisartsen zorgt ervoor dat beide partijen goed op de hoogte blijven van 

het wel en wee onder de buurtbewoners. 

3. Activiteit biedt bewoners de mogelijkheid tot sociaal contact

Door de activiteiten kunnen bewoners elkaar ontmoeten en beter leren kennen. 

Tijdens de wandeling vinden er vaak lange gesprekken tussen deelnemers plaats. 

Vooraf en na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken en is de sfeer wat min-

der intiem. 

Hetty Peters (68), deelneemster: “Met mijn man trok ik er veel op uit. Een paar maan-

den na zijn overlijden, toen de winter voorbij was, dacht ik, nu wil ik wat gaan doen. 

In de Posthoorn zag ik de advertentie staan en daar ben ik achteraan gegaan. Nu loop 
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ik alweer ruim een jaar iedere dinsdag. Het is heerlijk. Je bent buiten, ziet het groen. 

Doet vitamientjes op in het zonnetje en je hebt er een aardige tijdsbesteding aan. 

Ook kom je bij dit soort activiteiten - ik zit ook bij een fietsclub in Bouwlust - veel  

andere weduwen tegen. Dat is heel fijn. Je kunt met je familie over je man blijven 

praten, maar die willen het op een gegeven moment niet meer horen hè. En de  

vrouwen die ik hier tegenkom hebben het ook meegemaakt. En die zijn al een paar 

jaar verder, ze zeggen: praat maar. Nou, dat heeft me wel geholpen hoor, in de moei-

lijkste tijd.”

Veel deelnemers geven aan dat ze gezondheidsklachten hebben en dat hun huisarts 

hen heeft geadviseerd om meer te bewegen. Ze vinden het wandelen in groeps-

verband erg prettig, omdat ze naar eigen zeggen alleen dan de motivatie kunnen 

opbrengen om geregeld te blijven wandelen. 

Joke Sas, deelneemster: “Ik moest afvallen en bewegen en mijn man krijg ik niet 

mee. Dan zeg ik wel eens, zullen we even een rondje doen, al is het maar langs de 

sloot. Maar nee hoor. En toen zag ik de advertentie staan in het Zuidwestertje. Het 

bevalt me eigenlijk heel goed. We gaan altijd, ook als het regent. Dan drinken we 

een extra bakkie koffie en dan gaan we. Alleen lopen doe je toch niet en nu ga je 

iedere week.”

Ook de Surinaamse Airien Janki geeft aan dat ze er alleen niet zo snel op uit zou 

trekken. “Zo’n wandelclub is fijn, want in je eentje doe je het toch niet. Ik in ieder 

geval niet, dan blijf ik toch liever wat langer in bed liggen. En nu gaan we, ook bij 

slecht weer. En dan voel je je daarna toch erg goed. En het is gezellig.”

Andere werkzame elementen 

1. Aanwezigheid van ‘aanjagers’ in de wijk

Dit zijn vrijwilligers die het voortouw kunnen en willen nemen. Om een idee als dit 

tot uitvoering te brengen moeten verschillende typen actieve vrijwilligers worden 

geworven. Het initiatief is gebaat bij zogenaamde aanjagers: vrijwilligers die de 

kennis, handigheid en motivatie hebben om het initiatief te dragen en andere vrij-

willigers aan te sturen.

Ingrid Wilms over haar rol als coördinator: “Als er eens iemand bijkomt die wat 

langzamer loopt, dan ben ik wel degene die met haar beslist ‘ik ga terug en de rest 

loopt maar door’. (…) En omdat ik Sophie had opgebeld was ze er vandaag dan toch 

weer. Dat is dan vaak net eventjes het duwtje in de rug dat ze nodig hebben

En meestal hebben ze ook zoiets van: zeg jij maar hoe we gaan wandelen. Dat vin-
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den ze dan ook het gemakkelijkst, dat ik als het ware aangeef welk rondje we gaan 

doen. Dat ze niet zelf de beslissing hoeven te nemen van hoe of wat. En vaak tijdens 

het lopen, zoals nu ook, kijk ik eventjes van nou ja het tempo is niet zo hoog, dan 

moet je niet de extra lus er nog bij gaan doen, want dan wordt het gewoon te 

zwaar voor die dag.”

2. De wandelclub sluit aan bij wat bewoners fysiek kunnen opbrengen

De wandelclub is van oorsprong gericht op vrouwen die fit genoeg zijn om te wan-

delen, maar doorgaans weinig bewegen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een club is 

ontstaan die bestaat uit mensen die goed ter been zijn, maar niet tot de fanatieke 

wandelaars behoren. Veel wandelclubs zijn uitsluitend gericht op de geoefende 

wandelaar. Bij die clubs ligt het tempo veel hoger, waardoor zij niet geschikt zijn 

voor de mensen die zich bij de wandelclub in Wateringse Veld hebben aangesloten. 

Ingrid Wilms: “Het is wel een wandelgroep die denk ik verschilt van veel andere 

wandelclubs omdat ons tempo niet zo hoog ligt. Ik kan me voorstellen dat als een 

huisarts zegt, die moet wat meer bewegen, want die heeft last van zijn rug of van 

zijn knie, dan is dit er wel een geschikt groepje voor.”

Onwerkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze 
van professionals en de professionele infrastructuur van de wijk

1. De tweeslachtigheid van het project (in combinatie met de oorspronkelijke 

doelgroep)

De wandelclub heeft een sociale en een fysieke functie: bewoners komen in aan-

raking met buurtgenoten en zij bewegen meer. Deze combinatie werkt voor de 

huidige deelnemers uitstekend, maar was wellicht voor de Turkse vrouwen die mee 

hebben gelopen minder succesvol. De autochtone vrouwen verlangden van hen dat 

ze Nederlands praatten, terwijl de Turkse vrouwen de taal niet goed machtig waren. 

Op het moment dat de vrouwen na afloop van de wandeling besloten aan te sluiten 

bij de koffieochtend voor ouderen in het wijkcentrum, waar ook mannen aanwezig 

zijn, is ook de laatste Turkse wandelaar afgehaakt.

Coördinator Ingrid Wilms: “Die Surinaamse dames, dat is geen punt, maar inderdaad 

die Turkse dames, best lastig, want ja ook al waren ze twintig jaar in Nederland, 

sommigen konden nauwelijks Nederlands en dan zeiden we ook wel van: je moet nu 

proberen zo veel mogelijk Nederlands te praten hè, want je bent natuurlijk toch bij 

een groepje met ook Nederlandse dames zeg maar. Maar dat vonden ze toch heel 

moeilijk. Ja, ik denk dat sommigen daar toch op afgeknapt zijn. Ze vinden het dan 
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toch moeilijk of eng of wat dan ook om Nederlands te praten, terwijl ik dan juist 

denk, toch een mooie oefening om het spelenderwijs te leren.”

Uit een onderzoekje van MOOI onder de allochtone deelneemsters die in de loop 

der tijd zijn afgehaakt kwam niet naar voren dat deze vrouwen zich te weinig thuis 

voelden in de club. De reden die de vrouwen (vijf Turkse en twee Surinaamse) voor 

het verlaten van de wandelclub noemden waren dat ze weer aan het werk waren 

gegaan, niet elke week konden komen en dat belastend vonden voor de groep, 

zijn gaan sporten op een sportschool, vanwege gezondheidsproblemen moesten 

afhaken of om een andere reden geen tijd meer hadden. 

2. Mogelijk onvoldoende begrip van de wensen en gebruiken van (potentiële)  

allochtone deelnemers

De beschikbare informatie vanuit het project laat niet eenduidig zien of de alloch-

tone vrouwen die hebben deelgenomen aan de wandelclub vormen van uitsluiting 

hebben ervaren en zich minder thuis voelden in de club. Ook is niet duidelijk in hoe-

verre dat dan heeft bijgedragen aan het besluit om uit de wandelclub te stappen. 

Coördinator Ingrid Wilms denkt dat de cultuurverschillen binnen de groep mogelijk 

een rol hebben gespeeld in de tanende belangstelling onder de Turkse vrouwen. 

Ingrid Wilms: “Ik vind het lastig te zeggen waarom ze precies zijn afgehaakt. Naar 

mijn idee is er veel onuitgesproken gebleven. Maar ik denk dat als je Turkse dames 

echt aan het wandelen wilt krijgen, dat je ze als Turkse groep moet laten wandelen. 

Ik weet het niet helemaal zeker, ze wou het niet helemaal vertellen, maar degene 

die het laatste afgevallen is die vond het bijvoorbeeld niet leuk dat we in de zaal 

waar de koffieochtend voor ouderen plaatsvindt gingen koffie drinken, want we 

hebben speciaal hier, in een aparte zaal, een poos koffie gedronken, maar nu doen 

we dat bij die ouderengroep. Dat was makkelijker, maar ja, daar zitten wel mannen 

bij. En dat ja, ik kan het niet hard maken, maar uit wat ze af en toe liet vallen, leid 

ik af dat ze misschien is afgehaakt omdat we daar koffie zijn gaan drinken. Dan 

vroeg ze bijvoorbeeld of we niet naar het andere zaaltje konden gaan.”

Conclusie

De wandelclub dient zowel een fysiek als een sociaal doel. De sociale component 

was in oorsprong gericht op het doorbreken van het isolement van sommige alloch-

tone vrouwen uit de wijk. Via de wandelclub zouden zij meer met anderen in aan-

raking komen. Die anderen waren in dit geval voornamelijk autochtone vrouwen, 

die van hen verlangden dat ze Nederlands zouden spreken. Dit kan een belangrijke 
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reden zijn waarom de wandelclub in zijn oorspronkelijke vorm niet succesvol is 

gebleken. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of een vrouwenwandelclub 

waarin integratie geen rol speelt succesvoller is in het vasthouden van met name 

Turkse en Marokkaanse vrouwen. 

Een goede samenwerking tussen welzijnsmedewerkers en andere sociale profes-

sionals in de wijk, zoals huisartsen, is nodig om in de opzet en ondersteuning van 

initiatieven goed aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. 

Hoewel een deel van de oorspronkelijke doelgroep (de allochtone vrouwen uit de 

wijk) niet echt warmlopen voor het initiatief, heeft het overleg tussen de welzijnsor-

ganisatie en de huisarts er wel voor gezorgd dat er nu goed wordt gekeken naar de 

werkelijke behoeften van deze doelgroep. Mogelijk moet een bewegingsactiviteit 

voor deze doelgroep anders worden vormgegeven. 

Hoewel een deel van de oorspronkelijke doelgroep is afgehaakt, blijkt er in de 

wijk wel degelijk behoefte te bestaan aan een wandelclub. De club is niet bedoeld 

voor fanatieke wandelaars, maar juist wijkbewoners met een wat minder goede 

conditie of die op leeftijd zijn, voelen zich aangetrokken. De huidige deelnemers 

geven aan dat zij het prettig vinden om in groepsverband te bewegen, omdat ze 

dat zelfstandig niet of nauwelijks doen. Omdat de animo van allochtone vrouwen 

beperkt bleef, heeft de club besloten ook mannen toe te laten. Dit zorgt er wellicht 

voor dat Turkse en Marokkaanse vrouwen zich bij voorbaat niet meer zullen aan-

sluiten. Deze flexibiliteit biedt de club echter wel de mogelijkheid om te groeien, 

omdat ook mannen uit de wijk geïnteresseerd zijn in wandelen in groepsverband. 

De wandelaars hebben baat bij een coördinator die de wandelaars begeleidt 

(tempo en route). In de beginperiode heeft een welzijnsmedewerker de groep be-

geleid door ze iedere week welkom te heten, af en toe mee te lopen en na afloop 

met de deelnemers na te praten. Na enkele maanden heeft de welzijnsmedewerker 

een frequente deelneemster gevraagd een coördinerende rol op haar te nemen. 

Deze taak is dus door iemand van de groep overgenomen, waardoor het initiatief 

nog meer op eigen kracht functioneert. 
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Miranda van Gaalen
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Rozemarijn Fase 4 

Vereniging Rozemarijn Fase 4 organiseert activiteiten voor een gedeelte van de 

bewoners van de wijk Rozemarijn in het Zuid-Hollandse Schipluiden. De vereniging is 

ruim 22 jaar geleden opgericht om, als bewoners van een nieuwbouwwijk, gezamenlijk 

afspraken te maken en materialen te bestellen voor de verdere inrichting van de stra-

ten en huizen, zoals de aanschaf van dakkapellen. Afspraken over de inrichting van de 

huizen en de straten waren na een aantal jaren niet relevant meer. Versterking van de 

sociale cohesie was in die beginperiode al wel een doelstelling en al snel is men daarom 

met het organiseren van activiteiten voor de buurtbewoners gestart. Die zijn ieder jaar 

hetzelfde: paaseieren zoeken op Eerste Paasdag, kindervuurwerk op oudejaarsavond 

en het buurtfeest. Incidenteel wordt er een veegactie georganiseerd of worden er 

bloembolletjes geplant. Het jaarlijkse buurtfeest kent als hoogtepunt een survivaltocht 

voor kinderen. Aansluitend is er muziek en eten voor iedereen. Hoewel de focus nu 

duidelijk op activiteiten is gericht, houdt de vereniging zich af en toe ook weer bezig 

met de inrichting van de buurt. Zo hebben ouders en kinderen uit de buurt zich gebo-

gen over de inrichting van de speeltuin en heeft de vereniging de afgelopen jaren een 

aantal malen de gemeente verzocht de verzakking van de straten aan te pakken. 

De naam van de vereniging verwijst naar de beginperiode, naar de oplevering 

van een bepaald deel van de wijk Rozemarijn. De naam geniet nu nog bekendheid 

in Schipluiden. Veel Schipluidenaren weten volgens het bestuur welk deel van de 

wijk wordt bedoeld wanneer er gesproken wordt over ‘fase 4’, omdat de vereniging 

nog regelmatig in het lokale nieuws komt en omdat sommige oud-bewoners inmid-

dels elders in Schipluiden wonen.

Ruim 98 procent van de circa honderd huishoudens uit de buurt is lid van Rozema-

rijn Fase 4. Zij betalen een contributie van vijf euro per jaar. Deze contributie is vol-

doende om alle kosten te dekken. De financiering van het buurtfeest wordt aangevuld 

door een loterij. De vereniging doet alles op eigen kracht en heeft nooit begeleiding 

van sociale professionals gehad. Het bestuur meent dit ook niet nodig te hebben voor 

de realisatie van het huidige aanbod van activiteiten. De buurtbewoners brengen  

eigen kennis, kunde en materiaal in om van de activiteiten en het buurtfeest een suc-

ces te maken. De bakker in de straat verzorgt het brood op de dag van het buurtfeest, 

een ander stelt een stuk weiland voor de survivaldag ter beschikking. 

De wijk: Rozemarijn (Schipluiden)

De wijk Rozemarijn ligt in het dorp Schipluiden, dat behoort tot de gemeente 

Midden-Delfland. Midden-Delfland wordt, naast Schipluiden, gevormd door de 

dorpskernen Den Hoorn en Maasland en de buurtschappen ’t Woudt en De Zweth. 

De omgeving rondom de dorpen kan worden omschreven als groen weidegebied 

en herbergt diverse veehouderijen en recreatieve voorzieningen. De dorpen, die 
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samen Midden-Delfland vormen, liggen tussen de steden Rotterdam, Delft en 

Vlaardingen in. Schipluiden telt ruim 4.500 inwoners. Vereniging Rozemarijn Fase 

4 organiseert activiteiten voor een deel van de wijk Rozemarijn. De vereniging is 

genoemd naar de wijk, die is gelegen aan de noordkant van Schipluiden en die 

in de jaren tachtig is aangelegd. De wijk bestaat voornamelijk uit koopwoningen, 

een klein percentage is huur. Rozemarijn Fase 4 richt zich met haar activiteiten op 

circa 100 huishoudens in de straten de Schouw, de Aak en een gedeelte van de 

Westlander. Deze buurt bestaat geheel uit koopwoningen. Het zijn hoofdzakelijk 

rijtjeshuizen, gebouwd in blokken van vier die met de achtertuinen naar elkaar toe 

zijn gebouwd.

