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Inzicht in sociale interventies
De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschap-

pij. 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 

beantwoordt MOVISIE in ‘Effectieve sociale interventies’. Een onderdeel van het 

project Effectieve sociale interventies is het onderzoeksprogramma ‘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 onder-

zoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten ze de kennis over werkzame elementen in 

de sociale sector. Anderzijds bieden ze inzicht in hoe passende kennis over effecti-

viteit kan worden verzameld. De onderzoeken starten vanuit de dagelijkse praktijk. 

Door observatie op de werkvloer en interviews met de professional en cliënten of 

burgers wordt inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. 

Dit rapport is het resultaat van het vijftiende onderzoek in de reeks Inzicht in sociale 

interventies.
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Dankwoord

De Edelstenenbuurt en de Planetenbuurt zijn wijken in Alphen aan den Rijn waar 

veel gebeurt met bewoners en voor bewoners. Dit onderzoek had niet kunnen sla-

gen zonder de inzet en inbreng van bewoners en professionals uit deze wijken.

Mijn dank gaat uit naar de directie van de Wmo-organisatie Participe: Willem 

Draaisma, Henk Engel en Else Leih. De hartelijkheid, oprechtheid en gastvrijheid in 

de manier waarop zij de werkwijze van hun organisatie openstelden voor reflectie 

zullen mij bijblijven. 

Ook gaat veel dank uit naar de professionals die alle tijd namen om dit onder-

zoek van informatie te voorzien. Speciaal richt ik me daarbij tot Soad Bounecoub die 

ik meerdere malen sprak in de hoedanigheid van leidinggevende van het buurthuis 

en later als buurtwerker: dank voor alle nuttige gegevens die je altijd paraat had! 

Maar ook Jan Cees Hortensius, Ronald van Nieuwenhuijzen en de jongerenwerkers 

wil ik enorm bedanken. 

De gemeenteambtenaren gaven mij inzicht in de bestuurlijke en politieke 

context waarin Alphen zich bevindt. Annelize Bosscha en Henk Tangerink wisten 

dit helder en duidelijk te verwoorden. Ook bedank ik de medewerkers, directie en 

actieve huismeesters van de woningcorporatie wonenCentraal. 

Erkentelijk ben ik ook al die bewoners, vrijwilligers en jongeren die mij een 

kijkje wilden geven in hun leven van alledag. 

Peter Rensen, Martijn Bool en Marijke Mootz van MOVISIE gaven belangrijke 

ondersteuning bij de opzet van het onderzoek en de analyse van de gegevens. 

Dit project was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van de Wmo-

organisatie Participe en het kennisinstituut MOVISIE. 
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Samenvatting 

In Alphen aan den Rijn heeft onderzoeksbureau Risbo, verbonden aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, gekeken naar de meerwaarde van het instrument wijkge-

richt werken in de Planeten- en Edelstenenbuurt voor de Wmo-organisatie Participe. 

Het onderzoek diende de volgende drie doelen:

1. Inzichtelijk maken welke beleidsvisies de drie spelers, te weten gemeente Alphen 

aan den Rijn, Participe en wonenCentraal (de grote wooncorporatie in Alphen aan 

den Rijn) hebben op het wijkgericht werken in de twee buurten.

2. Het analyseren van enkele programma’s en activiteiten van Participe om te bepa-

len hoe deze programma’s en activiteiten werken, wat zij beogen te bereiken en 

wat van de activiteiten verwacht mag worden en welk effect zij zouden kunnen 

bereiken in de buurten. Dit om een heldere, realistische doelformulering van de 

activiteiten te verkrijgen. 

3. Duidelijk maken wat wijkgericht werken inhoudt, wat de (on)mogelijkheden 

zijn voor Participe en wat daarvan de waarde is ten opzichte van een stedelijke 

aanpak. 

Visies, afstemming van taken en verantwoordelijkheden

De drie partijen, gemeente, wonenCentraal en Participe, kijken elk vanuit hun eigen 

visie naar het sociale karakter van de Planeten- en Edelstenenbuurt. 

Een belangrijke constatering op basis van de bestudeerde activiteiten is dat er 

verwarring is ontstaan over de taken, posities en rollen van de gemeente, Participe 

en wonenCentraal bij de implementatie van sociaal beleid en welzijn. 

De gemeente wil naast de regierol die zij wettelijk heeft in sociaal beleid ook 

delen van de uitvoering realiseren. WonenCentraal geeft een taak en positie aan de 

huismeesters mee die niet synchroon loopt of onvoldoende afgestemd lijkt te zijn 

met de opbouwwerker (buurtwerker) en de gemeente. Participe geeft weer een an-

dere taak en rol aan het opbouwwerk (buurtwerk) die niet altijd overeenkomt met 

de invulling daarvan door de opbouwwerker destijds zelf.

De volgende punten zijn van belang om tot een goede afstemming van taken en 

verantwoordelijkheden tussen de gemeente, Participe en wonenCentraal te komen:

•	 Zorg voor een scheiding tussen regie en uitvoering. Dit houdt in dat de gemeente 

zich alleen richt op haar regierol en de uitvoering overlaat aan haar partners in de 

wijken. 

•	 Dat betekent een goede afstemming van taken en verantwoordelijkheden tussen 

wijkadviseurs (vanuit de gemeente), wijkconsulenten en huismeesters (vanuit wo-

nenCentraal) en de wijkaccountmedewerkers en buurtwerkers (vanuit Participe). 
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•	 Korte communicatielijnen tussen de partijen. 

•	 Verbeter de (sturings)relatie tussen gemeente en Participe (1), zodat de verbe-

tering van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk (2) een extra 

impuls krijgt.

•	 WonenCentraal heeft een bijzondere positie in dezen. Hun huismeesters vervullen 

een belangrijke sociale rol in de wijk. Zij vormen namelijk de ogen en oren van de 

buurt. Het is van belang dat opgepikte signalen bij de Wmo-organisatie Participe 

terechtkomen, zodat zij haar uitvoering daarop kan aanpassen en bijstellen. 

Vervolgens zijn deze signalen een belangrijke informatiebron voor de gemeente.

Analyse van (projecten van) het buurtwerk, buurthuis en jonge-
renwerk, veronderstellingen en beoordelingen

Participe organiseert verschillende soorten activiteiten in de wijken. Zij doet dat 

steeds meer wijkgericht om maatwerk te kunnen leveren. De accommodaties spe-

len hierbij een belangrijke rol. Wij hebben op de volgende drie programma’s van 

Participe nader ingezoomd:

•	 Buurtwerk (voorheen Opbouwwerk)

•	 Buurthuis Castor & Pollux

•	 Jongerenwerk.

We hebben een aantal van de activiteiten die binnen deze programma’s worden 

uitgevoerd nader bestudeerd. Van het buurtwerk hebben we de activiteiten van 

de Buurtpicknick en de MultiCultiDag bekeken. In het buurthuis waren we bij 

Gymnastiek voor vrouwen en de Dagbesteding. Voor het jongerenwerk waren we in 

de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP). Deze activiteiten zijn gereconstrueerd met be-

hulp van de theory of change methode. Dat is een onderzoeksmethode die nagaat 

wat er ondernomen wordt (activiteiten), wat ermee beoogd wordt (te verwachten 

resultaten) en wie ermee bereikt worden (mensen). Hieruit wordt de centrale ver-

onderstelling (verandertheorie: theory of change) opgesteld. De activiteiten worden 

beoordeeld vanuit kwalitatieve interviews met medewerkers en cliënten. De mate 

van effectiviteit en validiteit van de interventie wordt afgemeten aan de praktijk-

ervaringen van betrokkenen. Het gaat er hier om de aard en de betekenis van de 

interventie bloot te leggen zodat informatie wordt verschaft over waarom en hoe 

een bepaalde uitkomst wordt behaald, behaald kan worden of niet wordt behaald. 

Een voorbeeld van een onderzochte activiteit is de jaarlijkse MultiCultiDag van 

het buurtwerk. De veronderstelling hierbij is dat door het aanbieden van een groot-

schalig evenement vele verschillende bewoners van diverse etnische achtergronden 

bereikt worden die met elkaar en elkaars cultuur in contact komen. De beoordeling 

vanuit de theory of change is dat de mogelijkheid tot nieuwe contacten opdoen ze-

ker aanwezig is op een dergelijke dag. Er valt echter weinig duurzame bestendiging 

van contacten te verwachten, doordat de dag slechts één keer per jaar plaatsvindt. 
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Aanbevelingen voor de activiteiten vanuit buurtwerk, buurthuis 
en jongerenwerk

Vanuit de reconstructies en beoordelingen van deze activiteiten kunnen we verbete-

ringen aangeven. Hieronder worden de belangrijkste per activiteit weergegeven. 

Buurtwerk: 

•	 Belangrijk is de continuïteit van het buurtwerk als volwaardig onderdeel van 

Participe. Wij pleiten voor een goed geëquipeerde buurtwerker met een duidelij-

ke opdracht waarin activiteiten voor de hele buurt georganiseerd worden vóór en 

dóór buurtbewoners en door wie een stevig netwerk van vrijwilligers gecreëerd 

wordt. 

Buurthuis:

•	 In het aanbod van het Buurthuis Castor & Pollux is meer samenhang nodig en 

een meer divers palet aan activiteiten om meer doelgroepen en vrijwilligers aan 

te trekken. De nieuw te bouwen Multifunctionele Accommodatie in 2012 aan de 

Kop Sterrenlaan biedt meer mogelijkheden voor een volwaardig buurthuis. 

Jongeren Ontmoetings Plek: 

•	 Het bieden van een ruimte voor jongeren leidt tot vermindering van overlast 

op straat. Echter, door toegenomen populariteit zijn er te weinig faciliteiten en 

formatie aanwezig voor de inhoudelijke begeleiding van de jongeren. Daarvoor 

is het installeren van een Huisraad met vrijwillige competente jongeren essen-

tieel. Jongerenwerkers krijgen dan weer meer tijd voor hun ondersteunende, 

motiverende rol in plaats van die van activiteitenbegeleider. Het instellen van een 

Huisraad kost eerst wel meer tijd. 

Waarde van wijkgericht werken

De afstemming van gedeelde visies van Participe en de gemeente op de verschillen-

de posities, taken en rollen in de praktijk (onderzoeksvraag 1) is een belangrijke eer-

ste stap om het instrument wijkgericht werken goed te kunnen inzetten. Maar dat 

is niet voldoende. Tabel 1.1 maakt duidelijk dat de verwachtingen, perspectieven en 

belangen van Participe en de gemeente in de wijk - en daarmee in het wijkgericht 

werken - sterk uiteen kunnen lopen. 

Het is geen eenvoudige taak om gelijkgerichtheid en afstemming in de wijk te 

bewerkstelligen, maar dat is wel belangrijk. Uit een zoektocht in de beleidsstukken 

blijkt dat de doelen van het wijkgericht werken zich steeds verder verbreden. In 

Alphen krijgt het wijkgericht werken van de gemeente steeds meer een aanbod-

gerichte vorm, terwijl Participe een meer vraaggerichte werkwijze voorstaat. Dat 
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botst en daarom is afstemming van visies nodig. Die gezamenlijkheid kan gecreëerd 

worden door het besef dat het niet zozeer een kwestie is of er meer vraaggericht 

of juist aanbodgericht moeten worden gewerkt, maar of men de activiteiten vóór 

bewoners organiseert of ze juist dóór bewoners laat organiseren. Door het laatste te 

doen worden bewoners juist gestimuleerd om te participeren. 

Tabel 1.1. Invulling kernpunten wijkgericht werken door Participe en gemeente

Participe Gemeente

Dicht bij bewoners Betrokkenheid van bewoners vergroten

Aansluiten bij wijkverbanden en initiatieven Versteviging sociale cohesie

Vraag achter de vraag Stijging percentage actieve bewoners

Laagdrempelig
Ad hoc beleid en toekomstoriëntatie naast 
elkaar

Goede informatievoorziening Versterken slagvaardigheid gemeente

Multifunctionele accommodaties Organiseren resultaat vanuit perspectief wijk

Maatschappelijke partners Brede verbanden leggen met wijkoverstij-
gende thema’s als onderwijs en werk

Wijk als eenheid professionele 
dienstverlening

Wijk onderdeel gemeentelijke organisatie

In het rapport zijn diverse aandachtspunten bij het tot stand komen van een geza-

menlijke visie op wijkgericht werken geformuleerd. 
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Inleiding en 
probleemstelling

1.1. Inleiding 

In opdracht van Participe, de gemeente Alphen aan den Rijn en MOVISIE heeft on-

derzoeksbureau Risbo, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, gekeken 

naar de meerwaarde van wijkgericht werken in de Planeten- en Edelstenenbuurt in 

Alpen aan den Rijn. 

Kennisinstituut MOVISIE voert een programma uit getiteld Inzicht in sociale 

interventies. In dit programma wordt onderzocht wat er wel en niet werkt in de 

sociale sector en wordt onderbouwd methodisch werken (evidence based practice) 

gestimuleerd. 

Participe is sinds 2008 de zorg- en welzijnsinstelling van Alphen aan den Rijn. 

Zij wil zich steeds meer naar een vraag- en wijkgerichte manier van werken ontwik-

kelen. Daartoe heeft zij Risbo gevraagd om in de genoemde twee buurten, waar het 

sociaal klimaat onder druk staat, een onderzoek te verrichten.

Het onderzoek dient de volgende drie doelen:

1. Inzichtelijk maken welke beleidsvisies de drie spelers, te weten gemeente Alphen 

aan den Rijn, Participe en wonenCentraal (de grote wooncorporatie in Alphen aan 

den Rijn) hebben op het wijkgericht werken in de twee buurten.

2. Het analyseren van enkele programma’s en activiteiten van Participe om te bepa-

len hoe deze programma’s en activiteiten werken, wat zij beogen te bereiken en 

wat van de activiteiten verwacht mag worden en welk effect zij zouden kunnen 

bereiken in de buurten. Dit om een heldere, realistische doelformulering van de 

activiteiten te verkrijgen. 

3. Duidelijk maken wat wijkgericht werken inhoudt, wat de (on)mogelijkheden 

zijn voor Participe en wat daarvan de waarde is ten opzichte van een stedelijke 

aanpak.

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het onderzoek vond plaats 

in 2010 en had als doel de visies van de gemeente, Participe en wonenCentraal te 

inventariseren. Hierover is begin 2011 gerapporteerd (Tudjman & De Jong, 2010) op 

een bijeenkomst voor de gemeente, Participe en wonenCentraal. Geconcludeerd 

werd hier dat er verwarring is ontstaan over de taken, posities en rollen van ge-

meente, Participe en wonenCentraal in de uitvoering van sociaal beleid en welzijn. 