Initiatiefnemer

Miranda van Gaalen is voorzitter van Vereniging Rozemarijn. Ze is zes jaar geleden 

in de wijk komen wonen. Na een klein jaar besloot zij zich bij de vereniging aan 

te sluiten, omdat ze als nieuweling graag betrokken wilde zijn bij de activiteiten 

die er in de buurt werden georganiseerd. Niet als deelnemer (‘dan sta je er tijdens 

een kinderactiviteit maar een beetje verloren bij’), maar als actief lid. Van Gaalen is 

jarenlang werkzaam geweest als intercedente en startte enkele jaren geleden haar 

eigen coachingpraktijk voor ondernemers: Miranda Coaching. De eenzaamheid van 

het zelfstandig ondernemerschap beviel Van Gaalen echter niet zo goed. Momen-

teel werkt ze op uitzendbasis voor diverse bedrijven en zoekt zij naar een meer 

permanent dienstverband als communicatiemedewerker. Van Gaalen is moeder van 

twee opgroeiende kinderen en getrouwd met Alain. Alain is ook actief in de vereni-

ging. Hij zit in de werkgroep die het jaarlijkse buurtfeest organiseert.

Netwerk

Gemeente Midden-Delfland

De vereniging heeft op incidentele basis contact met diverse afdelingen van de 

gemeente Midden-Delfland. In het verleden is er geregeld contact geweest met 

openbare werken over het verzakken van straten. In 2008 is de speeltuin vernieuwd 

en hebben de bewoners meegedacht over de inrichting van de speeltuin. Eens in 

de zoveel tijd vraagt de vereniging de gemeente om een donatie in de vorm van 

bloembollen, om daarmee de straten op te fleuren.

Boer Arie

Boer Arie is gepensioneerd en woont in de wijk Rozemarijn. Hij heeft in 2008 zijn 

stuk land, dat net buiten Schipluiden ligt en waar vroeger zijn bedrijf was gevestigd, 

ter beschikking gesteld voor de jaarlijkse survivaltocht. Deze tocht is een vast 
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Netwerk Rozemarijn Fase 4

Rozemarijn 
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(leden)

Bakker Jack Cateraar John
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onderdeel van het buurtfeest. Dit vond hij zo leuk dat hij zijn land ook voor andere 

activiteiten ter beschikking heeft gesteld. 

Bakker Jack

Bakker Jack woont eveneens in Rozemarijn en bakt broodjes, cakes en dergelijke die 

door de buurtbewoners tijdens activiteiten van Rozemarijn Fase 4 kunnen worden 

gegeten. Hij levert die tegen kostprijs of hij deelt ze gratis uit, zodat de kosten voor 

maaltijden voor de vereniging beperkt blijven.

Cateraar John

John woont ook in Rozemarijn en is lid van de vereniging. Hij is cateraar van beroep 

en verzorgt de maaltijden tijdens activiteiten. Meestal maakt hij het eten klaar voor 

het buurtfeest. Hij levert alles tegen kostprijs. Volgens het bestuur zou het buurt-

feest beduidend prijziger zijn zonder hem. 

Miranda van Gaalen: “Zonder zijn steun zouden we gewoon ver in de min gaan. 

Dan heb je een veel kariger feestje. Of je moet op het feest zelf veel meer betaald 

doen. Er is wel een muntverkoop voor drankjes enzo, maar dan nog, we zouden niet 

uitkomen. Ik geloof dat het wel een paar honderd euro scheelt.”

Buurtbewoners die lid zijn van vereniging Rozemarijn Fase 4

Bijna alle buurtbewoners zijn lid van de vereniging. Zij betalen per gezin een contri-

butie van vijf euro per jaar. Met deze bijdrage kan een groot deel van de activiteiten 

worden gefinancierd. Daarnaast steken veel bewoners bij activiteiten de handen 

uit de mouwen en een aantal (zie hierboven) levert goederen tegen kostprijs, stelt 

materialen beschikbaar of luistert de festiviteiten op een andere manier op. 

Werkzame elementen

1. In de buurt is er een groot draagvlak voor de activiteiten

Volgens het bestuur van de vereniging onderschrijven de meeste bewoners het 

belang van de activiteiten voor de buurt. Bijna ieder huishouden is lid van de ver-

eniging, ongeacht of het gezin aan activiteiten deelneemt. 

Miranda van Gaalen: “Er zijn zoveel mensen die het in het verleden leuk gevonden 

hebben om aan de activiteiten mee te doen, ook al doen ze dat nu misschien niet 

meer. Het hoort gewoon bij de wijk, zeg maar. Lang niet iedereen wil ook daadwer-

kelijk in het bestuur, maar ook al wil men niet zelf concreet bijdragen, ze zien wel 

dat het bij de wijk hoort en zien er het leuke van. Ik denk dat al gauw 98 procent 

van de bewoners lid is van de vereniging. De contributie is zo’n laag bedrag dat, 



* * *  62  Inspelen op initiatief

ook al hebben ze geen kinderen, ze zeggen nou, ik betaal die vijf euro per jaar ook 

wel mee. Er zijn veel mensen die er positief instaan, ongeacht of ze er actief aan 

meewerken.”

2. De traditie van jaarlijks terugkerende activiteiten op vaste momenten in het jaar

De vereniging organiseert jaarlijks drie activiteiten die al meer dan twee decen-

nia vaste prik zijn: het buurtfeest, paaseieren zoeken en het kindervuurwerk. De 

datum van het buurtfeest varieert, maar het feest vindt altijd in de zomer plaats. 

De andere twee activiteiten zijn verbonden aan nationale feestdagen. Volgens het 

bestuur zorgt de hoge voorspelbaarheid van de activiteiten, qua datum en uitvoe-

ring, ervoor dat buurtbewoners de activiteiten niet snel vergeten en er in hun eigen 

planning rekening mee houden.

Miranda van Gaalen: “De traditie die er in zit draagt heel erg bij aan het voortbe-

staan. Er is eigenlijk heel veel herkenning. Iedereen die kinderen heeft in de basis-

schoolleeftijd weet van o ja, het is weer Pasen dus we gaan weer naar de speeltuin 

voor het paaseieren zoeken. Ik denk dat dat heel erg meespeelt, de herkenning van 

de vaste momenten in het jaar. Ik denk, zou je het een paar jaar niet doen, dan is 

het moeilijk om het weer zo op te bouwen.”

3. De fysieke nabijheid van de evenementen

De activiteiten die de vereniging organiseert vinden doorgaans plaats in de straten 

waar de verenigingsleden wonen. Die nabijheid van de evenementen zorgt volgens 

het bestuur voor een grote opkomst. 

Miranda van Gaalen: “De fysieke nabijheid en ook het vaste patroon, de herken-

baarheid dat het gewoon hoort in het vaste programma van je dag, dat zijn denk ik 

wel de twee belangrijkste dingen die het succes bepalen. Daardoor houd je dezelfde 

sfeer en daardoor komen ze ook het jaar erna weer.”

4. Een beperkt aantal evenementen

Rozemarijn Fase 4 organiseert drie vaste evenementen in een jaar. Het paasevene-

ment en het kindervuurwerk worden door het bestuur georganiseerd, het buurt-

feest door de feestcommissie. Incidenteel onderneemt het bestuur actie om de 

verzakking van de straten bij de gemeente aan de orde te stellen. Ook worden er 

op incidentele basis activiteiten georganiseerd die met de buitenruimte te maken 

hebben, zoals een middag om met de buurt na te denken over een nieuwe inrich-

ting van de speeltuin. De geringe inspanning die het bestuur en de feestcommissie 

jaarlijks moeten doen om de activiteiten te realiseren zorgt ervoor dat de meeste 



Inspelen op initiatief  63  * * * 

bestuursleden en de leden van de feestcommissie het werk gemakkelijk naast hun 

andere bezigheden kunnen blijven doen. 

5. Het ontbreken van professionele bemoeienis

De vereniging kan met een kleine bijdrage van haar leden en de inzet van de kennis 

en kunde van de buurtbewoners de activiteiten jaarlijks eenvoudig ten uitvoer te 

brengen. Subsidie of professionele ondersteuning heeft de vereniging niet nodig 

om het huidige aanbod van activiteiten te handhaven. Hoewel het bestuur over-

weegt om in de toekomst voor een activiteit subsidie aan te vragen, ziet ze ook de 

voordelen van de huidige situatie.

Miranda van Gaalen: “Het kost ons nu allemaal maar heel weinig tijd. Dat is heel 

fijn. Met een paar mailtjes hebben we het kindervuurwerk bijvoorbeeld al geregeld. 

Als we subsidie aanvragen kunnen we misschien eens groter uitpakken of nog wat 

anders gaan doen. Het is een idee. Maar het aanvragen van subsidie en de hele ad-

ministratie eromheen vergt veel tijd. En die tijd moet iedereen maar hebben.”

6. Het organiserend vermogen van de bewoners

Het organiserend vermogen van de bewoners is groot. De meeste mensen werken 

en zijn goed opgeleid. Het bestuur, de leden van de feestcommissie en overige 

buurtbewoners zetten hun kennis en kunde in ten behoeve van de vereniging. Dit 

levert veel op.

Over enkele leden van de feestcommissie zegt Van Gaalen: “Anouk is een van de 

aanjagers van de feestcommissie (…), in de zin van creativiteit en ervoor zorgen dat 

iedereen weer bij elkaar komt als het weer tijd is om aan de slag te gaan. Dat heeft 

zij samen met Ada, die noem ik aanjager twee. Die komen allebei van oorsprong uit 

het basisonderwijs, dus dat zijn ook de types die gewoon altijd wel de leuke spel-

letjes weten (…) Dat gaat heel simpel en gemakkelijk. Het is niet voor niets dat zij 

daar goed in zijn.”

7. Een divers aanbod van vrijwilligers in de buurt

Het bestuur geeft aan dat een gevarieerd aanbod van vrijwilligers erg prettig is, 

omdat je dan de juiste mensen op de juiste plek kunt inzetten. Dit maakt de werk-

zaamheden voor iedereen eenvoudiger.

Over de hulp van een buurtbewoner aan het bestuur: “En Kees is ook wel diegene 

die wij vanuit het bestuur benaderen als we deskundige voorbereiding willen voor 

de gemeente, omdat hij heel veel contacten heeft gehad met de gemeente. Dan 
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vragen we hem een avondje om even mee te praten. Hij weet ook hoe processen 

binnen de gemeente lopen.”

Over bestuurslid Eduard: “Als hij ergens mee te maken krijgt, dan neemt hij daar wel 

zijn rol in. Als zijn kinderen voetballen is hij bijvoorbeeld teamleider en gaat hij er 

helpen. Op school is hij ook de klusser zeg maar, hij maakt het plan voor de komende 

jaren van wat er aangepakt moet worden en hij regelt mensen. Hij is in dit soort din-

gen de kartrekker en de uitvoerder. Gewoon huppakee en handen uit de mouwen.  

Ik heb dat minder, maar door zijn enthousiasme ga ik zelf ook sneller aan de slag.”

Onwerkzame elementen

1. Een negatieve of passieve houding van vrijwilligers en contactpersonen van 

andere organisaties

Een passieve, oncoöperatieve of negatieve houding van een of meer mensen met 

wie wordt samengewerkt, kan zeer demotiverend werken. De vereniging heeft 

zowel intern als extern ervaring met mensen die zich negatief over activiteiten of 

plannen van de vereniging hebben uitgelaten. 

Van Gaalen over oud-bestuursleden die gedemotiveerd waren geraakt omdat niet 

elk huishouden meer aan de activiteiten meedeed: “Er waren vijf bestuursleden, 

daarvan zei meer dan de helft na een activiteit van ‘er waren er weer niet zoveel’, 

en die trokken de rest daar heel erg in mee. Toen zijn ze er op een gegeven moment 

mee gestopt. En toen sprak ik een bewoner en die werd eigenlijk heel erg enthousi-

ast en doordat je dan iemand met hele nieuwe energie en ideeën erbij hebt, hadden 

anderen zoiets van daar wil ik ook wel weer aan mee doen.”

Over een ambtenaar die zich herhaaldelijk passief heeft opgesteld als het bestuur 

vroeg om aanpassingen in de buitenruimte: “We hebben echt wel een aantal keer 

moeten aangeven dat de groenvoorziening niet goed was. En dan doet hij een klein 

dingetje, maar voor ons voelt dat alsof hij dat meer doet om ervan af te zijn dan dat 

hij zich er voor open stelt, zeg maar. Dus hij lijkt vrij moeilijk warm te draaien voor 

iets. En als het gaat om straatverhoging dan zegt hij bij voorbaat ‘dat staat niet op 

de begroting’. En als het aan hem ligt dan komt het ook niet op de begroting. Dus 

als het even kan proberen wij wel andere kanalen aan te boren. Ik denk dat zo’n 

houding nog het meeste doet met de motivatie. Het is moeilijk om dan telkens de 

motivatie op te pakken om weer een keer contact te leggen, ik denk dat het daar 

nog het meest in zit. Als je het gevoel hebt dat iemand open staat voor wat je be-

doelt en echt even mee wil denken van hoe kun je dat aanpakken, dat zou makkelij-

ker zijn. Nu moet je altijd weer opnieuw iets in beweging brengen.”
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2. Elk jaar hetzelfde programma 

Hoewel de jaarlijkse terugkeer van dezelfde evenementen op dezelfde locatie zorgt 

voor herkenbaarheid, kan deze traditie ook remmend werken op het realiseren van 

nieuwe activiteiten of het vernieuwen van bestaande ideeën.

Miranda van Gaalen over paaseieren zoeken op een nieuwe, verder weg gelegen 

locatie: “Toen het idee kwam van het weiland was wel de vraag van hoe gaan we 

zorgen dat de opkomst hoog blijft omdat je breekt met de vertrouwde gang van 

zaken. Die angst bleek ongegrond, de opkomst was dit jaar hoger dan het jaar daar-

voor. Wel hebben we de oorspronkelijke tijd aangehouden. Het leek de man die het 

land beschikbaar stelt wel leuk om het paaseieren zoeken om twee uur ‘s middags 

te doen. Ik had zelf dan het gevoel dat het verschil te groot zou worden met wat 

het was. Dat het teveel veranderingen achter elkaar zijn.”

Conclusie

Rozemarijn Fase 4 is een bewonersvereniging die meer dan twintig jaar bestaat zon-

der steun in de vorm van subsidies of begeleiding van sociale professionals. Hoewel 

professionele ondersteuning of subsidie een initiatief vaak vooruit kunnen helpen, 

is het ontbreken van professionele bemoeienis in dit geval een werkzaam element 

te noemen. Begeleiding door sociale professionals is niet nodig, omdat het organise-

rend vermogen van de buurtbewoners groot is. Subsidies zouden de mogelijkheden 

voor de vereniging kunnen vergroten, maar kosten ook meer tijd vanwege de ad-

ministratieve handelingen die ermee gemoeid zijn. Het beperkte aantal activiteiten 

zorgt er bovendien voor dat de werkzaamheden voor het bestuur en het buurtcom-

missie goed te overzien zijn. De vereniging organiseert ieder jaar met succes drie 

activiteiten. Buiten deze drie festiviteiten vinden er incidenteel acties of activiteiten 

plaats die gericht zijn op de buitenruimte. 

De buurtbewoners brengen, naast een geldbedrag in de vorm van een contri-

butie, veel van hun eigen kennis en kunde in. Het draagvlak onder de bewoners is 

groot, waardoor veel mensen bereid zijn zich in te zetten. Ook is het opleidingsni-

veau van de bewoners behoorlijk hoog. Veel bewoners zijn actief in verschillende 

sectoren op de arbeidsmarkt. Het bestuur geeft aan dat sommige acties of activitei-

ten hierdoor gemakkelijk geregeld kunnen worden. Zo kan het bestuur buurtbewo-

ners inschakelen die hen kunnen helpen een strategie te bepalen in de richting van 

de gemeente voor wat betreft het verzakken van de straten. De spelletjes voor het 

buurtfeest worden bedacht door twee vrouwen die uit het basisonderwijs komen. 

Een cateraar en een bakker uit de buurt verzorgen de catering tijdens het feest en 

een voormalige boer stelt zijn land ter beschikking voor de diverse activiteiten.



* * *  66  Inspelen op initiatief

Twee van de drie vaste activiteiten vinden op een vast moment in het jaar plaats. 

De herkenbaarheid en de traditie van deze festiviteiten op vaste momenten, zijn 

volgens het bestuur medebepalend voor het succes, omdat mensen er in de plan-

ning van hun bezigheden al rekening mee houden. Ook de fysieke nabijheid draagt 

volgens het bestuur bij aan een goede opkomst, al vormde de verplaatsing van de 

paasactiviteit van de speeltuin in de buurt naar een weiland net buiten het dorp 

geen belemmering: de opkomst was juist hoger. Wel zou de traditie een belemme-

ring kunnen vormen voor het succes van nieuwe activiteiten.