Nadat afgesproken is de afstemming tussen de partijen beter te stroomlijnen, heeft 

Risbo, met gebruik van de theory of change methode, bij een drietal programma’s 

van Participe bekeken wat zij voor activiteiten uitvoeren en wat zij daarmee 

1
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proberen te bereiken. Dit om het wijkgericht werken, zoals Participe dat voor zich 

ziet, beter te kunnen omschrijven en beter inzicht te bieden in het instrument wijk-

gericht werken.

1.2. Alphense buurten 

Wij hebben het onderzoek verricht in twee buurten, waar de sociale situatie onder 

druk staat. Het zijn buurten met een gemêleerd bewonersbestand. De Planetenbuurt 

herbergt 68 nationaliteiten, de Edelstenenbuurt 96. De buurten kennen een gemid-

deld laag opleidingsniveau en inkomen. De gemiddelde bevolkingsdichtheid is relatief 

hoog. Eenzaamheid (ouderen), verveling (jongeren) en irritaties (dicht op elkaar) spe-

len zich op een klein gebied af. In de rapportage ‘Buurten in de lift’ (ISV, 2009) wordt 

een portret geschetst van beide buurten. Op het eerste gezicht lijken deze hetzelfde te 

zijn, maar een nadere inventarisatie laat vele verschillen zien.

Edelstenenbuurt

De Edelstenenbuurt is gebouwd in de jaren zeventig en maakt deel uit van de wijk 

Zegersloot. De buurt wordt gedomineerd door vier grote flatgebouwen. Er is enige 

laagbouw. Karakteristiek zijn de grote straten en veel (groene) ruimte (recreatiege-

bied Zegerplas). Een meerderheid van de ruim 2.800 inwoners woont in hoogbouw. 

Met een hoog aandeel niet-westerse allochtonen en veel jongeren in de leeftijd van 

13 tot 18 jaar, is de problematiek vooral te kenmerken als grotestadsproblematiek, 

met (jeugd)werkloosheid, vervuiling en incidenten. Er is echter een tweedeling in de 

wijk te onderscheiden. In de laagbouw rond de Edelsteensingel wonen mensen met 

een gemiddeld hogere opleiding en een ruimer inkomen. Deze huizen liggen er ook 

Figuur 1
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prachtig bij. De problemen die er in de hoogbouw zijn, worden niet teruggevonden 

in de laagbouw. In de wijk is een moskee voor de Marokkaanse gemeenschap. Ook 

is de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) gevestigd in de wijk. Het opbouwwerk in de 

wijk heeft een kortstondig bestaan gehad. Momenteel is er geen opbouwwerk in 

deze wijk. 

Planetenbuurt

De Planetenbuurt stamt uit de jaren zeventig. De meeste van de 3.600 inwoners wo-

nen in vierkante flatblokken die achter elkaar staan. Daaromheen is wat laagbouw. 

Er wonen veel ouderen en mensen met een lichamelijke handicap, deels in speciale 

woonvoorzieningen. Aan de Uranusstraat ligt de Serviceflat Driehoorn, die aan 500 

senioren (55+) woonruimte biedt. 

Het aanbod van overwegend betaalbare huurwoningen heeft vele soorten be-

woners aangetrokken: ouderen, eenoudergezinnen, niet-ingeburgerde oudkomers, 

vluchtelingen, et cetera. 

De bewoners in de laagbouw hebben weinig voeling met het feit dat ze in de 

Planetenbuurt wonen. Voor hen is het een woongebied, voor de flatbewoners is het 

een leefgebied. Bewoners in de laagbouw hebben een betere sociaaleconomische 

status dan die in de flats. De twee verschillende typen bewoners hebben niet of 

nauwelijks contact met elkaar. De scheidslijn is fysiek herkenbaar: er is een oud en 

een nieuw gedeelte. Er zijn veel voorzieningen in deze buurt, zoals een school, een 

bejaardencentrum, een restaurant, een winkelcentrum en er is een moskee voor de 

Turkse gemeenschap. Deze voorzieningen sluiten echter niet altijd aan bij de samen-

stelling van de wijk; er wonen veel eenoudergezinnen en adequate voorzieningen 

voor kleine kinderen en de jeugd zijn schaars. 

Figuur 2
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Volgens de Programmamanager Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn er in het terugdringen van jongeren-

overlast mooie resultaten geboekt. Jongerenoverlast blijft wel een belangrijk 

aandachtspunt. De groep jongeren die in de Edelstenenbuurt voor overlast zorgt, 

is ook actief in de Planetenbuurt. Het is uitdrukkelijk beleid van de gemeente om 

bewoners te motiveren zelf initiatief te nemen, vooral ter verbetering van hun 

woonomgeving. Bewonersparticipatie is een belangrijk thema geworden. Er is 

een opbouwwerker ingezet om de bewoners te stimuleren. Deze is via Participe 

op 1 december 2007 gestart, maar in 2011 heeft de gemeente deze functie weer 

geschrapt wegens tegenvallende resultaten (volgens de gemeente). In plaats van de 

opbouwwerker is tijdelijk het buurtwerk gekomen. Dit wordt uitgebreid behandeld 

in hoofdstuk 6.2. 

Sociale samenhang in de buurten

In de Edelstenenbuurt is de sociale samenhang groter dan in de Planetenbuurt. In 

deze laatste buurt is een bewonerstafel ontstaan, er wordt jaarlijks een grote barbe-

cue georganiseerd en er is een actief vrijwillig bewonersnetwerk. Het zijn vooral be-

woners uit andere wijken van Alphen die de Edelstenenbuurt als een probleembuurt 

zien. De oversteekplaats tussen de Edelstenenbuurt en de Planetenbuurt is gevaar-

lijk en is daarom naast een fysieke ook een psychologische scheiding. De bewoners 

komen niet vaak in elkaars buurten. 

De Planetenbuurt is veel groter van omvang. Groepen autochtone Nederlanders, 

Marokkanen en Turken leven hier langs elkaar heen en groeten elkaar nauwelijks. 

De Planetenbuurt heeft weinig voorzieningen voor de jeugd; er is een buurthuis, 

maar dat is uitsluitend voor volwassenen en bepaalde culturele groepen. 

1.3. Probleemstelling

Participe is op zoek naar een realistische doelformulering van haar programma’s. 

Daaruit komen de volgende drie onderzoeksvragen naar voren: 

1. Welke visies hebben de gemeente, Participe en wonenCentraal op het wijkgericht 

werken in de Edelstenenbuurt en Planetenbuurt?

2. Welke doelstellingen en activiteiten hebben het buurtwerk, het buurthuis en het 

jongerenwerk en hun projecten en welke effecten mogen van deze projecten 

verwacht worden? 

3. Wat is de waarde van het instrument wijkgericht werken ten opzichte van een 

stedelijke aanpak?

De eerste vraag volgt uit de inventarisatie die wij in 2010 hebben verricht. De ana-

lyse van de overige vragen is in 2011 uitgevoerd. 
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1.4. Relevantie

Het rapport is bedoeld voor actoren op verschillende niveaus. Voor de professionals 

in de wijk bieden de veronderstellingen en beoogde en mogelijke effecten van hun 

activiteiten inzichten in hoe het dagelijkse werk effectiever ingericht en uitgevoerd 

kan worden. Voor de managers geeft dit rapport een realistische doelformulering 

van het wijkgericht werken. Voor beleidsmakers en -uitvoerders ten slotte biedt 

dit rapport een realistische kijk op wat zij van activiteiten in de wijken mogen 

verwachten. 

De uitkomsten zijn bedoeld ter ondersteuning en verbetering van het dagelijks 

werk van professionals, managers en beleidsmakers. 

1.5. Leeswijzer

Nadat we in hoofdstuk 2 de onderzoeksopzet hebben besproken, zullen we in 

de hoofdstukken 3 en 4 deel 1 van het onderzoek behandelen: afstemming van 

beleidsvisies op het wijkgericht werken in de twee buurten van de drie spelers, te 

weten gemeente Alphen aan den Rijn, Participe en wonenCentraal. Hoofdstuk 5 

behandelt de onderzoeksmethode theory of change die we voor deel 2 van het 

onderzoek aangewend hebben. Hier begint deel 2. Hoofdstuk 6 analyseert drie 

programma’s van Participe nader, te weten buurtwerk (voorheen Opbouwwerk), 

Buurthuis Castor & Pollux en jongerenwerk plus enkele activiteiten van deze drie 

programma’s, namelijk het Soepoverleg (Buurtpicknick) en de MultiCultiDag van 

het buurtwerk; Dagbesteding en Gymnastiek voor vrouwen in het buurthuis en de 

Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) van het jongerenwerk. Met behulp van de theory 

of change worden de centrale veronderstellingen, de verandertheorie, opgesteld en 

beoordeeld.

Hoofdstuk 7 vormt het sluitstuk waarin de onderzoeksvragen beantwoord 

worden. De activiteiten van de drie programma’s worden hier met hun veronderstel-

lingen en beoordelingen overzichtelijk weergegeven. De elementen van het instru-

ment wijkgericht werken volgen dan uit deze activiteiten en de algemene ideeën 

van Participe en de gemeente hierover. De beoordeling en waardebepaling hiervan 

doen we aan de hand van een literatuurstudie over wijkgericht werken.
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Onderzoek

2.1  Deel 1: Afstemming missie en visie

Voor het eerste deel is nagegaan hoe de drie partijen, gemeente, Participe en 

wonenCentraal, denken over het werken in de wijk, hoe het Alphense sociale 

wijkbeleid eruit ziet en op welke wijze de drie partijen daarnaar handelen. 

Daartoe hebben we enerzijds belangrijke beleidsnotities van de gemeente, de 

wijkvisie en het werkplan van Participe en woondocumenten van wonenCentraal 

bekeken en geanalyseerd. Anderzijds is het benutten van de ervaringskennis 

van beleidsmakers en praktijkwerkers een belangrijke component geweest. We 

bekeken daartoe de afspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en Participe 

en hebben deze getoetst aan de praktijk. In interviews zijn de volgende items 

behandeld:

 

Algemeen

•	 Functie en positie 

•	 Kenmerken van de Edelstenen- en Planetenbuurt

•	 Verschil in aanpak tussen ISV-wijken (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) 

en ‘gewone’ wijken 

•	 Alphens wijkbeleid. 

Werken in de wijk 

•	 Definitie en uitvoering van ideeën en beleid 

•	 Verwachtingenmanagement

•	 Definitie (sociale) participatie en op welke manier het is vormgegeven

•	 Soorten projecten.

Wij hebben de volgende mensen geraadpleegd:

•	 Managers en directie van Participe

•	 Projectmedewerkers van Participe

•	 Ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn

•	 Medewerkers van wonenCentraal

•	 (Actieve) bewoners en jongeren. 

De ideeën en visies van de drie partijen zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. De 

resultaten zijn in een conferentie teruggekoppeld naar de partijen om inzicht te bie-

den in elkaars percepties. Van hieruit is een gemeenschappelijk visiekader ontwik-

keld dat als fundament heeft gediend voor deel 2 van het onderzoek. 

2
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2.2.  Deel 2: Projecten in de wijk en het instrument 
wijkgericht werken

In samenspraak met Participe is ervoor gekozen om op drie onderdelen de diepte in 

te gaan:

1. Het buurtwerk (het voormalige Opbouwwerk). Buurtwerk is bedoeld om (lopen-

de) initiatieven van bewoners verder vorm te geven. 

2. Buurthuis Castor & Pollux. Castor & Pollux is een jong multicultureel buurtcentrum 

in het hart van de Planetenbuurt. Behalve dat er eigen activiteiten worden geor-

ganiseerd, verhuurt Participe Castor & Pollux aan allerlei organisaties uit de wijk, 

zoals de Afghaanse en de Somalische vereniging. 

3. Jongerenwerk organiseert allerlei activiteiten voor jongeren van 12 tot en met 23 

jaar. Het jongerenwerk richt zich voor een belangrijk deel op de vrijetijdssituatie 

van jongeren in Alphen aan den Rijn, zowel op straat als in accommodaties. 

Ad 1) Binnen het buurtwerk is ingezoomd op het effect van de ondersteunende en 

activerende rol van de buurtwerker op een tweetal concrete activiteiten, namelijk: 

•	 overleg actieve bewoners (het zogeheten Soepoverleg)

•	 de MultiCultiDag. 

Ad 2) In het buurthuis is nagegaan wat de volgende twee activiteiten betekenen 

voor de participanten/ bewoners:

•	 dagbesteding

•	 gymnastiek voor vrouwen.

Ad 3) Bij het jongerenwerk bezochten we de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP). 

Deze bevindt zich in de Edelstenenbuurt. Het JOP is een voorziening voor jongeren 

in de wijk.

Analyse projecten

Met als onderzoeksmethode de theory of change zijn deze onderdelen op hun 

doelen, activiteiten en reikwijdte nader onderzocht. Hierbij worden de veronderstel-

lingen van de interventie (de verandertheorie) geformuleerd en wordt een oordeel 

gegeven over de werkingsmechanismen van de interventie. Dit oordeel wordt 

gegeven aan de hand van informatie uit twee bronnen: enerzijds wetenschappe-

lijke literatuur, programmabeschrijvingen en evaluaties, anderzijds praktijkgerichte 

kwalitatieve interviews en observaties. Deze twee bronnen geven gezamenlijk de 

waarde aan van de opgestelde verandertheorieën. Van hieruit kunnen we ook het 

instrument wijkgericht werken op waarde en praktische invulling schatten ten op-

zichte van een meer stedelijke manier van werken. Meer specifiek zijn de volgende 

items onderzocht:
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•	 Soorten (deel)activiteiten van de programma’s 

•	 Doel van de activiteiten (ook SMART) 

•	 Formulering doelstellingen

•	 Wie wil men bereiken (voor welke mensen)? 

•	 Beoogde effecten en resultaten.

De hier aangehaalde theory of change is een relatief nieuwe wijze van evaluatieon-

derzoek en daarmee voor velen nog onbekend. In hoofdstuk 5 staan we uitgebreid 

stil bij deze evaluatiemethode. 



Deel 1: 

Afstemming missie 

en visie
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Gezamenlijke missies 
gemeente, wonen- 
Centraal en Participe

3.1. Inleiding 

Het eerste onderzoeksdeel startte met het in kaart brengen van de visies op het 

werken in het sociale domein vanuit de drie partijen, te weten gemeente Alphen 

aan den Rijn, wonenCentraal en Participe. 

Op basis van onze interviews met diverse betrokkenen en documentanalyses ge-

ven we aan op welke wijze de partijen vorm (zouden) willen geven aan de invulling 

van het sociale domein. Dit bekijken we vanuit: 

a. welke doelstelling zij hebben ten aanzien van het sociale domein

b. hoe daarvoor de organisatie eruit zou moeten zien 

c. welke activiteiten zij (willen) ontplooien om de doelstelling te behalen (daarin is 

het productenboek van de gemeente belangrijk). 