De vereniging werd een tijdje geleid door een bestuur waarvan de meerderheid 

het enthousiasme in de werkzaamheden verloren was. Dit had een negatief effect 

op de andere bestuursleden. Door deze houding waren er nauwelijks nieuwe  

ideeën. Men deed slechts wat gedaan moest worden. Met nieuw bloed in het  

bestuur keerde echter ook het enthousiasme van de zittenblijvers weer terug. 

De passieve en oncoöperatieve houding van een contactpersoon bij de gemeen-

te heeft een remmend effect gehad op het bestuur. Het bestuur zag er tegenop om 

het probleem van de verzakking van de straten bij de gemeente aan te kaarten, 

omdat ze bij voorbaat het gevoel had geen respons te krijgen.



Inspelen op initiatief  67  * * * 

Casus 7 
Buurtkrant  
Het Bruggetje 

Christine Scheurkogel
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Buurtkrant Het Bruggetje

Het Bruggetje is een buurtkrant voor inwoners van Schilderswijk West. De eerste 

uitgave van de krant zag in november 2007 het licht. De krant verschijnt vier tot vijf-

maal per jaar in een oplage van 2.000 stuks en beslaat acht pagina’s, in full colour. 

Het idee om de buurtkrant op te richten is ontstaan omdat de initiatiefnemers zich 

zorgen maakten over de bouw van een nieuwe middelbare school in hun wijk. Er 

was echter geen medium dat in de informatie voorzag die bewoners wensten. Kran-

ten die in de Schilderswijk verschijnen, zoals de Posthoorn, hebben volgens de be-

woners te weinig oog voor de gebeurtenissen rondom de komst van de school, zoals 

de bouw en de daarmee gepaard gaande overlast, of informatie over opleidingen, 

schooltijden en het aantal leerlingen. Met de buurtkrant informeren de redactiele-

den buurtbewoners over de ontwikkelingen rondom de nieuwe school en andere 

activiteiten en gebeurtenissen die in Schilderswijk West plaatsvinden. Het Bruggetje 

bevat naast algemene artikelen en foto’s uit Schilderswijk West informatie over 

scholen, een column over de wijk en een lijst van belangrijke telefoonnummers. Vrij-

willigers bezorgen de krant huis aan huis. De redactie bestaat uit een wisselend aan-

tal leden, maar heeft een vaste kern van zes mensen. Ten tijde van het interview zijn 

dit initiatiefneemster Christine Scheurkogel, buurtkamercoördinator Maria Beunder, 

een medewerker van het Varias College, een niet aan een professionele organisatie 

of bedrijf gebonden vrijwilliger en twee drukkers van buurtdrukkerij HKW Drukwer-

ken. De redactie kent geen hiërarchische structuur of vaste taakverdeling. Op iedere 

vergadering worden de taken en werkzaamheden onderling verdeeld en afgestemd. 

Inmiddels heeft de gemeente Den Haag belangstelling getoond in Het Bruggetje en 

bekijkt zij de mogelijkheden om de krant voor de gehele Schilderswijk uit te geven. 

Als dit plan doorgaat wordt de redactie waarschijnlijk geprofessionaliseerd en wordt 

een betaalde kracht aangesteld. 

De wijk: Schilderswijk

De Schilderswijk wordt omringd door de Stationsbuurt en Transvaal en ligt op loopaf-

stand van het centrum van de stad. Het is een van de armste wijken van Nederland. Van 

alle huishoudens in de Schilderswijk leeft 42 procent rond de armoedegrens (tegen 

16 procent gemiddeld in de gemeente Den Haag). De werkloosheid is hoog en veel 

mensen zijn afhankelijk van een uitkering. Een kwart van de woningen is particulier 

eigendom, overwegend huurwoningen. De overige woningen zijn in het bezit van 

woningcorporatie Haag Wonen. De mobiliteit binnen de wijk is groot. Elk jaar krijgt 

circa dertig procent van de woningen een nieuwe bewoner. 

De wijk is eind 19e eeuw gebouwd. Veel mensen trokken naar de steden om daar 

werk te zoeken in de nieuwe industrieën. De gemeente Den Haag bemoeide zich niet 

met de aanleg van de nieuwe wijk en liet dat grotendeels aan particulieren over. Zij 
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bouwden hoofdzakelijk grote aantallen goedkope, slecht gebouwde woningen. Met 

de komst van de arbeiders verloor de wijk aan aantrekkingskracht voor de welgestel-

den. De Schilderswijk werd een arbeidersbuurt. Van de oorspronkelijke bebouwing 

uit het einde van de 19e en begin 20ste eeuw is niet veel meer over. Vanaf de jaren 

zeventig van de vorige eeuw zijn veel oorspronkelijke woningen gesloopt en vervan-

gen door nieuwbouw in het kader van stadsvernieuwing. Slechts een klein deel van de 

bestaande woningen is gerenoveerd. De wijk ziet er sindsdien anders uit. De stadsver-

nieuwing nam enkele decennia in beslag en werkte, zeker in de eerste tien jaar, des-

tructief door het uiteenvallen van sociale verbanden en toenemende leegstand. Vanaf 

2000 werden enkele stadsvernieuwingsprojecten uit de jaren tachtig alweer gesloopt 

vanwege de goedkope bouw en de weinig positieve uitstraling. 

Met de woningvoorraad veranderde ook de bevolkingssamenstelling van de 

Schilderswijk. De oorspronkelijke bewoners voelden zich niet meer thuis in hun 

buurt en vertrokken. Vanaf de jaren zeventig vestigden zich meer en meer allochto-

nen in de wijk. De Schilderswijk veranderde van een volksbuurt in een multiculturele 

wijk. In 2008 was ruim 90 procent van de geregistreerde bewoners van allochtone 

afkomst (voornamelijk Turken, Surinamers en Marokkanen). Door de vestiging van 

migranten veranderde de wijk niet alleen in fysiek maar ook in sociaal opzicht. 

Investeringen in stadsvernieuwing losten de problemen in de wijk niet op. Het ant-

woord van de gemeente was een sociale wijkaanpak, die tot op de dag van vandaag 

voortduurt. In het ‘Actieplan Krachtwijken’ van juli 2007 werd de Schilderswijk 

aangewezen als een van de 40 ‘krachtwijken’ van Nederland.

Initiatiefnemer

Christine Scheurkogel is een van de oprichters van Het Bruggetje. Ze woont sinds 

drie jaar in de Haagse Schilderswijk. Ze heeft naar eigen zeggen een brede maat-

schappelijke interesse en werkte in het verleden als koster, landelijk coördinator 

van een vrouwenvereniging en docente techniek. Op dit moment werkt ze parttime 

als lerares godsdienst en levensbeschouwing op verschillende openbare basisscholen 

in Den Haag. Daarnaast is de 57-jarige docente actief in het vrijwilligerswerk. Ze is 

weduwe en leeft van een weduwe-uitkering. Ze wordt, zoals ze zelf zegt “betaald 

door de samenleving” en is “dus ook beschikbaar voor diezelfde samenleving”. Ze 

is vrijwilliger in een kleine kerkgemeenschap in de Schilderswijk en in de Buurtka-

mer aan de ’s-Gravenzandelaan. Kort na de oprichting van deze buurtkamer, een 

plek in de wijk waar bewoners samen kunnen komen en aan activiteiten kun-

nen deelnemen, werd ze er actief. Scheurkogel noemt de Schilderswijk ‘los zand’: 

mensen en groepen zijn er volgens haar nauwelijks met elkaar verbonden. Om daar 

verandering in te brengen is ze samen met een aantal andere vrijwilligers op het 

idee gekomen een buurtkrant voor Schilderswijk West te starten. De krant kreeg de
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Netwerk Buurtkrant Het Bruggetje

Buurtkrant    
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naam ‘Het Bruggetje’, omdat de uitgave een brug wil slaan tussen alle verschillende 

mensen, groepen en organisaties die de buurt bevolken.

Netwerk

Het sociale netwerk van Buurtkrant Het Bruggetje wordt gevormd door een rijke 

variëteit aan organisaties, groepen, individuele bewoners en ondernemers uit de wijk. 

Zonder een aantal van deze actoren zou de krant er niet (meer) zijn of er heel anders 

uitzien. De belangrijkste actoren in het sociale netwerk zijn op de pagina hiernaast 

schematisch weergegeven.

Humanitas

De buurtkrant wordt professioneel ondersteund door Humanitas. De buurtkamer 

aan de ’s-Gravenzandelaan, waar de krant is ontstaan, wordt gecoördineerd door 

een medewerker van Humanitas, Maria Beunder. Zij heeft het idee van een buurt-

krant ‘opgepikt’ en is er mee aan de slag gegaan. Nu zit zij in de redactie. Een 

bestuurder van Humanitas schrijft voor ieder nummer een column. 

HKW Drukwerken

HKW Drukwerken is een kleine drukkerij, gevestigd in de Schilderswijk. Het familie-

bedrijf is via Maria Beunder bij het initiatief betrokken geraakt. Het bedrijf ziet de 

tijd en het geld die ze in Het Bruggetje steekt als een maatschappelijke bijdrage, die 

ieder bedrijf eigenlijk zou moeten leveren. De druk van de krant verzorgen ze tegen 

kostprijs. Daarnaast hebben ze zitting in de redactie, faciliteren ze de redactieverga-

deringen en verzorgen ze de opmaak van de krant. 

Vrijwilligers Buurtkamer ’s-Gravenzandelaan

De vrijwilligers van de buurtkamer die geen zitting hebben in de redactie helpen 

de buurtkant te bezorgen en werven advertenties. Het is geen vaste groep die deze 

werkzaamheden uitvoert. De redactie, met name Scheurkogel en Beunder, vragen 

diverse vrijwilligers om deze taken uit te voeren.

Adverteerders

De adverteerders worden gevormd door een wisselende groep ondernemers en 

organisaties. De ondernemers zijn gevestigd in de Schilderswijk, terwijl de adverte-

rende organisaties vaak die organisaties zijn waar redactieleden werken. 

Varias College

Het Varias College opent volgend jaar een nieuwe locatie in de Schilderswijk West. 

Daarom is zij gebaat bij een goede communicatie met bewoners in de omgeving 
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van de nieuwe school. Via Het Bruggetje informeert de school deze bewoners. Een 

medewerker van de school schrijft artikelen en zit in de redactie. 

Haag Wonen

Woningcorporatie Haag Wonen is eigenaar van buurtkamer ’s-Gravenzandelaan. De 

corporatie plaatst af en toe een advertentie in Het Bruggetje en heeft aangegeven 

garant te willen staan voor de verschijning van de krant wanneer het even moeilijk 

mocht gaan. 

Rol van sociale professionals

Het Bruggetje wordt ondersteund door Humanitas. De coördinator van de Buurt-

kamer aan de ’s-Gravenzandelaan, Maria Beunder, heeft het initiatief opgepikt. 

Ze heeft voornamelijk in de opstartfase veel ondersteuning gegeven en is op zoek 

gegaan naar een drukker voor de krant. Ze wierf vrijwilligers, vooral binnen de 

buurtkamer, maar ook binnen haar eigen organisatie. Ook legde ze contacten met 

organisaties in de wijk (o.a. het Varias College). Ondanks dat het opzetten van een 

buurtkrant niet tot haar officiële takenpakket behoort, gaf haar werkgever haar tijd 

om het initiatief uit te bouwen. Inmiddels is die ondersteuning verminderd. Beunder 

biedt echter nog graag de helpende hand als de krant bezorgd moet worden, maakt 

volop promotie en is bij alle redactievergaderingen aanwezig. 

Ook stimuleert ze dat de verschillende groepen die activiteiten in de Buurtkamer 

organiseren artikelen voor de krant gaan schrijven. Het doel van de krant is namelijk 

om een brug te slaan tussen de verschillende groepen en culturen die in de Schil-

derswijk wonen (en die voor een deel in de Buurtkamer komen). Ze geeft aan dat 

het verkrijgen van teksten niet eenvoudig is. Men geeft vaak geen gehoor aan haar 

oproepen. Initiatiefnemer Scheurkogel meent dat sociale professionals zich vaak ver-

slikken in de taaiheid van de klus om cultuurverschillen te overbruggen en dat deze 

taaiheid de realisatie van de doelstellingen van Het Bruggetje bemoeilijkt. 

Werkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze van 
professionals en de professionele infrastructuur van de buurt

1. Een plek waar vrijwilligers uit de buurt bij elkaar kunnen komen

Het idee voor de buurtkrant is ontstaan onder vrijwilligers die elkaar troffen in de 

Buurtkamer aan de ’s Gravenzandelaan. Zonder deze Buurtkamer was Het Bruggetje 

er niet geweest. De Buurtkamers komen voort uit de Kaderafspraken Leefbaarheid 

en Veiligheid waarin de gemeente en de woningcorporaties in Den Haag hebben 

afgesproken wat zij in de periode 2005-2009 investeren om de stad schoon, heel en 
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veilig te krijgen. Dit akkoord bevat een reeks concrete afspraken, waaronder het 

opzetten van tien buurtkamers, verspreid over de stad.

2. Flexibiliteit in de taakomschrijving om bewonersinitiatieven de ruimte te  

kunnen geven

De ideeën van bewoners passen lang niet altijd in de taakomschrijvingen die sociale 

professionals vanuit hun organisaties hebben meegekregen. Is er vanuit de organisa-

tie geen ruimte, geen flexibiliteit in de taakomschrijving, dan kan dit een belemme-

ring vormen voor het ontstaan van nieuwe initiatieven. Beunder heeft vanuit haar 

eigen organisatie geen geld gekregen om een buurtkrant op te zetten, maar ze kan 

er wel een deel van haar werktijd aan besteden en ook ervaart ze veel steun door 

het enthousiasme van een van de bestuurders van Humanitas: 

Maria Beunder: “Ze hebben gezegd dat is jouw taak niet, die krant, dat doe je erbij 

en dat is allemaal leuk en aardig, maar geld steken we er niet in. De voorzitter van 

Humanitas schrijft in principe altijd het stuk van ‘de Meester’. Hij zag de buurtkrant 

en meteen de eerste keer was het van ‘ik wil erin’. Sindsdien staat hij helemaal aan 

mijn kant en aan de kant van het krantje en elke keer is het van ‘is het krantje al 

uit?’ En dan schrijft hij weer een nieuw stukje, dus voor de komende twee nummers 

heb ik alweer stukjes. Hij vindt het helemaal fantastisch.” 

3. Gedreven personeel

Maria Beunder ondersteunt als sociale professional de buurtkrant zonder dat dit 

in haar takenpakket is opgenomen. Ze vindt het leuk om te doen en belangrijk 

om gehoor te geven aan ideeën van bewoners. Ze is bereid meer te doen dan haar 

werkgever van haar verlangt.

Maria Beunder: “Bij Humanitas hebben ze gezegd dit is extra, dit hoef je helemaal 

niet te doen. Maar ik vind het belangrijk, een krant, want er was helemaal niets, in 

elke wijk of elk stadsdeel heb je wel een krant, maar hier was dat niet. Ik deel de 

krant ook overal uit waar ik kom, ik leg hem in ieder geval altijd bij de Buurtkamers 

neer en zeg het tegen iedereen die ik spreek. We hebben meestal niet veel krantjes 

over, maar als ik wat over is bij me heb, dan ben ik er zo doorheen.”
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Andere werkzame elementen 

1. Aanwezigheid van ‘aanjagers’: vrijwilligers uit de wijk die het voortouw willen 

nemen

Om een idee tot een initiatief uit te laten groeien moeten verschillende typen actie-

ve vrijwilligers in een buurt te werven zijn. Naast vrijwilligers die vooral betrokken 

zijn bij de uitvoering van een initiatief, zijn er zogenaamde aanjagers nodig: vrijwil-

ligers die de kennis, handigheid en motivatie hebben om het initiatief te dragen en 

andere vrijwilligers te werven.

Maria Beunder: “Die vrouw die je ook gaat spreken, Christine, is heel actief voor de 

krant. Als zij er niet is, dan denk ik dat die krant in elkaar stort. Zij doet ook veel om 

advertenties te werven, ze is heel enthousiast over die krant.”

Naast Christine Scheurkogel kunnen de drukkers van HKW Drukwerken ook als drij-

vende krachten achter het initiatief worden gezien. Ze stoppen veel tijd in de krant.

Christine Scheurkogel: “Ik denk dat ze het echt leuk vinden omdat ze hier in de wijk 

zitten en om op die manier connecties te krijgen. En verder is het een vader en zoon 

situatie en opa is ook al drukker geweest. De vader is min of meer al gepensioneerd 

maar doet het er graag nog bij. Ik denk niet dat ze gauw zullen afhaken, het hoort 

bij de sociale kant zal ik maar zeggen van hun werk die ze ook belangrijk vinden. Ik 

denk dat als we dit alleen met onze eigen goede vrijwilligerszin zouden doen dan 

krijgen we een heel ander soort krantje. Zoiets als in de Schapenlaan, een gestencild 

blaadje A4.”

2. Aansluiten bij de belevingswereld van bewoners

De artikelen van Het Bruggetje worden geschreven door zowel de vaste kern van de 

redactie als mensen die slechts één of enkele malen een stukje leveren. De redactie 

probeert zoveel mogelijk artikelen door buurtbewoners zelf te laten schrijven. Dat 

kost minder tijd. Ze probeert buurtbewoners tot schrijven te verleiden door het 

artikel aan te laten sluiten op de betrokkenheid van de bewoner bij de buurt of bij 

zijn of haar belevingswereld.

Christine Scheurkogel: “Door inhoudelijk te kijken wat door iemand bijgedragen 

kan worden, dus iets te laten schrijven waar iemand zelf lol in heeft om tijd in te 

stoppen, nou, dat werkt het beste natuurlijk. Mensen haken af als ze iets moeten 

wat ze niet graag doen. Je moet mensen zoveel mogelijk via hun belangstelling zien 

te krijgen.”



Inspelen op initiatief  75  * * * 

Wil een bewoner zelf niet schrijven, maar is wat hij of zij te vertellen heeft wel inte-

ressant voor Het Bruggetje, dan schrijft de redactie het stuk zelf.

Maria Beunder: “Als ik iemand spreek dan vraag ik vaak, goh, zou je niet willen 

schrijven voor Het Bruggetje? Nou, hoor ik dan regelmatig, ik kan niet zo goed 

schrijven hoor, maar wel goed vertellen. Zoals bij het laatste Bruggetje. Buurtbe-

woner Ed, die zei dat ook, schrijven is mijn ding niet. Nou, geen probleem, dan 

interviewen we je toch. Zo kan het ook.”

Onwerkzame elementen die betrekking hebben op de werkwijze 
van professionals en de professionele infrastructuur van de wijk

1. Gebrekkige samenwerking tussen welzijnsorganisaties en bewoners

Door gebrekkige samenwerking tussen welzijnsorganisaties en bewoners is het 

lastig om van bestaande professionele organisaties aandacht voor het initiatief te 

krijgen en vrijwilligers te vinden.

Christine Scheurkogel: “Ik geef even een voorbeeld. Er is hier een Buurtkamer 

geopend in juni 2007. Waarom stichting Boog die hier in de Schapenlaan een be-

wonersorganisatie heeft, zich bemoeit met een speeltuin en zich bemoeit met de 

kinderboerderij, waarom werd die hier niet gelijk bij betrokken? Snap jij dat, dat is 

twee straten verderop, dat zijn voor mij verbijsterende dingen. Een aantal mensen 

die daar in het vrijwilligerswerk zitten en in de wijk wonen heeft zich ook wel hier 

gemeld, maar over het algemeen blijven het gescheiden circuitjes.” 

2. Gemis van aanspreekpunten bij beeldbepalende organisaties 

De buurtkrant wil buurtbewoners informeren over kwesties die zich in hun directe 

leefomgeving afspelen. Dit kunnen activiteiten zijn, maar ook zaken in de buurt die 

onrust veroorzaken onder de bewoners. Om hier over te kunnen berichten heeft 

de krant behoefte aan aanspreekpunten bij betrokken organisaties. Het gaat om 

mensen die goed op de hoogte zijn van wat er onder bewoners speelt. Scheurkogel 

mist een aantal van die aanspreekpunten. Ze noemt het voorbeeld van Parnassia, 

een opvang voor alcohol- en drugsverslaafden in de Schilderswijk. De buurt ervaart 

overlast van de mensen die van deze opvang gebruik maken. Zo zou er meer wor-

den ingebroken dan in andere delen van de wijk het geval is. 
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Christine Scheurkogel: “Dan kom je daar binnen, hartstikke leuke portier, hartstikke 

leuke beveiligingmensen, gesprekje, enzovoort. Maar als je iets met ze wil, dan 

moet je naar de publiciteit. Die zit heel ergens anders. Die hebben niet de feeling 

hoe belangrijk het is voor bewoners om meer te weten.” 

3. Professionals hebben onvoldoende oog voor het belang om bruggen tussen 

culturen te slaan

Het blijkt lastig om de verschillende allochtone groepen die in de Schilderswijk te 

vinden zijn bij de redactie van de krant te betrekken. Volgens de initiatiefnemers 

zou hier een rol voor de sociale professionals weggelegd zijn, maar zij hebben naar 

het idee van de vrijwilligers te weinig oog voor de taaiheid van deze opgave. 

Christine Scheurkogel: “Wat ik jammer vind van Het Bruggetje is dat we nu alleen 

maar met witte mensen werken. Ibrahim is een Turkse leraar die zich eigenlijk ook 

had opgegeven maar is nog maar één keer geweest. Voor het decembernummer 

heeft hij een leuk stuk over het Offerfeest gemaakt, met een recept erbij enzo. 

Maar dan bij het volgende nummer dan zie je hem niet. Ik vind het een te witte 

samenstelling nu. We hebben hier Chinese mensen wonen, we hebben hier Antil-

liaanse mensen, we hebben hier heel veel Hindoestanen. En ik zou willen dat we die 

hier bij elkaar krijgen. Nou, we hebben dus nog werk aan de winkel.”

Op de vraag of hier een rol voor de sociale professional is weggelegd antwoordt 

ze bevestigend: “Ja, dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat je wat meer kijkt van 

hoe doe je het cross-cultural. Dat is wel een van de dingen die we missen. Voor 

Het Bruggetje, maar ook voor de buurtwinkel zelf. Ik denk dat al die instanties 

ook onderschatten hoe belangrijk het blijft om de groepen poreus te maken, zal ik 

maar zeggen. Het zou Maria [Beunder] helpen als ze geregeld met mensen uit haar 

achterban kon praten.”

4. De subsidiestructuur bemoeilijkt het werven van adverteerders 

Veel organisaties in de wijk ontvangen subsidie van de gemeente Den Haag of 

het Rijk, maar kunnen of willen die niet aanwenden ten behoeve van andere 

initiatieven.

Christine Scheurkogel: “En er zijn ook van die instanties, en dat vind ik zelf een 

grote rem, die zeggen, ja, maar jullie krijgen ook onze subsidie van de gemeente, 

dan gaan we het niet nog eens een keertje in zoiets stoppen, want dat is eigenlijk 

alleen maar vestzakje broekzakje.”
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Andere onwerkzame elementen

1. Culturele verschillen 

De Haagse Schilderswijk wordt bevolkt door mensen met uiteenlopende nationali-

teiten en culturen. Meer dan 90 procent van de bevolking is van allochtone afkomst. 

De Buurtkrant wil een brug vormen tussen mensen, door de bewoners van Schil-

derswijk West te laten weten wat bewoners met een andere etnische achtergrond 

bezighoudt. Maar het is moeilijk om bepaalde allochtone groepen te bereiken. 

Cultuurverschillen blijken weerbarstig:

Maria Beunder: “Ze roepen heel vaak, we staan nooit in de buurtkrant, die buurtva-

ders. Ik zeg dan mail me dan, of geef het aan me, dat maakt me niet uit, het stukje 

dat je in de buurtkrant wil hebben in plaats van te klagen. Dan komt het erin. Het 

eerste nummer hebben ze er in gestaan, de vrouwengroep die daar zit ook, verder 

niet. Ik zeg bijvoorbeeld heel vaak goh, heb je nog een activiteit stuur me dan het 

stukje en dan komt het in de krant, maar dan moet je het wel doen. Heel vaak 

gebeurt dat dan niet. Ik denk sowieso dat hun Nederlands niet helemaal perfect is, 

misschien schamen ze zich daarvoor. Dat maakt ons toch niet uit, want we passen 

toch iedere keer een stukje aan goed Nederlands aan. En soms snap ik het gewoon 

niet, soms heb je zo’n cultuurverschil dat ik het niet begrijp.”

2. De beperkte draagkracht van ondernemers in de buurt

In de Schilderswijk zijn veel kleine winkels gevestigd. Grote ondernemers zijn er 

nauwelijks te vinden. Deze eenmanszaken ontbreekt het aan draagkracht om vaak 

en regelmatig te adverteren. Het is voor Het Bruggetje daarom niet eenvoudig om 

ondernemers te (blijven) vinden die een advertentie of advertentiereeks in Het 

Bruggetje willen plaatsen.

Christine Scheurkogel: “Kleine buurtwinkeltjes verdienen eigenlijk niet genoeg om 

een advertentie te laten zetten. Een kappertje laat een zo goedkoop mogelijk visite-

kaartje drukken, of een foldertje of iets dergelijks. En als dat dan net is gebeurd als 

je komt vragen om een advertentie, dan blijft het zo weer drie maanden liggen.”

3. Een te gedifferentieerd aanbod van vrijwilligers

Op vrijwilligers is het soms moeilijk bouwen. Vrijwilligers doen niet altijd wat ze 

beloven of ze hebben het te druk. De samenstelling wisselt voortdurend. Bovendien 

is de ene vrijwilliger de andere niet. Het zijn mensen met verschillende doelen en 

wensen. Dat maakt het organiseren van de werkzaamheden soms lastig.



* * *  78  Inspelen op initiatief

Maria Beunder: “Wat ik lastig vind, is als je met vrijwilligers werkt, dan kunnen ze 

ook elk moment afhaken. Het is moeilijk om ze erbij betrokken te houden. We heb-

ben aan Christine wat ik al zei een hele goede. Maar, we hadden in het begin ook 

een aantal buurtvaders die riepen o, we gaan een krant maken. Nou, die buurt- 

vaders, die zie je helemaal niet meer.”

Christine Scheurkogel: “De goede vrijwilligers, waar je op kunt bouwen, die hebben 

het altijd druk. Die hebben nog vijf andere dingen. Er is een aantal vaste vrijwilligers 

en er zijn er een heleboel die met hun handjes werken, ondersteunende dingen 

doen. Die komen af en toe aanwaaien en die zijn daarna weer weg. Is er wat van 

hun gading, dan komen ze pikken. Een kippenhoksysteem. Hé, er is nieuwe maïs, ik 

kom even een maïsje pikken en daarna zijn ze weer weg. Je werkt dus steeds met 

een andere setting.”

In sommige culturen wordt het als onbeleefd beschouwd om een vraag om hulp 

direct te weigeren. Hulp wordt dan soms toegezegd, maar niet altijd uitgevoerd. 

Maria Beunder over de bezorging van Het Bruggetje: “Nu wordt alles door vrijwil-

ligers bezorgd, die tweeduizend. We doen allemaal een straat, ook vrijwilligers van 

de andere Buurtkamer en dat gaat nu goed. Je wilt wel dat alles bezorgd is, dat wil 

nog wel is eh, je hebt een aantal Marokkaanse vrouwen die zeggen, ja we bezorgen 

wel en uiteindelijk blijkt dus dat dat niet gebeurd is. Je werkt toch met vrijwilligers 

en soms vinden ze het dan toch moeilijk om te zeggen dat ze dat niet doen. Dan 

zeggen ze dat ze het wel doen, dat is dan misschien een cultuurverschil, ik weet het 

niet. Dat is lastig.” 

Conclusie

Het Bruggetje is een voorbeeld van een buurtkrant waarbij de professional een 

ondersteunende rol vervult. De ondersteuning is vooral in de opstartfase van vitaal 

belang geweest. De opbouwwerker kon haar netwerk van organisaties aanspreken 

en regelde zo onder meer een garantstelling (voor als er te weinig advertentiegel-

den binnen mochten komen). Ook vond ze een drukker en bracht ze de vrijwilligers 

samen in een redactievergadering. Zij heeft dus voor structuur gezorgd. Nu deze 

structuur staat, laat ze meer en meer aan de vrijwilligers over.

Het initiatief heeft tot wasdom kunnen komen omdat een groep vrijwilligers uit 

de buurt elkaar hebben weten te vinden. In dit geval heeft de Buurtkamer aan de 

’s Gravenzandelaan, opgezet door Humanitas en Haag Wonen, als voedingsbodem 

gefungeerd. Een van de initiatiefnemers kan duidelijk worden gezien als de aanja-

ger van het project. De aanwezigheid van een aanjager is, zo zegt ook de betrok-
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ken professional, onontbeerlijk geweest. Ook is het initiatief in de beginfase sterk 

afhankelijk geweest van de gedrevenheid van de betrokken sociale professional. Het 

opzetten van een buurtkrant behoorde niet tot haar takenpakket, maar ze vond het 

belangrijk om initiatieven van buurtbewoners een kans te geven. De positieve hou-

ding van haar werkgever is belangrijk geweest voor de realisatie van de buurtkrant, 

omdat die haar de mogelijkheid bood om de coördinatie van de Buurtkamers naar 

eigen inzicht te regelen. 

Het moeilijkste blijkt het om een brug te slaan tussen de culturen. Volgens de 

initiatiefnemer van het project onderkennen sociale professionals die moeilijkheid 

nog te weinig. In deze casus moeten de belemmeringen vooral aan de lokale con-

text worden toegeschreven, zoals het gemis van aanspreekpunten van organisaties, 

en daarmee samenhangend, de gebrekkige communicatie tussen welzijnsorganisa-

ties en bewoners in de wijk, en de diversiteit in de samenstelling van de bevolking. 

De beperkingen die daarnaast de subsidiestructuur met zich meebrengt overstijgen 

weliswaar het wijkniveau, maar kunnen ook als een beperking van de lokale context 

worden aangemerkt. 
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Conclusies en discussie

In dit onderzoek is geprobeerd zicht te krijgen op succesvolle uitingen van actief 

burgerschap en met name op de wijze waarop burgers en sociale professionals bij 

elkaar zijn betrokken. We wilden speciaal weten wat er toe bijdraagt dat burgers 

actief worden en blijven, welke rol het sociale netwerk rondom initiatiefnemers 

daarbij speelt en welke rol sociale professionals vervullen. Deze informatie moest 

leiden tot meer inzicht in werkzame en niet-werkzame factoren in vormen van 

actief burgerschap, zowel bij initiatiefnemers en sociale professionals zelf als in 

de lokale context waarin het initiatief is bestudeerd. In dit afsluitende hoofdstuk 

formuleren we omtrent deze vragen enkele conclusies. Eerst gaan we in op de 

sociale netwerken rondom actieve burgers en de rol van sociale professionals in 

hun initiatieven. Vervolgens kijken we naar datgene wat actieve burgers kenmerkt. 

Daarna staat de buurt centraal, zowel wat betreft de betekenis van actieve burgers 

voor de buurt als de betekenis van de buurt voor de initiatieven van actieve burgers. 

Aansluitend formuleren we enkele praktische wenken die het succes van initiatieven 

kunnen vergroten. Tot slot plaatsen we de conclusies over de rol van sociale profes-

sionals bij actief burgerschap in een bredere discussie.

1. Kansen en beperkingen van de gekozen lokale context

Zes van de zeven projecten in dit onderzoek spelen zich in een Haagse stadswijk af. 

Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de lokale context: op wijkniveau spelen facto-

ren zoals de daar aanwezige demografische samenstelling, de aanwezige verenigin-

gen, buurthuizen en welzijnsorganisaties een rol in zowel het ontstaan als soms ook 

het succes van een initiatief. Zo beschrijft de initiatiefneemster van buurtkrant Het 

Bruggetje hoe moeilijk het is om een redactie op te zetten en een krant te maken 

die recht doet aan de diversiteit aan culturen in de wijk. Ook omschrijft zij de Schil-

derswijk als ‘los zand’ en wijt zij dit aan de hoge mutatiegraad van de bewoners en 

de gebrekkige samenwerking tussen welzijnsorganisaties die actief zijn in de wijk. 

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de mate van succes voor een groot deel afhanke-

lijk is van de lokale context. Misschien is die context zelfs bepalend.