Het sociale domein is de laatste jaren onderhevig geweest aan veranderingen in maat-

schappelijke ondersteuning en welzijn. We geven de achtergrond hiervan kort weer. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vervangt in 2007 een aantal wetten, 

te weten de Welzijnswet 1994, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en het 

onderdeel huishoudelijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). De Wmo regelt dat mensen met een beperking - dat kunnen ouderen zijn, 

gehandicapten of mensen met psychische problemen - de voorzieningen, hulp en 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De uitvoering van de wet is neergelegd 

bij gemeenten en kan daarmee per gemeente andere accenten opleveren. Burgers 

kunnen kiezen voor hulp in natura of voor een persoonsgebonden budget (PGB) 

waarmee ze de zorg of hulp zelf kunnen inkopen.

Welzijn Nieuwe Stijl

Welzijn Nieuwe Stijl is de huidige beweging om de kwaliteit en professionaliteit 

van het welzijnswerk (de Wmo) te verbeteren en de samenwerkingsrelatie tus-

sen gemeenten en welzijnsorganisaties te versterken. Sinds september 2010 biedt 

het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl gemeenten en maatschappelijke 

organisaties handvatten en concrete hulp bij de ‘verbreding’ en het bepalen van de 

maatschappelijke opgave waar zij voor staan. 

3
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Welzijn Nieuwe Stijl heeft acht kenmerken (bakens). Deze geven richting aan de 

kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector en zijn daarmee ook voor gemeenten 

in hun rol als opdrachtgever relevant.

De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl:

1. Gericht op de vraag achter de vraag (het gaat om de werkelijke vraag en niet om 

het aanbod dat de vraag stuurt). 

2. Gebaseerd op eigen kracht van de burger (eerst zelf, dan bezien waar ondersteu-

ning nodig is). 

3. Direct eropaf (ook mensen benaderen die niet zelf (durven) vragen).

4. Formeel en informeel in optimale verhouding (ideale verhouding tussen formeel 

en ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de burger).

5. Doordachte balans van collectief en individueel (voor activiteiten: collectief wat 

collectief kan en individueel als nodig).

6. Integraal werken (werk samen met keten- en netwerkpartners om tot een sa-

menhangend en volledig pakket van ondersteuning te komen, waarin de regie 

duidelijk is geregeld).

7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht (duidelijke doelen voor de korte en lange 

termijn).

8. Gebaseerd op ruimte voor de professional (creëer ruimte voor de goed opgeleide 

professional om te werken en te handelen volgens zijn of haar kennis, ervaring en 

vaardigheden).

De volgende paragrafen geven inzicht in de visies van de drie partijen op het sociale 

welzijnsdomein. De uitkomsten van dit eerste deelonderzoek zijn in een bijeen-

komst (maart 2011) teruggekoppeld naar de drie partijen. De conclusies van die 

bijeenkomst worden in hoofdstuk 4 besproken. 

3.2. Gemeente Alphen aan den Rijn

Inleiding

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft anno 2012 ruim 70.000 inwoners. Naar alle 

waarschijnlijkheid gaan de gemeenten Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn 

in 2014 fuseren. Het College bestaat uit VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie. 

‘Iedereen doet mee’ is het thema van het collegebeleid voor de komende vier 

jaar. De drie speerpunten zijn communicatie, participatie en duurzaamheid. 

Doelstelling

In het huidige Collegeprogramma is de algemene insteek voor welzijn dat in de wij-

ken fysiek beheer voorop staat en dat men reactief reageert als er een sociale vraag 

komt (dus niet de vraag actief opzoekt). Er is wel sociaal beheer voor de kwetsbare 
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buurten, zoals de Edelstenen- en Planetenbuurt. Hiervoor had de gemeente een 

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van het ministerie van Wonen, Wijken 

en Integratie. Het ISV is ingesteld om via een integrale aanpak de achterstanden in 

sommige buurten en wijken in de steden mee te helpen oplossen, de leefbaarheid te 

verbeteren en de aantrekkelijkheid van de steden te vergroten. Het ISV heeft een fysieke 

en een sociale component. In de fysieke component gaat het om maatregelen op de ter-

reinen wonen, ruimte, milieu, grootschalig groen en cultuur. Bijvoorbeeld de herstructu-

rering van wijken en de aanleg van parken, maar ook het opheffen van lokale milieuhin-

der, bodemsanering of het verbeteren van de stedelijke economische bedrijvigheid. 

In het ontwerp ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’ (Ontwerp Wmo-beleidsplan 

2008-2011) staat de missie maatschappelijke ondersteuning als volgt geformuleerd:

‘Alphen aan den Rijn investeert in de kwaliteit van de samenleving door 

mensen zo ruimhartig mogelijk in staat te stellen om zelfstandig en volwaar-

dig deel te nemen in de samenleving. Kwetsbare mensen en groepen worden 

daarbij adequaat ondersteund. Hierbij nemen keuzevrijheid en onderlinge 

betrokkenheid een belangrijke plaats in.’

Organisatie

De Stuurgroep die uitvoering geeft aan het Wmo-beleidsplan 2008-2011, bestaat uit 

de gemeente, wonenCentraal en de politie. 

In het kader van ISV heeft de gemeente Alphen vanaf 2008 gebiedscoördina-

toren (onder andere in de Planeten- en Edelstenenbuurt) en wijkmanagers (in de 

wijken Lage Zijde en Kerk en Zanen) aangesteld. Zij richten zich in het bijzonder op 

de regie van het sociaal beheer in de ISV-buurten. De gemeente heeft Alphen aan 

den Rijn in vier delen opgedeeld met elk een gebiedscoördinator/ wijkadviseur. In de 

Planetenbuurt werd de eerste gebiedscoördinator aangesteld. 

De taken van deze coördinator waren het onderhouden van netwerken, initia-

tieven op gang brengen in de regie, koppelingen maken, et cetera. Er waren onder-

linge verschillen in werkwijze: de ene gebiedscoördinator werkte meer gebiedsge-

richt, de ander meer beleidsmatig. De bedoeling was dat de gebiedscoördinatoren 

minder in de uitvoering actief zouden zijn, maar toen zij aangesteld werden, waren 

de basisvoorzieningen in de wijken nog onvoldoende ontwikkeld. Daardoor spron-

gen zij in het diepe en hebben ze zowel sturend als uitvoerend veel bewerkstelligd. 

Samen met huismeesters, wijkagenten, bewonersplatforms en actieve vrijwilligers 

hebben zij geïnventariseerd waaraan nu precies behoefte was in de buurten. 

Gebiedscoördinatoren zijn in 2011 vervangen door wijkadviseurs. Deze functie 

lijkt op die van gebiedscoördinator, maar is nog meer bedoeld om de verbindingen 

en contacten tussen organisaties te leggen. Ook gaat het er hier om diverse partners 

in stelling te brengen, signalen uit de wijken naar de gemeente te brengen en van 
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het generiek welzijnsbeleid van Alphen meer maatwerk te maken. In functie zijn 

het drie personen verdeeld over twee formatieplaatsen voor heel Alphen, waarbij 

de ISV-buurten de meeste aandacht krijgen. Dat wil zeggen: actief binnen de ISV-

buurten, daarbuiten reactief. Daarnaast kent Alphen ook gebiedsbeheerders (vier 

personen), die verantwoordelijk zijn voor de fysieke omgeving en nauw samenwer-

ken met de wijkadviseurs in dezelfde gebiedsverdeling.