Op stedelijk niveau zien we dat de Haagse casussen bekend zijn met, en in rela-

tie staan tot, dezelfde welzijnsorganisaties, te maken hebben met eenzelfde politie-

ke context en afhankelijk zijn van dezelfde subsidiestromen. Omdat dit onderzoek 

zich op één casus na beperkt tot de Haagse stedelijke context kunnen er niet zonder 

meer algemene uitspraken worden gedaan over initiatieven op andere plekken. Wel 

geeft de gekozen focus inzicht in de uitwerking en doorwerking van lokaal sociaal 
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beleid. Zo blijkt dat het Haagse subsidiemodel, met mogelijkheden voor burgers om 

door middel van een ‘burgerinitiatief’ zelf subsidie aan te vragen, actieve burgers de 

ruimte biedt om zelfstandig actie te ondernemen, zonder daarbij afhankelijk te zijn 

van een bepaalde organisatie. 

Omdat de zeven casussen uitvoerig en vanuit verschillende kanten zijn belicht, is het 

mogelijk om uitspraken te doen over mechanismen die bepalend zijn geweest voor 

het succes van een initiatief, of die een project of gekozen koers juist belemmeren. 

De belangrijkste bevindingen uit de casussen zijn schematisch weergegeven op 

pagina 82 t/m 85.

2. De formele en informele sociale netwerken rondom een  
initiatief

“Vrijwilligers zetten zich in voor een ander zonder daar een betaling voor terug te 

verwachten. Daar houd ik van. En dan vind ik het niet meer dan onze plicht om als 

politici oplossingen te vinden voor problemen die zij tegenkomen bij het uitvoeren 

van vrijwilligerswerk. En wat voor moeite is het nou? Ik heb eens geholpen toen 

er wat budget moest komen om nieuwe portofoons aan te schaffen. Uit ervaring 

weet ik dat het helpt om als raadslid even bij het betreffende gemeenteonderdeel 

langs te gaan om te kijken wat er mogelijk is. Nou, kleine moeite. Gemeentepolitiek 

bedrijven zit hem in de kleine dingen.” (gemeenteraadslid over zijn steun aan het 

Buurt Interventie Team Morgenstond in Den Haag).

 

Bij aanvang van dit onderzoek spraken we de verwachting uit dat lokale sociale 

netwerken, hetzij formeel hetzij informeel, mede bepalend zijn voor het succes 

van een burgerinitiatief. Het citaat hierboven verwijst bijvoorbeeld naar de sociale 

steun die vanuit een formele instantie als de gemeenteraad kan worden ontvan-

gen. Wat opvalt is dat alle initiatieven die nu door burgers worden geleid sterk zijn 

ingebed in sociale netwerken in en om de wijk waar het initiatief ten uitvoer wordt 

gebracht. De verdichting van sociale relaties in de buurt, de doelen die de initiatief-

nemers nastreven en ervaringen uit het verleden zijn bepalend voor de grootte van 

het netwerk en wie daarbij betrokken zijn. 

Uit de casussen komen de volgende punten over het belang van sociale netwer-

ken naar voren:

a. Goede inbedding in sociale netwerken helpt een initiatief vooruit

Inbedding in sociale netwerken wil nog niet zeggen dat er per definitie een goed 

contact bestaat tussen bewoners en formele instituties zoals gemeente, woningcorpo-

raties of welzijnsorganisaties uit de wijk. 
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Initiatief Rol sociaal netwerk Wat werkt goed? Wat werkt niet goed?

Ondersteuning sociale  
professionals: werkzame en 
onwerkzame elementen

Stichting Haags 
Axcent

Netwerk van 
ondersteunende organisaties 
die aansluiten bij de eigen 
werkwijze en doelstelling

Persoonlijke aanpak om  
bewoners te trekken 

Beloning voor inzet 

Negatieve ervaring met welzijnorganisaties 
in het verleden

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

Subsidie op projectbasis: moeilijk om 
structurele kosten gedekt te krijgen

+
De professionele ondersteuning op maat 
sluit aan bij de werkwijze van de organisatie

-
Zonder overleg met vrijwilligers activiteit 
beëindigd, hetgeen leidde tot wantrouwen 
t.o.v. sociale professionals

Buurt Interventie 
Team Morgenstond

Haagse politiek en 
gemeente-bestuur staan 
achter initiatief en hebben 
goed geluisterd naar de 
bewoners 

Samenwerking met politie 
erg belangrijk (zonder 
politie is gevoel van 
veiligheid vrijwilligers 
minder)

Inbedding initiatief in 
stedelijk netwerk brengt 
initiatief op professioneel 
niveau

Beschikking over locatie die 
in de avonduren geopend is

Beschikbaarheid van  
goede apparatuur om 
werkzaamheden efficiënt  
uit te voeren

Wantrouwen tussen samenwerkende 
partners

+
Professionele ondersteuning op maat: in dit 
geval cruciaal in opstartfase

-
Terugkoppeling van de betrokken 
organisaties kan beter

Communicatie naar externe partijen kan 
beter

Stichting Achabab Organisatie heeft een 
groot draagvlak onder 
Marokkanen in Vrederust

Activiteiten worden 
ontwikkeld en afgestemd op 
wensen van de deelnemers 
en vrijwilligers

Op culturele achtergrond en 
leeftijd gerichte benadering 
van vrijwilligers en 
deelnemers

Eigen locatie met ruime 
openingstijden

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

Professionele ondersteuning niet aanwezig, 
wel brede ondersteuning vanuit netwerk
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Initiatief Rol sociaal netwerk Wat werkt goed? Wat werkt niet goed?

Ondersteuning sociale  
professionals: werkzame en 
onwerkzame elementen

Stichting Haags 
Axcent

Netwerk van 
ondersteunende organisaties 
die aansluiten bij de eigen 
werkwijze en doelstelling

Persoonlijke aanpak om  
bewoners te trekken 

Beloning voor inzet 

Negatieve ervaring met welzijnorganisaties 
in het verleden

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

Subsidie op projectbasis: moeilijk om 
structurele kosten gedekt te krijgen

+
De professionele ondersteuning op maat 
sluit aan bij de werkwijze van de organisatie

-
Zonder overleg met vrijwilligers activiteit 
beëindigd, hetgeen leidde tot wantrouwen 
t.o.v. sociale professionals

Buurt Interventie 
Team Morgenstond

Haagse politiek en 
gemeente-bestuur staan 
achter initiatief en hebben 
goed geluisterd naar de 
bewoners 

Samenwerking met politie 
erg belangrijk (zonder 
politie is gevoel van 
veiligheid vrijwilligers 
minder)

Inbedding initiatief in 
stedelijk netwerk brengt 
initiatief op professioneel 
niveau

Beschikking over locatie die 
in de avonduren geopend is

Beschikbaarheid van  
goede apparatuur om 
werkzaamheden efficiënt  
uit te voeren

Wantrouwen tussen samenwerkende 
partners

+
Professionele ondersteuning op maat: in dit 
geval cruciaal in opstartfase

-
Terugkoppeling van de betrokken 
organisaties kan beter

Communicatie naar externe partijen kan 
beter

Stichting Achabab Organisatie heeft een 
groot draagvlak onder 
Marokkanen in Vrederust

Activiteiten worden 
ontwikkeld en afgestemd op 
wensen van de deelnemers 
en vrijwilligers

Op culturele achtergrond en 
leeftijd gerichte benadering 
van vrijwilligers en 
deelnemers

Eigen locatie met ruime 
openingstijden

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

Professionele ondersteuning niet aanwezig, 
wel brede ondersteuning vanuit netwerk
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Initiatief Rol sociaal netwerk Wat werkt goed? Wat werkt niet goed?

Ondersteuning sociale  
professionals: werkzame en 
onwerkzame elementen

Stichting  
Bar-Aka

Het netwerk van de 
Surinaams-Hindoestaanse 
gemeenschap in Segbroek 
vormt een belangrijke 
succesfactor

Benaderen van ouders 
voor huiswerkbegeleiding 
kinderen

Giften van particulieren

Verzorging van eten en  
drinken bij activiteiten

Beperkingen gebruik subsidiegelden  
(o.a. voor eten)

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

Inflexibele openingstijden wijkcentra

+ 
Bewonersondersteuning op maat
 
Administratieve ondersteuning

Wandelclub  
Wateringse Veld 

Netwerk van welzijns-
organisatie belangrijk voor 
initiatief (heeft idee van 
huisarts opgepikt en er vindt 
afstemming plaats) 

Geen sportclub: gericht 
op de minder getrainde 
wandelaar

Ruimte om vooraf en na 
afloop na te praten en 
koffie te drinken

Onbegrip tussen etnische groepen

Dubbelzinnige doelstelling (bewegen, 
doorbreken isolement)

+
Flexibele omgang met doelgroep

Overleg met huisartsen

-
Onvoldoende kennis bij sociale professionals 
aanwezig m.b.t. wensen en gebruiken 
allochtone bewoners

Rozemarijn Fase 4 Groot draagvlak onder 
buurtbewoners

Organiserend vermogen 
buurtbewoners en divers 
aanbod van vrijwilligers in 
buurt aanwezig

Jaarlijks terugkerende 
activiteiten

Ontbreken professionele 
bemoeienis

Negatieve / passieve houding vrijwilligers en 
contactpersonen

Initiatief ontvangt geen ondersteuning

Buurtkrant  
Het Bruggetje

Klein maar stevig netwerk in 
de buurt

Een plek waar bewoners 
elkaar kunnen treffen 
(aanwezigheid Buurtkamer 
leidde tot nieuw 
burgerinitiatief)

Aanwezigheid van 
‘aanjagers’ in de wijk

Inhoud krant sluit aan bij 
belevingswereld bewoners

Financiële afhankelijkheid van private 
partijen

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

+
Flexibiliteit in taakomschrijving van sociale 
professionals

Gedreven professionals

-
Gebrekkige samenwerking tussen 
welzijnsorganisaties en bewoners

Gemis van aanspreekpunten bij 
beeldbepalende organisaties in de wijk

Professionals zouden onvoldoende oog 
hebben voor het belang om etnische 
verschillen te overbruggen
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Initiatief Rol sociaal netwerk Wat werkt goed? Wat werkt niet goed?

Ondersteuning sociale  
professionals: werkzame en 
onwerkzame elementen

Stichting  
Bar-Aka

Het netwerk van de 
Surinaams-Hindoestaanse 
gemeenschap in Segbroek 
vormt een belangrijke 
succesfactor

Benaderen van ouders 
voor huiswerkbegeleiding 
kinderen

Giften van particulieren

Verzorging van eten en  
drinken bij activiteiten

Beperkingen gebruik subsidiegelden  
(o.a. voor eten)

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

Inflexibele openingstijden wijkcentra

+ 
Bewonersondersteuning op maat
 
Administratieve ondersteuning

Wandelclub  
Wateringse Veld 

Netwerk van welzijns-
organisatie belangrijk voor 
initiatief (heeft idee van 
huisarts opgepikt en er vindt 
afstemming plaats) 

Geen sportclub: gericht 
op de minder getrainde 
wandelaar

Ruimte om vooraf en na 
afloop na te praten en 
koffie te drinken

Onbegrip tussen etnische groepen

Dubbelzinnige doelstelling (bewegen, 
doorbreken isolement)

+
Flexibele omgang met doelgroep

Overleg met huisartsen

-
Onvoldoende kennis bij sociale professionals 
aanwezig m.b.t. wensen en gebruiken 
allochtone bewoners

Rozemarijn Fase 4 Groot draagvlak onder 
buurtbewoners

Organiserend vermogen 
buurtbewoners en divers 
aanbod van vrijwilligers in 
buurt aanwezig

Jaarlijks terugkerende 
activiteiten

Ontbreken professionele 
bemoeienis

Negatieve / passieve houding vrijwilligers en 
contactpersonen

Initiatief ontvangt geen ondersteuning

Buurtkrant  
Het Bruggetje

Klein maar stevig netwerk in 
de buurt

Een plek waar bewoners 
elkaar kunnen treffen 
(aanwezigheid Buurtkamer 
leidde tot nieuw 
burgerinitiatief)

Aanwezigheid van 
‘aanjagers’ in de wijk

Inhoud krant sluit aan bij 
belevingswereld bewoners

Financiële afhankelijkheid van private 
partijen

Onbegrip tussen verschillende etnische 
groepen

+
Flexibiliteit in taakomschrijving van sociale 
professionals

Gedreven professionals

-
Gebrekkige samenwerking tussen 
welzijnsorganisaties en bewoners

Gemis van aanspreekpunten bij 
beeldbepalende organisaties in de wijk

Professionals zouden onvoldoende oog 
hebben voor het belang om etnische 
verschillen te overbruggen
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De initiatieven spelen zich hoofdzakelijk in de informele sfeer af. Vaak hebben de 

initiatiefnemers zelf genoeg slagkracht om problemen op te lossen, soms zoeken ze 

(al dan niet bewust) contact met andere partijen (bijvoorbeeld ondernemers of andere 

allochtone bewonersorganisaties) om een hobbel te nemen. 

Goed contact met formele instituties vormt dus geen voorwaarde voor succes. 

Achabab bijvoorbeeld komt als zelfstandige organisatie beter tot haar recht dan 

onder de vleugels van het wijkberaad, waar ze toch kon profiteren van de aanwe-

zige kennis en kunde en gebruik kon maken van de facilitaire ondersteuning die de 

organisatie bood. Achabab ondervond naar eigen zeggen echter teveel weerstand 

en voelde zich sterk beknot in haar mogelijkheden.

In de casussen lijkt echter vooral de ad hoc verleende steun vanuit het formele 

netwerk van belang. Goede contacten met lokale sociale netwerken van politiek en 

ondersteunende organisaties (politie, welzijnsorganisaties, woningbouwcorpora-

ties) kunnen een initiatief zeker vooruit helpen. Zo heeft het BIT Morgenstond, die 

goede banden heeft met verschillende leden van de Haagse gemeenteraad, al meer-

dere malen profijt gehad van deze ‘sponsoren’, bijvoorbeeld toen het contact met 

de wijkagenten moeizaam verliep of toen er budget moest komen voor de aanschaf 

van nieuwe portofoons. Buurtkrant Het Bruggetje kan door deze ondersteuning 

vanuit de Haagse gemeenteraad wellicht uitgroeien tot een weekblad.

b. Als er voldoende slagkracht onder de initiatiefnemers aanwezig is kan een  

burgerinitiatief zonder hulp van lokale instituties en organisaties prima 

functioneren

De casus van het bewonersinitiatief Rozemarijn Fase 4 laat zien dat een burgeriniti-

atief ook uitstekend kan functioneren zonder inmenging van lokale bestuurders of 

welzijnsorganisaties. Het initiatief bestaat al meer dan 20 jaar op eigen kracht. De 

kleinschaligheid van de jaarlijks terugkerende activiteiten, de sterke betrokkenheid 

van de buurtbewoners bij het initiatief en de kennis en kunde die de initiatiefne-

mers in huis hebben zijn bepalend voor het succes. Uitbreiding van de activiteiten 

zou door het aanvragen van subsidie wel mogelijk zijn, maar de initiatiefnemers 

zijn daar huiverig voor, omdat het extra administratieve werkzaamheden met zich 

meebrengt. 

c. Een netwerk van gelijksoortige initiatieven biedt perspectief op  

professionalisering, maar kan daardoor ook worden belemmerd

Het Buurt Interventie Team Morgenstond maakt deel uit van een stedelijk netwerk, 

waarin soortgelijke initiatieven uit het Haagse zijn verenigd (nachtpreventie, buurt-

vaders). De bewoners geven aan dat ze het erg leerzaam vinden om enkele malen 

per jaar met andere bewoners uit deze vergelijkbare projecten ervaringen uit te 

wisselen. Bovendien koppelt de organisatie aan iedere bijeenkomst een workshop 
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(bijvoorbeeld hoe om te gaan met agressie), waardoor de betrokken burgers hun 

kennis nog verder kunnen uitbreiden.

Verbindingen met andere partijen kunnen een initiatief helpen vooruit te komen, 

maar het potentiële succes lijkt vooral afhankelijk van particuliere omstandigheden 

die door de initiatiefnemer beoordeeld zouden moeten worden. Met uitbreiding 

van het netwerk kunnen ook nieuwe verantwoordingsstructuren gepaard gaan, 

zeker als er financiële steun van de gemeente wordt gevraagd (zie bijv. Ridderhof 

de Wilde 2008:10). Idealiter is een particulier initiatief ingebed in een breder sociaal 

netwerk, maar niet omwille van het sociale netwerk zelf, maar uitsluitend om de 

kans op overleving van het initiatief te vergroten. 

3. De rol van de sociale professional in projecten  
van actieve burgers

“Je moet goed luisteren en proberen aan te sluiten bij de wensen en drijfveren van 

de bewoner. Als de bewoner niet meer wil, moet je als professional niet aan een 

dood paard blijven trekken en zelf de rol van actieve burger op je nemen. Maar je 

moet als professional dan wel zeker weten dat het paard dood is. Is dat niet zo, dan 

moet je motiveren en begeleiden waar nodig.”

(Haagse bewonersondersteuner over de begeleiding van actieve burgers)

Een belangrijke vraag bij de casusbeschrijvingen was op welke manier sociale profes-

sionals actieve burgers helpen. De professionele sociale infrastructuur kan actief 

burgerschap stimuleren, maar de burger ook frustreren. De professionals en de over-

heid moeten met de juiste aanpak reageren op initiatieven van actieve bewoners en 

men moet dus goed weten hoe men op een professionele manier moet omgaan met 

initiatieven vanuit de informele sfeer. 

In de interviews vroegen wij zowel initiatiefnemers als professionals wat volgens 

hen effectieve interventies zijn en welke niet, aan welke ondersteuning de bewo-

ners behoefte hadden, wat goed werkte en wat minder goed werkte. Uit de casus-

sen kwamen de volgende punten naar voren: 

a. De sociale professional vervult een bescheiden rol in de ondersteuning van ac-

tieve burgers

De zeven casussen zijn in overleg met de opdrachtgever geselecteerd op basis 

van de actieve rol die burgers daarin spelen. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor 

projecten die zijn ontstaan op initiatief van sociale professionals. Een belangrijke 

bevinding is dat de sociale professional in de meeste casussen slechts een kleine rol 

vervult. Achabab en Rozemarijn Fase 4 bedruipen zich zelfs zonder ondersteuning 
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van sociale professionals. Haags Axcent ontvangt op onregelmatige basis steun van 

een sociale professional uit een aangrenzende wijk en Bar-Aka ontvangt enige hulp 

bij het aanvragen van subsidies. De bemoeienis van de sociale professionals bij Het 

Bruggetje en het Buurt Interventie Team is na de opbouwfase inmiddels behoorlijk 

afgebouwd. De Haagse welzijnsorganisatie Stichting MOOI speelt alleen een promi-

nente rol in de organisatie en facilitering van Wandelclub Wateringse Veld: MOOI 

heeft een wandelaar aangewezen die voor structuur tijdens de wandelochtend 

zorgt en er wordt contact onderhouden met de huisartsenpost over de wandelclub. 

b. Het leggen van contacten vormt de belangrijkste vorm van ondersteuning door 

de sociale professional 

Kijken we naar de soort van hulp die de sociale professionals de actieve burgers 

hebben gegeven, dan kunnen we zeggen dat zij ondersteuning hebben geboden bij 

de werving van nieuwe actieve bewoners (Het Bruggetje, Buurt Interventie Team, 

Wandelclub), het leggen van contacten met beleidsmakers en betrokken organisa-

ties uit de wijk (Het Bruggetje, Buurt Interventie Team, Wandelclub), advisering van 

het bestuur over de interne structuur (Haags Axcent), hulp bij het aanvragen van 

subsidie (Bar-Aka) en bij het leggen van contacten tussen verschillende allochtone 

groepen uit de wijk (Het Bruggetje). Het gaat hierbij dus om steun bij het aanhaken 

van een initiatief bij de formele sfeer en om het leggen van informele contacten. 

Van Veenen (2004: 182) spreekt in dit verband over de bindende en de verbindende 

rol die de sociale professional vervult. Er kan ook een parallel worden getrokken 

met de begrippen ‘bonding’ (relaties tussen gelijkgezinden) en ‘bridging’ (relaties 

tussen verschillende groepen) van Putnam (2000). 

Het feit dat de sociale professional in de meeste casussen geen prominente rol 

vervult, wil niet zeggen dat de ondersteuning niet nodig is geweest. De ondersteu-

ning van de sociale professional is bij Het Bruggetje en het buurtinterventieteam 

zelfs bepalend geweest voor het huidige succes. Het ging om een bescheiden, maar 

belangrijke interventie. De rollen die de sociale professionals in de meeste geval-

len vervullen zijn die van ondersteuner en netwerker. Rollen als die van inspirator, 

conservator, denker, practicus of ondernemer werden door de actieve burgers niet 

gemist (zie Renes in Voogt & Broekman 2003: 50).

c. De sociale professional kan vooral op het vlak van de contacten tussen etnische 

groepen een grotere rol spelen

De geselecteerde zeven casussen richten zich in de meerderheid op wijken met een 

grote etnische diversiteit. De initiatiefnemers hebben vrijwel allemaal de wens om 

een divers palet aan etniciteiten in hun activiteiten te betrekken. Maar, zo blijkt, dit 

lukt hen vaak niet goed. En als het lukt, is er vaak geen sprake van duurzaam con-
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tact. Zo slaagde Haags Axcent er alleen in de beginperiode goed in om mensen van 

diverse etnische komaf aan de activiteiten te laten deelnemen. Inmiddels kost het 

steeds meer moeite om allochtone buurtbewoners te werven voor hun activiteiten. 

Het Bruggetje heeft grote moeite om allochtonen in de redactie van de krant te 

krijgen, hoewel het wel wordt geprobeerd. Achabab en Bar-Aka weten veel etnici-

teiten aan zich te binden, maar bij de laatste blijft de autochtone Nederlander weg. 

Het Buurt Interventie Team Morgenstond vormt de gunstige uitzondering. Dit team 

heeft een sterk interetnische samenstelling. Volgens de voorzitter is dit te danken 

aan het karakter van het project, waarbij het draait om een gemeenschappelijk 

doel: veiligheid en leefbaarheid. Mogelijk speelt ook de landelijke bekendheid van 

dit soort initiatieven een rol. Het project heeft zich op grotere schaal bewezen.

Voor de projecten van Haags Axcent, Buurtkrant Het Bruggetje, Bar-Aka en 

Achabab zou volgens de initiatiefnemers een professional die goed is in het leggen 

van verbindingen tussen etnische groepen een goede dienst kunnen bewijzen. De 

projecten zouden daardoor mogelijk meer deelnemers met verschillende achter-

gronden aan zich kunnen binden, waardoor een project een betere afspiegeling 

vormt van de bevolkingssamenstelling in de wijk. Die kwaliteit van activeren door 

te verbinden vormde overigens ook de eerste aanbeveling in het MOVISIE-rapport 

‘Welzijn versterkt burgerschap’ (Uyterlinde et al. 2007: 53). Daar werd bij aangete-

kend dat er ook oog diende te zijn voor de vrijblijvende en ‘lichte’ burgerinitiatie-

ven. De initiatiefnemers uit dit onderzoek bevestigen deze conclusie eens te meer.

Dat contact tussen allochtonen en autochtonen moeilijk tot stand te brengen is, 

is overigens geen nieuw gegeven (zie onder meer RMO 2005). Uit een recente evalu-

atie van de landelijke stimuleringsregeling Ruimte voor Contact, bedoeld om duur-

zaam interetnisch contact te stimuleren, blijkt dat men op wijkniveau alleen op zeer 

kleine schaal interetnisch contact tot stand weet te brengen (Zuidam et al. 2009).

d. De sociale professional moet actief en flexibel zijn

Bij een actieve houding van de sociale professionals, of anders gesteld, bij ‘assertief 

sociaal beleid’ (Uitermark & Duyvendak 2006) kijkt de sociale professional samen 

met de burger met welke interventie het initiatief het beste geholpen is. Dit wil 

niet zeggen dat een sociale professional zijn kennis en kunde aan de actieve burger 

moet opleggen of het project over moet nemen. Uit onze casussen komt naar voren 

dat assertief sociaal beleid het moet hebben van behoedzame interventie. 

Buurtkrant Het Bruggetje heeft in de opstartfase veel baat gehad bij de actieve 

houding van de betrokken sociale professional. Die had als taak om activiteiten van 

bewoners in een nieuwe ontmoetingsruimte in de buurt (de Buurtkamer) te coördi-

neren. Daar ontstond het idee voor de buurtkrant. De sociale professional besloot 

de bewoners te helpen en legde contact met een drukker in de buurt, informeerde 

en enthousiasmeerde haar achterban en regelde (mede) advertenties en versprei-
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ders. Deze taken behoorden niet tot haar officiële taakomschrijving, maar zij kreeg 

daarvoor wel tijd. 

In een andere situatie, bij Haags Axcent, heeft de initiatiefnemer steun ontvan-

gen van een sociale professional die vrijwillig en ongevraagd advies heeft gegeven 

over de interne structuur van de organisatie. Deze professional heeft de wijk waar 

het initiatief plaatsvindt echter niet onder zijn hoede, waardoor de steun mogelijk 

te vrijblijvend van aard was. Wellicht had Haags Axcent baat kunnen hebben bij een 

sociale professional uit de wijk die de negatieve spiraal waarin het initiatief terecht 

is gekomen tijdig had gesignaleerd. Het bestuur van de organisatie heeft wel de moge-

lijkheid gehad om gebruik te maken van een lokale ondersteuningsorganisatie, maar 

heeft daarvoor bedankt vanwege negatieve ervaringen uit het verleden. Een ervaren 

professional die het project had gevolgd en behoedzaam had getracht vertrouwen 

terug te winnen had het project mogelijk goed kunnen helpen. 

e. De sociale professional moet proberen de ondersteuning goed aan te laten  

sluiten bij wat bewoners drijft

Een veelgehoord punt van kritiek op de ondersteuningsorganisaties in het Haagse, 

is dat ze te weinig zouden aansluiten bij de wensen van de verschillende bewoners 

uit de buurt. De kritiek lijkt verband te houden met de rol die een welzijnsorgani-

satie heeft als uitvoerder van eigen initiatieven. Er zou volgens de actieve burgers 

steviger op kunnen worden ingezet om op zoek te gaan naar wat burgers willen en 

die wensen vervolgens te faciliteren. In een enkele casus gebeurt dit al. De Stich-

ting Welkom (die Haags Axcent adviseerde) probeert tijdens haar ICT-cursussen de 

wensen, kansen en mogelijkheden van bewoners te ontdekken en daarop voort te 

bouwen. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot een project waarbij ouderen in de wijk 

hun verhaal over hun huizen en hun buurt vertelden aan scholieren in de wijk. 

De verregaande institutionalisering van het welzijnswerk bemoeilijkt een derge-

lijke flexibele en faciliterende rol. De WRR (2005: 12) onderkende deze moeilijkheid:

“Wil je bewoners bij hun buurt betrekken, dan is het zaak in te spelen op hun 

behoeften en kwaliteiten. Zij willen serieus worden genomen, door elkaar en door 

beleidsmakers en -uitvoerders. Bij zo’n aanpak behoort een handelingsruimte om 

te kunnen ‘leren’. Dat stelt beleidsmakers en -uitvoerders voor bestuurlijke proble-

men. Het is niet ‘u vraagt en wij draaien’. Overheid en sociale spelers hebben hun 

vereisten, bijvoorbeeld ten aanzien van de schaal: zij moeten de kwaliteit van hun 

diensten en de kosten daarvan in de gaten houden.”

Samengevat speelden de sociale professionals in de casussen een bescheiden, maar 

belangrijke rol. Het was in deze casussen niet zo dat professionals initiatieven van 
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burgers direct overnamen of tegenwerkten (vgl. Hurenkamp et al. 2006: 9). Het 

lukte echter niet goed de verbindende rol waar te maken ten behoeve van meer 

interetnisch contact. In de betreffende wijken had een dergelijke interventie wel 

relevant kunnen zijn gezien de multi-etnische samenstelling van de bevolking, ervan 

uitgaande dat onderling contact tussen bewoners uit verschillende etnische groepen 

wenselijk wordt geacht. De casussen lijken het beeld te bevestigen dat door som-

migen wordt geschetst, waarbij zij zich baseren op Putnam (2007), dat mensen met 

een specifieke etnische afkomst er over het algemeen de voorkeur aan geven om 

onder elkaar te zijn. 

4. Kenmerken van actieve burgers

“‘Die heeft het aan d’r weggeefklier’, zei mijn vader altijd. Mijn ouders hadden 

vroeger een winkel en ik bracht toen al voor niets boodschappen rond. Bovendien, 

als iedereen apathisch op de bank blijft zitten, dan gebeurt er nooit wat.” 

(Initiatiefnemer van Stichting Haags Axcent over zichzelf)

 

Sinds de tweede helft van de jaren ’90 geniet ‘de actieve burger’ toenemende 

belangstelling uit wetenschap en praktijk. Onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de 

speciale competenties van actieve burgers (o.a. Bang & Sørensen 1998, Bang 2005, 

Hendriks & Tops 2002). Met ideaaltypen als de ‘everyday maker’ en ‘everyday fixer’ 

is getracht die competenties onder één noemer te vatten. Ander onderzoek richt 

zich op de overeenkomsten tussen de initiatiefnemers en de competenties die zij 

hebben, maar staat nog in de kinderschoenen. Van Hulst & De Graaf (2008) heb-

ben recent de overeenkomsten en verschillen tussen burgers en professionals (o.a. 

welzijnswerkers, agenten en ambtenaren) onder de loep genomen. Hieruit kwamen 

echter niet zozeer overeenkomstige karaktertrekken naar voren, maar de constate-

ring dat de betrokkenen in toenemende mate moeten functioneren in een omge-

ving waarin onzekerheid troef is, wat hen noopt tot creativiteit. 

Kijken we naar de competenties en ervaring van de initiatiefnemers in de zeven 

casussen, dan is ons het volgende opgevallen:

a. De initiatiefnemers zijn goede netwerkers

De initiatiefnemers leggen gemakkelijk zelf contact en weten mensen met elkaar te 

verbinden. Ze hebben zelf vaak een of meerdere bestuursleden om zich heen ver-

zameld (Rozemarijn Fase 4, Achabab, Bar-Aka, Haags Axcent), werven mensen voor 

activiteiten (Achabab, Haags Axcent) of zoeken steun bij gelijksoortige organisaties 

(Achabab, Buurt Interventie Team Morgenstond).
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b. De initiatiefnemers zijn doorzetters en gaan flexibel om met hun doelstellingen

De geïnterviewden hebben zichzelf meerdere malen omschreven als doorzetters 

(o.a. Achabab en Buurt Interventie Team Morgenstond). Duidelijk is dat het elke 

initiatiefnemer wel eens heeft tegengezeten, en dat niet iedereen daar even ge-

makkelijk overheen stapte, maar dat de meesten creatieve oplossingen bedachten 

om hun ambities waar te kunnen maken. Zo zocht en vond Achabab een nieuw 

onderkomen in zorgcentrum Florence, waarmee de organisatie de mogelijkheid 

heeft gekregen om ’s avonds en in de weekenden activiteiten te organiseren. Dat 

zoeken naar oplossingen maakt soms dat de doelen van een project gedurende de 

uitvoering verschuiven. Lukt het niet om allochtone vrouwen te laten wandelen, 

dan richt men zich op een bredere doelgroep (Wandelclub Wateringse Veld). Blijkt 

het moeilijk om samen met het wijkberaad activiteiten voor de buurt te organise-

ren, dan doet men het zelf en zoekt men andere partijen (Achabab). Dit continue 

bijschaven en aanpassen van de doelen van een project vergt een flexibele doorzet-

ter als frontman of -vrouw. 

c. De initiatiefnemers voelen zich vaak sterk met hun buurt of wijk verbonden

Wat opvalt, is dat de initiatiefnemers zich vaak sterk verbonden voelen met hun 

wijk of buurt. Eén van de initiatiefnemers stelt: “Ik weet niet wat het precies is. Ik 

heb overal in Den Haag gewoond, maar pas toen ik hier kwam wonen ging mijn 

hart kloppen. En dan wil je ook dat het goed gaat hè?” De verbondenheid met de 

wijk, het zich thuis voelen in de wijk, maakt dat de initiatiefnemers willen dat het 

goed gaat in hun wijk en dat ze daaraan zelf hun steentje bijdragen.