Activiteiten 

De gemeente Alphen aan den Rijn werkt met een productenboek. Daarin staan 

prestatieafspraken die de gemeente gemaakt heeft met partners in de uitvoering. 

Leidend hierin is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De wetgever geeft de gemeente met behulp van de volgende negen prestatie-

velden instrumenten waarmee deze de Wmo vorm kan geven:

1. Sociale samenhang en leefbaarheid

2. Ondersteuning van jeugdigen bij opgroeien en opvoeden, preventief jeugdbeleid

3. Informatie, advies en cliëntondersteuning

4. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers

5. Bevorderen van zelfstandig functioneren en deelname aan het maatschappelijk 

verkeer

6. Verlenen van individuele voorzieningen

7. Maatschappelijke opvang

8. Bevorderen van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

9. Bevorderen van verslavingsbeleid.

De prestatieafspraken tussen de gemeente en Participe gaan over de eerste zes 

velden. Gezien de geselecteerde projecten bij Participe, te weten buurtwerk, JOP 

en het Buurthuis Castor & Pollux, kijken wij in deze rapportage naar de eerste twee 

prestatievelden: Sociale samenhang en leefbaarheid en Preventief jeugdbeleid. In 

onderstaand diagram staan de doelstellingen die bij deze twee velden horen.

Prestatieveld Doelstelling

Sociale samenhang en leefbaarheid Het bevorderen van de sociale samenhang en 
de leefbaarheid door de actieve bemoeienis 
van inwoners met de eigen woonomgeving 
te vergroten, de onderlinge betrokkenheid te 
versterken en de ontmoetingsmogelijkheden te 
verbeteren.

Preventief jeugdbeleid a.  Het scheppen van voorwaarden waardoor ouders 
de eigen verantwoordelijkheid om hun kinderen 
op te voeden en te verzorgen optimaal kunnen 
invullen.

b.  Realiseren van een sluitend stelsel van zorg en 
opvang voor jeugd en gezin.
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In de gemeente Alphen is de Wmo vormgegeven door een beleidskader 

Maatschappelijke Ondersteuning ‘Sterk voor Kwetsbaar’ (juli 2006). De gemeente 

is wettelijk verplicht voor de periode 2012 tot en met 2015 een nieuw beleidsplan 

op te stellen. Hiervoor is een startnotitie voor het Wmo-beleid (2010) opgesteld. In 

die notitie doet de gemeente een voorzet om uit te gaan van zes maatschappelijke 

effecten, in plaats van te kijken naar de negen prestatievelden die een verzame-

ling zijn van doelen, doelgroepen en instrumenten. Begin 2012 heeft de gemeente 

in interactie met de partnerorganisaties en klanten de speerpunten verder uitge-

werkt tot een ontwerp beleidsplan Wmo. Daarin worden de beschikbare budgetten 

verdeeld over de activiteiten volgens een nieuwe visie, waarin het aanbodgericht 

denken verschuift naar het denken vanuit de eigen kracht van het individu: 

•	 het welzijn van de burger is leidend

•	 sociaal en fysiek beleid zijn volgend

•	 middelen zijn ondersteunend.

3.3. WonenCentraal

Inleiding

WonenCentraal is de wooncorporatie in de Edelstenen- en Planetenbuurt. Eind 2007 

is een bedrijfsvisie opgesteld met hierin beschreven de missie, visie en strategie van 

wonenCentraal (periode 2008-2017). De missie luidt: ‘Met ons vinden mensen hun 

thuis.’ De visie hierachter is dat de corporatie goede woningen in een prettige leef-

omgeving wil aanbieden. De oriëntatie van de corporatie is dus meer dan ‘wonen’ 

alleen, zij legt een belangrijke nadruk op het oplossen van maatschappelijke proble-

men. WonenCentraal en de gemeente hebben samen de intentie om in de leefbaar-

heid van wijken te investeren.

Doelstelling 

WonenCentraal heeft in 2009 veel tijd en energie geïnvesteerd in haar lokale veran-

kering in Alphen aan den Rijn en geeft prioriteit aan leefbaarheid in de veronder-

stelling dat prettige wijken belangrijk zijn voor een thuisgevoel. Daarom investeert 

zij in goed, prettig en veilig wonen aanpalend aan het ISV-beleid van de gemeente 

(Sociaal Jaarverslag, 2009). 

WonenCentraal wil ook meer wijkgericht gaan werken en heeft zich onlangs ge-

bogen over de vraag hoe bewonersparticipatie vorm te geven1. WonenCentraal wil 

als maatschappelijke onderneming transparant en beïnvloedbaar zijn. Zij wil haar 

maatschappelijke opgave in samenwerking met maatschappelijke partners bepalen. 

De resultaten die wonenCentraal met participatie wil bereiken zijn: draagvlak 

1 Notitie 2: Participatie. wonenCentraal, oktober 2010 (concept)
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creëren, klanttevredenheid vergroten en de kwaliteit van haar plannen verbeteren 

en aanpassen aan de wensen van klanten.

Participatie

Er zijn verschillende vormen van participatie te onderscheiden. De mate van parti-

cipatie verschilt en daarmee de rol van burgers bij de uitvoering. De gradaties voor 

burgerparticipatie kunnen in de zogenaamde participatieladder worden gezet. Hoe 

hoger op de ladder, hoe meer de burger betrokken wordt bij het besluitvormings-

proces (Edelenbos, 2006). Burgers kunnen de volgende rollen toebedeeld krijgen.

Informeren:   Burgers worden geïnformeerd. Zij hebben geen actieve inbreng 

in de totstandkoming van de plannen.

Raadplegen:   Burgers worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar 

te maken, maar de instantie gaat daar vrijblijvend mee om.

Adviseren:   Burgers krijgen gelegenheid om problemen aan te dragen en 

oplossingen te formuleren. Deze ideeën spelen vervolgens een 

volwaardige rol in de ontwikkeling van beleid of plannen. Ideeën 

worden serieus behandeld en er kan alleen beargumenteerd van 

worden afgeweken.

Coproduceren:   Na de formulering van het algemene beleid (kaders en randvoor-

waarden) en een agenda zoeken burgers en uitvoerende instan-

tie samen naar oplossingen. De instantie verbindt zich aan deze 

gezamenlijke oplossing als het past binnen de geformuleerde 

randvoorwaarden.

(Mee)beslissen:   Burgers en uitvoerende instantie stellen gezamenlijk de algeme-

ne kaders en het beleid op, zoeken gezamenlijk naar oplossingen 

en beslissen gezamenlijk.

(mee)beslissen

coproduceren

adviseren

raadplegen

informeren

Figuur 3
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WonenCentraal maakt onderscheid tussen formele en informele participatie. 

De Huurdersraad en bewonerscommissies hebben formeel een rol in het kader 

van Besluit beheer sociale huursector (BBSH) en de Wet op het overleg huurders 

verhuurder. Met informele participatie wordt bedoeld dat zij klanten/stakeholders 

betrekken bij hun bedrijfsvoering (willen laten participeren) zonder wettelijke ver-

plichtingen, bijvoorbeeld als klankbordgroep bij nieuwbouwprojecten. 

Organisatie

WonenCentraal kijkt met een nieuwe blik naar de wijk en zoekt naar een integrale 

benadering van de aanpak. Daarvoor heeft de corporatie Alphen in vieren opge-

deeld (een andere indeling dan die de gemeente gemaakt heeft). In deze secto-

ren hebben zij onlangs wijkconsulenten benoemd die een rol gaan spelen in het 

vormgeven van de gewenste informele participatie. Daarnaast zullen zij samen met 

de huismeesters actief verbindingen in de stad gaan leggen. Op dit moment is een 

belangrijke sociale taak weggelegd voor de huismeesters. Deze professionals - de 

één meer dan de ander - geven het huismeesterschap een sociale inhoud. Zo nemen 

zij de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving, zijn zij in het verleden vaak als 

intermediair opgetreden bij onenigheid met jongeren en stonden zij aan de basis 

van de oprichting van de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP). 

Activiteiten

Als we ons beperken tot activiteiten in het sociale domein, dan constateren we dat 

de sociale missie en taak die wonenCentraal zich stelt, leidt tot sociaal geëngageer-

de huismeesters. Zij proberen diverse leefbaarheidvraagstukken aan te pakken en 

op te lossen. Dat gaat van het ingrijpen bij opstootjes in en rondom de flat via het 

signaleren van eenzaamheid tot het organiseren van buurtactiviteiten in en rondom 

hun appartementenblok. Anders dan bij Participe heeft wonenCentraal geen pres-

tatieovereenkomst met de gemeente wat het sociale beleid aangaat. Dat maakt dat 

de huismeester zijn sociale werkzaamheden in de wijk vrijer kan invullen.

3.4. Participe

Inleiding

Participe is voor de gemeente Alphen aan den Rijn de uitvoeringsorganisatie voor 

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Participe is in 2008 ontstaan uit 

een fusie van twee stichtingen, Welzijn en Zorgwijzer.2 Ze bevordert welzijn in de 

wijk en zorg voor thuis. De combinatie van zorg en welzijn binnen een organisatie 

is uniek binnen Nederlandse gemeenten (dit wordt ook wel de Alphense Aanpak 

2 Stichting Zorgwijzer droeg de zorg voor het indiceren en verstrekken van alle individuele 
Wmo-voorzieningen.
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genoemd). Met het verbinden van zorg en welzijn in de wijk geven zij steeds meer 

invulling aan ‘Welzijn Nieuwe Stijl’ en spelen zij een belangrijke rol in de uitvoering 

van de Wmo. Daarin zijn wijkgericht en integraal sleutelwoorden. 

Doelstelling

Participe richt zich met preventieve en individuele verstrekkingen op de bevor-

dering van zelfredzaamheid in de lokale samenleving. De organisatie werkt met 

het productenboek van de gemeente. Voor de komende jaren heeft Participe de 

volgende speerpunten vastgesteld, die ook moeten passen binnen het nieuwe Wmo 

Beleidsplan (Participe, 2010).

1. Welzijn voorkomt zorg: als mensen vroegtijdig de juiste hulp krijgen, behouden 

zij hun eigenwaarde en zelfstandigheid. 

2. Eigen kracht: eigen regie, zelfredzaamheid en oplossend vermogen staan voorop.

3. Kwetsbare groepen: kwetsbare groepen bewoners worden geholpen met het 

nemen van eigen regie. Daarvoor moeten zij in de wijk, onder de mensen zijn. 

4. Vraag achter de vraag: Participe wil met de burger op zoek naar het ‘echte’ pro-

bleem en samen bekijken welke oplossingen en mogelijkheden er zijn. 

5. Wijkgericht werken: Participe wil werken vanuit de wijken om maatwerk te kun-

nen leveren en aan te sluiten bij wijkverbanden en initiatieven vanuit vragen en 

behoeftes van bewoners. 

6. Maatschappelijke partners: Participe wil dat samen doen met de gemeente, net-

werkpartners, belangenorganisaties, vrijwilligers en bewoners. 

In dit rapport zullen we het sociaal investeren door Participe nader bekijken vanuit 

het buurtwerk, het buurthuis en het jongerenwerk. Dan zullen we meer in detail de 

doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten benoemen. 

Organisatie

Participe kent de volgende drie afdelingen:

•	 De afdeling collectieve Wmo-diensten. Deze is vooral actief in de wijken, onder-

steunt daar de vrijwilligers en voert het jongerenwerk uit. 

•	 De afdeling individuele Wmo-diensten handelt alle aanvragen voor hulp bij het 

huishouden af. 

•	 De afdeling accommodatiebeheer beheert een aantal welzijnsaccommodaties in 

de gemeente en regelt de verhuur.

In ons onderzoek richten wij ons op de afdeling collectieve Wmo-diensten. Voor het 

deelprogramma Wijkgericht werken heeft Participe vier wijkaccountmedewerkers 

ingezet. Deze worden kortweg Wammers genoemd. Zij dienen de verbinding in de 

wijk tot stand te brengen en de vraag te beantwoorden wat een wijk nodig heeft. 

Zij zijn gelieerd aan het welzijnsaccommodatiebeleid en vertalen in die hoeda-

nigheid activiteiten naar accommodaties. Daarnaast maken zij wijkoverstijgende 
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analyses. Een Wammer heeft vier uur per week en wordt bijgestaan door de buurt-

werker, de jongerenwerkers en de kinderwerkers. 

Activiteiten

Participe heeft een breed aanbod aan activiteiten en projecten in de wijken voor 

alle inwoners van Alphen aan den Rijn: buurtbewoners, kinderen, jongeren en 

ouderen. De activiteiten worden aangeboden in de buurthuizen, in wijkcentra, 

bij het kinder-, jongeren- en ouderenwerk en op straat. In de wijken werd in 2011 

uitdrukkelijk de verbinding gezocht met de individuele diensten. Ook in Alphen is 

de Kanteling van de Wmo gaande. De Kanteling is een project van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) dat gericht is op een omslag van claim- en aanbod-

gericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht 

werken (participatie en zelfredzaamheid). De Kanteling gaat niet alleen over anders 

omgaan met vragen van burgers. Het moet ook leiden tot nieuwe oplossingsarran-

gementen, nieuwe vormen van hulp en ondersteuning. Hier sluit Welzijn Nieuwe 

Stijl op aan. 

3.5. Taak, positie en rol

De gemeente, wonenCentraal en Participe zijn allen vanuit hun eigen discipline 

actief in de buurt. Op de werkvloer bleek dat de opbouwwerker van destijds (tegen-

woordig buurtwerker) en de huismeesters van wonenCentraal zich regelmatig op 

hetzelfde vlak begaven. Beiden zijn met de leefbaarheid van de buurt bezig, maar 

allebei op een andere wijze. De huismeester op een proactieve wijze waarbij hij 

vooral activiteiten en klusjes vóór de bewoners organiseerde, terwijl de werkwijze 

van de opbouwwerker veel meer gericht was op het laten ontwikkelen van activi-

teiten dóór de bewoners. Hier ontstond een spanningsveld tussen opbouwwerker 

en huismeesters. Daarbij kwam dat de huismeesters vaak al jaren bezig waren om 

bewoners met elkaar in contact te brengen en te activeren. Bewoners werden gesti-

muleerd om de omgeving rond de flats schoon te houden en buurtbewoners aan te 

spreken op vervuilend gedrag. Huismeesters zijn inmiddels een begrip geworden in 

de Planeten- en Edelstenenbuurt. De opbouwwerker was minder lang in dienst en 

vond dat huismeesters nog te veel voor de bewoners deden in plaats van dat hij het 

ze zelf liet organiseren. Hij wilde juist mensen stimuleren om te participeren en hen 

instrumenten aanreiken waarmee zij de regie leren voeren over hun eigen buurt en 

hun leven. Een voorbeeld dat we tegenkwamen: jongeren komen bij de huismees-

ter, omdat ze graag een voetbaltoernooitje willen organiseren. De eerste keer regelt 

de huismeester dat er een voetbaltoernooitje komt, maar er komt niemand opdagen 

bij het toernooi. Dus dan gaat hij dat niet meer doen. De beperkte reikwijdte vloeit 

logisch voort uit de taakstelling van de huismeester. Een opbouwwerker heeft als 
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taak om mensen te motiveren om mee te doen, dat hoeft een huismeester niet. Een 

ander geobserveerd voorbeeld: buurtbewoners zeggen tegen de huismeester: “Ik 

heb een goed idee.” Vervolgens zegt de huismeester: “Mooi, zet maar op papier.” 