De actieve burgers uit de casussen passen kortom goed in het beeld van de creatieve 

ondernemende burger. Zij zijn sociaal vaardig, geven niet gemakkelijk op en zijn 

flexibel in hun koers: zij passen desnoods hun doelstellingen aan als er barrières 

opduiken.

5. De betekenis van actief burgerschap voor de buurt 

“Ze roepen heel vaak ‘we staan nooit in de buurtkrant’, die buurtvaders. Ik zeg dan 

mail me dan, of geef het aan me, dat maakt me niet uit, het stukje dat je in de buurt-

krant wil hebben. Dan komt het erin. Het eerste nummer hebben ze er in gestaan, 

de vrouwengroep die daar zit ook, verder niet. Ik zeg bijvoorbeeld heel vaak goh, 

heb je nog een activiteit stuur me dan het stukje en dan komt het in de krant. Heel 

vaak gebeurt dat dan niet. Ik denk sowieso dat hun Nederlands niet helemaal perfect 

is, misschien schamen ze zich daarvoor. Dat maakt ons toch niet uit, want we passen 

toch iedere keer een stukje aan goed Nederlands aan. En soms snap ik het gewoon 
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niet, soms heb je zo’n cultuurverschil dat ik het niet begrijp.” 

(Sociaal professional over het betrekken van verschillende groepen uit de Schilders-

wijk bij Buurtkrant Het Bruggetje)

Actief burgerschap zou goed zijn voor de sociale cohesie in de buurt. De casussen 

bevestigen dit beeld niet. Met name de invloed op de intensiteit van sociale contac-

ten is gering:

a. De individuele invloed van de initiatieven op de sociale cohesie in de buurt is 

verwaarloosbaar.

De hier bestudeerde initiatieven hebben weinig invloed op de sociale cohesie onder 

bewoners op buurtniveau. De initiatieven slagen er niet in om verschillen tussen 

etnische groepen in de buurt te overbruggen. Ook lijken normen en waarden niet 

vaker te worden gedeeld en lijkt het onderling vertrouwen niet te zijn toegenomen. 

Op individueel niveau is er hier en daar wel sprake van toegenomen contact 

tussen bewoners van verschillende etnische afkomst. Zo is het contact tussen buurt-

bewoners die participeren in Het Buurt Interventie Team Morgenstond verbeterd. 

De mensen die het team vormen zijn afkomstig uit verschillende etnische groepen 

en werken iedere week een avond intensief samen. Wel is het zo dat een kwart van 

de mensen die uit de wijk Morgenstond afkomstig is, inmiddels woonachtig is in 

een aanpalende wijk. 

De tussenevaluatie van de stimuleringsregeling Ruimte voor Contact (Zuidam 

et al. 2009) levert vergelijkbare bevindingen op. De regeling heeft tot doel om 

interetnisch contact tussen wijkbewoners duurzaam te versterken. Uit een evaluatie 

van een zeventigtal projecten, het merendeel ten uitvoer gebracht in wijken met 

een diverse etnische samenstelling, blijkt dat er veelal op het individuele niveau wel 

resultaten worden geboekt, maar dat er op buurtniveau nauwelijks sprake is van 

toegenomen onderling contact. 

Een uitzondering betreft het initiatief Rozemarijn Fase 4, waar de sociale cohe-

sie in de buurt mogelijk wel is versterkt. Hoewel niet duidelijk is of er sprake is van 

toegenomen overeenkomstige normen en waarden en vertrouwen in de buurt, is er 

in elk geval sprake van een toegenomen groepsparticipatie. Opvallend in verge-

lijking tot de Haagse casussen is echter dat er in de Schipluidense buurt waar het 

initiatief speelt, sprake is van een homogene etnische samenstelling en een rela-

tief hoog gemiddeld inkomens- en opleidingsniveau van de buurtbewoners. Deze 

kenmerken lijken gunstige voorwaarden te zijn geweest voor het versterken van de 

sociale cohesie, geheel in lijn overigens met de stelling van Putnam dat een toename 

van sociaal-culturele heterogeniteit gepaard gaat met een afname van de sociale 

cohesie.
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b. Het contact tussen allochtone netwerken en allochtone bewoners onderling  

(van diverse komaf) is door sommige Haagse initiatieven versterkt. Qua omvang is 

het effect echter gering

Alle initiatieven uit de Haagse stadswijken hebben er voor gezorgd dat er contacten 

zijn gelegd of plaats hebben gehad tussen mensen uit verschillende etnische groe-

pen. Zo werkt Achabab samen met veel verschillende kleine allochtone organisaties 

in Vrederust en weet ze mensen met verschillende etnische achtergronden voor hun 

activiteiten te interesseren. Ook Bar-Aka organiseert activiteiten voor zowel Turkse, 

Marokkaanse en Hindoestaanse wijkbewoners. Meestal zijn de activiteiten van Bar-

Aka op een bepaalde etnische groep gericht, maar een aantal malen per jaar zijn ze 

gericht op het realiseren van interetnisch contact. Ook Haags Axcent zette zich in 

om een zo divers mogelijk publiek voor de activiteiten warm te krijgen. We kunnen 

echter niet stellen dat contacten tussen de verschillende etnische groepen ook op 

het niveau van de buurt of wijk door een project zijn toegenomen. De contacten 

die zijn gelegd zijn dusdanig bescheiden in aantal dat er vooral gesproken moet 

worden van een resultaat op het niveau van de individuele wijkbewoner.

c. Het contact tussen bewoners en lokale instanties is versterkt, maar qua schaal is 

het effect gering

We hebben gezien dat de initiatieven goed zijn ingebed in lokale sociale netwerken. 

Het lijkt echter nog niet aannemelijk dat de bewoners van de wijken waar de initi-

atieven zich afspelen nu meer contact hebben met de verschillende instanties uit de 

wijk. Daarvoor is het effect van de initiatieven op het totale aantal inwoners van de 

wijk vaak te klein. Wel biedt een initiatief als Het Bruggetje instanties of wijkbewo-

ners een platform om met andere initiatiefnemers te communiceren. Mogelijk is de 

invloed van dit initiatief op het contact tussen bewoners en lokale instanties relatief 

groot, maar die vraag is in dit onderzoek niet onderzocht.

Al met al is het niet helemaal duidelijk welke impact diverse particuliere initiatieven 

in een buurt, zoals die bijvoorbeeld in deze casussen zijn beschreven, hebben op 

het totale ‘pakket’ aan sociale interventies in een buurt. Het was ook geen onder-

zoeksvraag. De vraag is echter wel van belang om te kunnen bepalen in welke mate 

instanties die in een wijk actief zijn om sociaal beleid uit te voeren hun inspannin-

gen zouden moeten richten op individuele initiatieven naast de meer grootschalige 

sociale projecten waarin zij actief zijn.
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6. De betekenis van de buurt voor actief burgerschap

In de inleiding van deze rapportage maakten wij melding van de in de literatuur 

gesignaleerde invloed die zou uitgaan van de bevolkingssamenstelling in een buurt op 

actief burgerschap. De wijken waarin de geselecteerde initiatieven ten uitvoer wor-

den gebracht hebben overwegend een sterk multi-etnisch karakter. Dat blijkt in alle 

gevallen wel van invloed op de aard van de projecten, maar niet op de mate van actief 

burgerschap: wanneer initiatiefnemers er niet in slagen om deelnemers van diverse 

etnische komaf aan te trekken, richten ze zich al snel op de groep mensen die ze wél 

aan zich weten te binden. Er lijkt dus niet zozeer sprake van een kwantitatieve invloed 

(minder initiatieven), maar van een kwalitatieve (andersoortige projecten).

Een uitzondering hierop vormt het initiatief Haags Axcent. Het bestuur van deze 

organisatie heeft zich van het begin af aan nadrukkelijk ingespannen om een zo 

divers mogelijk palet aan culturen bij de activiteiten te betrekken. Zij verwachtte 

dat het na verloop van tijd gemakkelijker zou worden om de diversiteit aan deel-

nemers in stand te houden. Dit bleek niet zo te zijn. De moed is het bestuur in de 

schoenen gezonken en dat heeft mede geleid tot een vermindering van het aantal 

activiteiten. 

De initiatiefnemers die zich minder sterk richten op een grote etnische diver-

siteit aan deelnemers, vinden het jammer dat dit zo moeizaam te bewerkstelligen 

blijkt. Uitermark & Duyvendak (2006) geven in hun essay over ‘straatburgerschap’ 

aan dat het voor burgers moeilijk is om actief te zijn in een wijk waar bewoners 

relatief snel verhuizen, zelf veel problemen ondervinden en waar collectieve zorg 

voor de openbare ruimte te wensen overlaat. In zo’n situatie is het voor individu-

ele bewoners niet lonend (en soms zelfs risicovol) om anderen aan te spreken op 

onfatsoenlijk gedrag, om de openbare ruimte schoon te houden of om een feestje 

te organiseren voor de buurt (WRR 2005).

7. Praktische zaken die bepalend zijn geweest voor het succes 
van de initiatieven

“Het voordeel hier is, je hebt hier geen beheerders. Het is een openbare ruimte.  

Je hebt hier een receptie, ze zijn hier open tot een uur of elf en tot zo laat zijn  

wij actief.” 

(Medewerker Stichting Achabab over de voordelen van een openbare locatie met 

ruime openingstijden)
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Het onderzoek heeft ook inzicht gegeven in allerlei factoren van praktische aard die 

een initiatief snel vooruit hebben geholpen of juist hebben belemmerd. Omdat deze 

factoren de sociale professional mogelijk direct toepasbare handvatten biedt in de 

ondersteuning van actieve burgers, hebben we ze op een rij gezet:

a. Een beloningssysteem 

Uit de casus van Haags Axcent blijkt dat een directe beloning aan burgers die zich 

inzetten voor de buurt, heel goed kan werken. In Moerwijk wordt al verscheidene 

jaren door buurtkinderen geveegd, tot vorig jaar zelfs iedere week. De kinderen 

werden direct na het vegen beloond met een knutselmiddag of met het spelen op 

een spelcomputer.

b. Een locatie met ruime openingstijden

Verschillende initiatiefnemers gaven aan dat ze niet beschikken over een ruimte 

die ’s avonds of in de weekenden voor hen toegankelijk is. Zij missen daardoor een 

hele doelgroep en zouden meer mensen kunnen bereiken als een wijkcentrum van 

bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie of gemeente ook in de avonden of weekenden 

toegankelijk zou zijn. Overbezetting is, zo blijkt uit de gesprekken, vaak niet het 

probleem. De beheerders staan vaak niet open voor ruimere openingstijden.

c. Eten en drinken als sociale activiteit

Bar-Aka verzorgt altijd eten en drinken voor de deelnemers aan hun activiteiten. 

Haags Axcent doet dat vaak ook. Ze geven aan dat met name allochtone groepen 

het op prijs stellen als er bijvoorbeeld een kleine maaltijd bij de activiteiten wordt 

georganiseerd. De huidige subsidiecriteria in het Haagse vergoeden echter geen 

kosten voor eten en drinken. 

d. Een op de culturele achtergrond en leeftijd gerichte benadering van vrijwilligers  

en deelnemers

Enkele allochtone actieve burgers uit dit onderzoek geven aan dat het benaderen 

van wijkbewoners kennis van de cultuur en leefwijzen van de verschillende etnische 

groepen vereist. Ook is het volgens hen belangrijk om de communicatie af te stem-

men op de leeftijd van de doelgroep. Zo leert Achabab bijvoorbeeld dat Marokkaan-

se ouderen vooral succesvol te benaderen zijn via lokale kopstukken en de jongeren 

via hun persoonlijke e-mailadressen en scholen. Om de interesse te wekken van 

wijkbewoners is het dus belangrijk om goed rekening te houden met de doelgroep 

en te beseffen dat kennis van de mores in een andere cultuur soms wellicht de enige 

manier is om aandacht te krijgen voor goede ideeën.
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Er zijn ongetwijfeld nog veel meer praktische punten te noemen die het succes van 

een particulier initiatief kunnen vergroten. Het is ook niet onze overtuiging om op 

basis van zeven casussen uitputtend te zijn. Uit de genoemde punten kunnen we 

echter opmaken dat sociale professionals een rol kunnen spelen bij het bieden van 

praktische hulp en het informeren over praktische oplossingen die elders succesvol 

blijken te zijn geweest.

8. Discussie

De casussen gepresenteerd in dit rapport laten burgers zien die, ondanks de com-

plexiteit en onzekerheid van het dagelijks leven in stadswijken, er in slagen om 

succesvolle projecten van de grond te tillen gericht op de leefbaarheid van hun 

dagelijkse woonomgeving. Zij kenmerken zich door een grote bevlogenheid en 

betrokkenheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Zij slagen er in hun initiatie-

ven in te bedden in formele en informele lokale sociale netwerken, waardoor de 

kans van slagen toeneemt. Zij weten bovendien uit de greep van de bureaucratie te 

blijven en zich verre te houden van de ingewikkelde verantwoordingsstructuren die 

met het ontvangen van subsidies gepaard kunnen gaan. De initiatiefnemers lijken 

een soort superburgers, die door verschillende instanties worden geprezen om hun 

daadkracht. 

Sommigen beweren dat het laatste wat de sociale sector zou moeten doen is 

zich met deze superburgers te willen bemoeien: laat de sector zich vooral bezighou-

den met burgers die op eigen kracht niet ver komen. Zo’n opvatting lijkt Heijdra 

(2007: 27) bijvoorbeeld toegedaan, die stelt dat het opbouwwerk idealiter moet 

streven naar zijn eigen opheffing. De gemeente, politie en woningcorporaties 

moeten hun gang gaan om initiatieven te nemen die bewoners activeren, en de op-

bouwwerker er verder buiten laten. Heijdra lijkt te suggereren dat actieve burgers 

geen ondersteuning nodig hebben. 

In die opvatting worden de capaciteiten van actieve burgers echter overschat. 

Die zeggen in de praktijk namelijk wel degelijk gebaat te zijn bij een alerte, maar 

bescheiden opererende sociale professional, die hulp biedt bij het leggen van 

contacten, met formele instanties, maar vooral ook met bewoners uit verschillende 

etnische groepen. Aan zo’n verbindende rol (zie ook Van Veenen 2004) ontbrak het 

volgens de initiatiefnemers in een aantal van de casussen. Zij zeggen behoefte te 

hebben aan een professional die zich als een kameleon kan aanpassen aan wat zij 

nodig hebben en wat hen drijft, die flexibel en sensitief is, maar die ook handelt als 

er niet reactief, maar actief en assertief moet worden opgetreden. Die assertiviteit 

is bijvoorbeeld nodig als de voortgang van een initiatief in gevaar komt, omdat de 

inzet van een of meer individuen wegvalt of omdat er andere problemen opduiken. 
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De flexibiliteit en de assertieve houding van een sociale professional kunnen echter 

worden bemoeilijkt als de professional te sterk opereert vanuit de strakke kaders 

van een sociaal programma. Dat programma kan echter wel weer richtinggevend 

zijn wanneer de sociale professional moet kiezen aan welke initiatieven hij of zij tijd 

spendeert. Het hoeft immers in de praktijk niet zo te zijn dat de doelen die actieve 

burgers nastreven ook passen bij de doelstellingen die de sociale professional zich in 

zijn werk stelt.

Ondanks het beperkte aantal casussen komt uit dit onderzoek duidelijk naar 

voren dat het zowel voor de initiatiefnemers als voor de sociale professionals geen 

eenvoudige opgave is om mensen uit verschillende etnische groepen bij elkaar te 

brengen. De initiatiefnemers geven aan dat te betreuren. Vooral het organiseren 

van activiteiten waarop verschillende etnische groepen afkomen blijkt lastig. Uit de 

casussen komen geen voorbeelden naar voren van sociale professionals die daarin 

goed slagen. Er bestaat ook landelijk gezien weinig zicht op effectief gebleken 

manieren om dit contact te realiseren.

De manier van kijken naar burgerinitiatieven in dit rapport is vergelijkbaar 

met die in het project ‘Weven aan Samenleven’. In dit initiatief van het Landelijk 

Centrum Opbouwwerk was het doel om op zichzelf staande, kleinschalige zelfor-

ganisaties van bewoners of burgergroepen zo te ondersteunen dat hun initiatieven 

zelfstandig konden functioneren. Uit een evaluatie van het project blijkt dat het 

vooral ingewikkeld was om ten behoeve van de initiatieven bruggen te bouwen 

naar bredere sociale netwerken. “Helaas hebben we in alle projecten van ‘Weven 

aan Samenleven’ zelden of nooit een opbouwwerker of ondersteuner gezien die dit 

oppakte, contacten legde, stimuleerde om zo’n extern netwerk te vormen” (Voogt 

& Draaisma 2004: 21). De casussen die voor dit onderzoek zijn bestudeerd laten een 

iets succesvoller sociale professional zien, al is het koffiedik kijken in hoeverre dat 

ook geldt voor andere buurten en andere steden.

Wat betreft die door de actieve burgers zo gewenste rol van bruggenbou-

wer tussen verschillende etnische groepen kan men zich afvragen of individuele 

bewoners en sociale professionals daar dezelfde positieve effecten van verwachten. 

Waarom zouden bewoners met verschillende etnische achtergronden met elkaar 

moeten deelnemen aan de activiteiten die door medebewoners zijn opgezet? 

Sociale professionals kunnen immers de overtuiging aanhangen dat het voor de 

leefbaarheid van een wijk niet strikt noodzakelijk is etnische groepen op deze  

manier te laten mengen, als die via hun zelforganisaties een positieve bijdrage aan 

de leefbaarheid leveren. Met andere woorden, het is de vraag of ‘binden’ en ‘ver-

binden’ beide evenveel inzet behoeven, of dat er situaties voorstelbaar zijn waarin 

het één voor het ander gaat. 

Sociale professionals zouden daarnaast kunnen vinden dat interetnisch con-

tact veel beter in door hen zelf opgestarte en met de gemeente overeengekomen 
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projecten tot stand komt. Individuele bewoners zouden daarentegen de deelname 

van andere etnische groepen aan hun activiteiten voor ogen kunnen hebben vanuit 

de wens om in de buurt meer samen en minder langs elkaar heen te leven, zonder 

zich erover te bekommeren of dat meerwaarde heeft op collectief niveau. Het is 

dus kortom mogelijk dat zowel de doelen van bewoners en sociale professionals ten 

aanzien van de aard van de sociale cohesie in een etnisch heterogene wijk verschil-

len, alsmede de wijze waarop die doelen worden gerealiseerd. 

Wat is de rol van de actieve burger binnen de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning? En welke positie neemt de sociale professional daarbij in? Mootz en Verhagen 

(2007) schetsen ruwweg drie scenario’s. In het eerste scenario is de gemeente aan 

het roer, het tweede legt veel autonomie bij de burger en het derde scenario draait 

om de burger en zijn sociale verbanden. In dit laatste scenario passen sensitieve en 

assertieve sociale professionals, die zelf geen maatschappelijke initiatieven tot stand 

brengen, maar die voorwaarden scheppen waarbinnen burgers hun initiatieven 

kunnen ontplooien. Zij excelleren in het benutten van informele ondersteuningsver-

banden. Die integrerende en ondersteunende rol (zie Voogt & Broekman 2003: 50) 

past goed bij de verwachtingen die de initiatiefnemers uit de hier gepresenteerde 

casussen hebben van sociale professionals.

De houding die de sociale professional daarbij naar de actieve burger zou 

moeten innemen is waarschijnlijk gemakkelijker opgeschreven dan in de praktijk te 

verwezenlijken. Steyaert et al. (2005: 81) spreken van een ‘actieve terughoudend-

heid’. In Veldboer et al. (2008) wordt gesproken over ‘subtiele vormen van regie’ 

die nodig zouden zijn. Dat zijn goedbedoelde, maar nogal abstracte begrippen.  

De casussen in dit rapport bieden een inkijk in de praktijk. Daar zien we dat ener-

zijds een assertieve en actieve houding van de sociale professional wordt gewenst, 

maar dat die ook gepaard moet gaan met flexibiliteit en behoedzaamheid. Het 

gaat om een precaire balans en het is al met al geen eenvoudige opgave, die een-

twee-drie in een handboek voor de sociale professional kan worden opgetekend. 

Duidelijk is wel dat als individuele actieve burgers en sociale professionals sterk bij 

elkaar betrokken zijn, waarbij dan moet worden bezien in hoeverre er concrete 

hulp wordt geboden, er mooie dingen tot stand kunnen komen tussen bewoners in 

buurten.
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Bijlage 1: vragenlijst voor 

initiatiefnemers

Vragen worden in onderstaande volgorde gesteld. De informant dient de ruimte te 

krijgen zijn of haar verhaal te vertellen, zonder teveel uit te wijden over thema’s die 

van de centrale onderzoeksvraag afwijken. De interviews vinden bij voorkeur thuis 

plaats of in het pand waar de organisatie haar intrek heeft. De interviews worden 

op band opgenomen. De geïnterviewde heeft na de uitwerking van het interview 

recht op inzage en aanpassing van feitelijke onjuistheden.

A. Korte beschrijving laten geven van het initiatief

Waaruit bestaat het initiatief? Hoe is het ontstaan? Wat was de aanleiding tot het 

initiatief? Wat is de doelstelling? Hoe is het initiatief georganiseerd?

Vragen naar werkzame elementen:

Kunt u aangeven wat volgens u heel belangrijk is, of is geweest voor de totstand-

koming en het succes van het initiatief? Kunt u aangeven wat de obstakels zijn, wat 

(of wie) voor de uitvoering een belemmering vormt (of is geweest)? 

B. Samen met respondent het netwerk in kaart brengen 

Aan de hand van een netwerkschets worden de belangrijkste actoren rondom het 

initiatief besproken.

Daarbij vragen:

Wie zijn de initiatiefnemers en wat is hun rol?•	

Wie zijn als vrijwilliger bij het initiatief betrokken en wat doen zij?•	

Wie ondersteunen het initiatief en op welke wijze doen ze dat? •	

Met wie werken de initiatiefnemers samen en wat doen zij?•	
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In het bijzonder:

Met welke (sociale) professionals werkt u binnen dit initiatief samen/door wie •	

wordt u ondersteund?

Kunt u de samenwerking/ondersteuning (per organisatie) beschrijven?•	

Wie of welke organisaties ondersteunen het initiatief? (sociale professionals niet •	

meegerekend)? Denk ook aan mensen die een goed woordje doen etc.

Hoe zijn deze ondersteuners bekend geraakt met het initiatief? •	

Op welke wijze helpen zij? Hoe gaat dat?•	

Zijn er mensen of organisaties die naar uw gevoel het initiatief in de weg zitten •	

(of hebben gezeten), zaken vertragen of bemoeilijken?

Zo ja, wie of welke organisaties zijn dat?•	

Op welke wijze staan ze het initiatief in de weg (of hebben ze het in de weg •	

gezeten?)

Hoe zijn deze mensen/organisaties bekend geraakt met het initiatief?•	

C. Vragenlijst doorlopen

Algemeen

Hoe is het initiatief ontstaan? •	

Welke motieven speelden daarbij een rol? •	

Wat is het doel? •	

Wat waren de overwegingen om het project te starten? •	

Hoe lang bestaat het initiatief?•	

Werkwijze

Hoeveel tijd besteedt u er aan? En de anderen?•	

Waar besteedt u deze tijd (op de vergaderlocatie, thuis, overleg elders etc.)•	

Heeft u ook informeel overleg tussendoor? Zo ja, en met wie?•	

Financiering

Hoe wordt het initiatief gefinancierd? •	

Indien subsidie: van wie krijgt het initiatief subsidie? Is de subsidie op projectbasis •	

of structureel?

Wordt het initiatief op andere wijze ondersteund? (contributie, acties die geld •	

opleveren, diensten/goederen wijkbewoners, ondernemers etc.)
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Sociale professionals

Aan welke samenwerking/ondersteuning had/heeft u behoefte?•	

Wie heeft het initiatief tot samenwerking genomen/hoe hebben jullie elkaar •	

gevonden?

Wat verwachtte u voor aanvang van de samenwerking/ondersteuning? Waarom •	

verwachtte u juist dat? 

Is de samenwerking/ondersteuning (tot op heden) wat u ervan had verwacht?•	

Wat heeft in de samenwerking/ondersteuning goed gewerkt en wat niet? Waar •	

heeft u veel aan gehad? 

Heeft u wat in de samenwerking/ondersteuning gemist? Heeft u nu behoefte aan •	

een bepaalde vorm van samenwerking/ondersteuning die nog ontbreekt?

Hoe belangrijk is de vorm van samenwerking/ondersteuning die u heeft (gehad) •	

voor het initiatief (geweest)?

Heeft u het idee dat uw inspanningen gezien/gewaardeerd worden? Van wie •	

vindt u het krijgen van waardering belangrijk? Waaruit blijkt dat uw inspannin-

gen (niet) gezien dan wel gewaardeerd worden? 

Hoe zou u de samenwerking/ondersteuning omschrijven?•	

Andere actoren die steun verlenen (mensen die het initiatief ondersteunen en/of 

het in hun eigen netwerk introduceren)

Hoe zou u de steun omschrijven?•	

Waarom denkt u dat ze juist dit initiatief ondersteunen? (Denk aan persoons- of •	

initiatiefgerelateerde motieven, sluit aan bij doelstellingen eigen organisatie etc.)

Wanneer zouden ze naar uw idee het initiatief niet meer ondersteunen?•	

Hoe belangrijk is de steun voor het initiatief (geweest)? •	

Had het initiatief er anders uitgezien als de steun er niet was geweest? Hoe?•	

Andere actoren die tegenwerken

Hoe zou u de tegenwerking omschrijven?•	

Waarom denkt u dat deze mensen/organisaties uw initiatief tegenwerken? •	

Hoe nadelig is de tegenwerking voor het initiatief? •	

Zou het initiatief naar uw idee anders zijn als de tegenwerking er niet was ge-•	

weest? Hoe?

Deelnemende vrijwilligers

Hoe vindt u nieuwe vrijwilligers?•	

Spant u zich in om de vrijwilligers bij het initiatief te houden? Zo ja, hoe? Nee? •	

Waarom niet?

Worden de vrijwilligers door het bestuur geholpen/ondersteund? Zo ja: op welke •	

wijze? 
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Wordt er (bewust) gebruik gemaakt van de kennis, kunde of het bezit van •	

vrijwilligers?

Welke motieven hebben de vrijwilligers volgens u om actief bij het initiatief  •	

betrokken te zijn?

Doelgroep

Hoeveel mensen doen er (gemiddeld per activiteit) mee? Bent u daar tevreden •	

mee?

Wie doen er mee? (voornamelijk kinderen, bepaalde groepen e.d.)•	

Heeft u het idee dat de deelnemers een representatieve afspiegeling vormen van •	

de bewoners in de buurt (wijk)?

Hoe stelt u mensen uit de buurt op de hoogte van de activiteiten. Hoe werft u •	

mensen?

Zet u verschillende wervingstechnieken in voor verschillende doelgroepen? •	

Is uw aanpak ooit gewijzigd? Waarom?•	

Wat is volgens u de beste manier om mensen tot deelname te bewegen? Wat •	

werkt volgens u niet/minder goed?

Waarom denkt u dat de deelnemers graag meedoen? •	
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Bijlage 2: vragenlijst sociale 

professionals

Vragen worden in onderstaande volgorde gesteld. De informant dient de ruimte te 

krijgen zijn of haar verhaal te vertellen, zonder teveel uit te wijden over thema’s die 

van de centrale onderzoeksvraag afwijken. De interviews vinden bij voorkeur thuis 

plaats of in het pand waar de organisatie haar intrek heeft. De interviews worden 

op band opgenomen. De geïnterviewde heeft na de uitwerking van het interview 

recht op inzage en aanpassing van feitelijke onjuistheden.

A. Open vraag werkzame elementen

Kunt u aangeven wat volgens u belangrijk is of is geweest voor de totstandkoming 

en het succes van het initiatief? Kunt u aangeven wat de obstakels zijn, wat (of wie) 

voor de uitvoering een belemmering vormt (of is geweest)? 

B. Samen met de professional het netwerk in kaart brengen 

Aan de hand van een netwerkschets worden de belangrijkste actoren rondom het 

initiatief besproken.

Vragen:

Wie zijn de initiatiefnemers en wat is hun rol?•	

Wie zijn er bij het initiatief betrokken als vrijwilligers en wat doen zij?•	

Wie ondersteunen het initiatief en op welke wijze doen ze dat? •	

Met wie werken de initiatiefnemers samen en wat doen zij?•	

C. Vragenlijst doorlopen

Sociale professionals

Welke ondersteuning geeft u? Hoe zou u de ondersteuning omschrijven?•	

Wie heeft het initiatief tot samenwerking genomen/hoe hebben jullie elkaar •	

gevonden?

Wat verwachtte u voor aanvang van de ondersteuning? Waarom verwachtte u •	

juist dat? 

Hoe verloopt de ondersteuning (tot op heden)? Wat verwacht(te) u van de •	

vrijwilligers?
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Hoe belangrijk is de vorm van samenwerking/ondersteuning die u geeft (gaf) voor •	

het initiatief?

Heeft u het idee dat uw inspanningen worden gewaardeerd? Van wie vindt u het •	

krijgen van waardering belangrijk? Waaruit blijkt dat uw inspanningen gezien 

dan wel gewaardeerd worden? 

Welke motieven hebben de vrijwilligers volgens u om actief bij het initiatief  •	

betrokken te zijn?

Heeft u het idee dat de deelnemers een representatieve afspiegeling vormen van •	

de bewoners in de buurt (wijk)?

Wat is volgens u de beste manier om mensen tot deelname te bewegen? Wat •	

werkt volgens u niet/minder goed?

Waarom denkt u dat de deelnemers graag meedoen? •	

Indien taak van professional: Hoe werft u nieuwe vrijwilligers?•	

Indien taak van professional: Spant u zich in om de vrijwilligers bij het initiatief te •	

houden? Zo ja, hoe? Zo niet, waarom niet?

Indien taak van professional: Hoe stelt u mensen uit de buurt op de hoogte van •	

de activiteiten?

Financiering

Hoe wordt het initiatief gefinancierd? •	

Indien subsidie: van wie krijgt het initiatief subsidie? Is de subsidie op projectbasis •	

of structureel?

Wordt het initiatief op een andere wijze ondersteund? (contributie, acties die •	

geld opleveren, diensten/goederen wijkbewoners, ondernemers etc.)

Slot

Resumerend: terugkomen op vraag werkzame elementen



MOVISIE werkt aan een krachtige samenleving 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 

kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale 

vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg 

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van 

burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, 

overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en 

burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen 

samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties 

en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed 

mogelijk doen. 
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Ze organiseren huiswerkclubs, wekelijkse wandelingen, buurtfeesten, surveilleren ’s 

avonds voor de veiligheid en stimuleren kinderen om de buurt schoon te houden: de 

actieve burgers in de buurt. De afdeling OTB van de TU Delft zocht ze op in Den Haag. 

Het blijken stuk voor stuk creatieve doorzetters met een afkeer van bureaucratie. Toch 

hebben zij, zo blijkt uit het onderzoek, op beslissende momenten behoefte aan een 

steuntje in de rug. Een goede samenwerking met sociale professionals in de buurt kan 

de impact van de burgerinitiatieven vergroten. Maar wat verwachten actieve burgers 

van deze professionals? Actieve burgers blijken behoefte te hebben aan alerte, maar 

bescheiden opererende professionals die hulp bieden bij het leggen van contact en 

zich als een kameleon aanpassen aan wat de burger drijft en nodig heeft. Dit rapport 

draagt bij aan een goede samenwerking tussen burger en professional in de buurt. 

Het afgelopen decennium is de noodzaak onderkend om na te gaan wat werkt in de 

sociale sector. Belangrijk is dat professionals kunnen beschikken over methoden die 

‘het verschil maken’. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten heeft MOVISIE 

universiteiten, hogescholen en kennisinstituten uitgenodigd deel te nemen aan het 

onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dit programma 

gesteld worden, zijn: Wat zijn de werkzame bestanddelen van in de sociale sector 

toegepaste methoden? En welke vormen van onderzoek lenen zich het beste om te 

weten te komen wat wel of niet werkt? De onderzoeken sluiten aan bij de alledaagse 

praktijk van professionals, cliënten en burgers. Binnen het programma zijn studies 

in voorbereiding op het terrein van vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering, het 

tegengaan van radicalisering en het bevorderen van actief burgerschap in de buurt. 

Het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’ is onderdeel van het project 

‘Effectieve interventies in de sociale sector’. Dit project valt onder het programma 

‘Beter in Meedoen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Deel 2 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut MOVISIE.