Maar dat doen de buurtbewoners niet om verschillende redenen, zoals het niet op 

papier kunnen zetten of ze vinden het teveel gedoe, hebben geen zin, et cetera. 

Binnen de taakstelling van een huismeester houdt het hier op. Een opbouwwerker 

of buurtwerker heeft de mogelijkheid om dit anders te doen. Hij kan deze buurtbe-

woners stimuleren en helpen om hun idee op papier te krijgen dan wel tot uitvoe-

ring te laten brengen. Hier geldt wel de kanttekening dat ook een opbouwwerker 

of buurtwerker niet alle ingebrachte ideeën tot uitvoering zal of kan laten komen. 

Het verschil is echter dat de opbouwwerker mensen met ideeën ook kan stimuleren 

in en (deels) ondersteunen bij het verwezenlijken van hun plannen.

Er tussenin staat de gemeente die sociaal beleid voorbereidt en ook zelf deels 

laat uitvoeren door de gebiedscoördinatoren. Er ontstond verwarring bij buurt-

bewoners: bij wie moet ik nu aankloppen? Dit werkte contraproductief, er werd 

eerder tegengewerkt dan samengewerkt. De drie partijen waren het er over eens 

dat er aan de zelfredzaamheid van bewoners in de Planeten- en Edelstenenbuurt 

gewerkt moet worden, zodat zij zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven 

kunnen terugpakken en (weer) meedoen aan de samenleving. Vanuit dit centrale 

thema moest de afstemming tussen de drie partijen vorm krijgen. Hier nemen taak, 

positie en rol een zeer belangrijke plaats in. Taak verwijst naar de doelstellingen en 

de operationalisering daarvan; positie naar hoe de functie formeel en informeel is 

ingebed in de organisatie om die taak te verrichten. Tenslotte gaat het bij ‘rol’ om 

de eigen invulling die een persoon geeft aan de taak en positie die hij of zij van de 

organisatie gekregen heeft. De rol wordt verder ingekleurd door het verwachtings-

patroon dat de organisatie heeft over hoe deze taak, volgens hen, uitgevoerd hoort 

te worden. In Alphen is gebleken dat taken en posities onvoldoende gedefinieerd 

en helder waren zodat men elkaar regelmatig in de weg liep.

Het is noodzakelijk dat de spelers (gemeente, Participe en wonenCentraal) 

weten wat precies hun taak, positie en rol is en hoe die ingevuld gaat worden in on-

derlinge samenhang. Die helderheid is cruciaal, ook voor de andere partijen die bij 

wijkgericht werken betrokken zijn. In maart 2011 is hierover een themabijeenkomst 

gehouden. De conclusies daarvan worden in het volgende hoofdstuk besproken. 
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Conclusies van 
de wijkvisies

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord. Deze luidt: 

Welke visies hebben de gemeente, Participe en wonenCentraal op het wijk-

gericht werken in de Edelstenenbuurt en Planetenbuurt?

Een eerste conclusie is dat er drie belangrijke partijen zijn die elk vanuit hun eigen 

visie naar het sociale karakter van de Planeten- en Edelstenenbuurt kijken. De ge-

meente vanuit een beleidsmatig en uitvoeringskader, wonenCentraal vanuit wonen 

in een leefbare wijk en Participe vanuit een welzijns- en uitvoeringskader. 

Een belangrijke constatering uit de activiteiten en de bijeenkomst is dat er ver-

warring is ontstaan over de taken, posities en rollen van de gemeente, Participe en 

wonenCentraal in de implementatie van sociaal beleid en welzijn. 

De gemeente wil naast de regierol die zij wettelijk heeft in sociaal beleid ook 

delen van de uitvoering realiseren. WonenCentraal geeft een taak en positie aan de 

huismeesters mee die niet synchroon loopt of onvoldoende afgestemd lijkt te zijn 

met die van de opbouwwerker (buurtwerker) en de gemeente. Participe geeft weer 

een andere taak en rol aan het opbouwwerk (buurtwerk) die niet altijd overeen-

komt met de invulling die de opbouwwerker daar destijds zelf aan gaf. Dit heeft 

tegelijkertijd te maken met een opdrachtformulering in het productenboek. Deze 

is enerzijds beperkend en anderzijds is de invulling ervan soms al te zeer opgelegd 

door de gemeente. Daardoor blijft er voor Participe weinig ruimte over om de uit-

voering vanuit het eigen gedachtegoed in te vullen.

Het bovenstaande is van invloed op het instrument wijkgericht werken. Er is 

behoefte aan een gezamenlijke visie op een netwerk van gebiedscoördinatoren en 

wijkconsulenten en de positie die de huismeester en het opbouwwerk / buurtwerk 

hierin kunnen hebben. Samengevat zijn er nu een heleboel spelers in het veld die op 

het snijvlak van regie en uitvoering opereren, elk vanuit een andere organisatie. Het 

gaat hier om de zeggenschapsverdeling: 

•	 vanuit de gemeente: de wijkadviseurs (in plaats van gebiedscoördinatoren), wijk-

managers, stadsbeheer en gebiedsbeheerders

•	 vanuit wonenCentraal: de wijkconsulenten en huismeesters 

•	 vanuit Participe: de wijkaccountmedewerkers (Wammers), de opbouwwerkers (te-

genwoordig buurtwerkers), de jongerenwerkers en de sociaal-cultureel werkers. 
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Op de bijeenkomst in maart 2011 is de zeggenschapsverdeling besproken en hebben 

de partijen er afspraken over gemaakt (zie paragraaf 4.2). 

4.2. Conclusies van de bijeenkomst

Er is en wordt al veel gerealiseerd in Alphen, maar om een stap verder te komen 

in de uitvoering is meer nodig. Het gaat dan vooral om het verbeteren van de (stu-

rings)relatie tussen de gemeente en Participe: wie doet wat in beleid en uitvoering? 

In dit verband is het ontwikkelen van een gezamenlijk kader van belang:

1. De gemeente Alphen neemt de regie op zich wat betreft de inrichting van beleid 

voor het ‘werken in de wijk’. Zij stelt daarvoor wijkadviseurs aan (vervangers van 

de gebiedscoördinatoren). 

2. Goed opdrachtgeverschap vereist van de gemeente politieke beslissingen en vast-

gestelde beleidsprioriteiten. In samenspraak met de Wmo-organisatie Participe 

dient duidelijk te worden welke inzet de gemeente van Participe verwacht. 

Vervolgens dient de gemeente het aan de professionaliteit van Participe over te 

laten welke aanpak zij kiest om de beoogde effecten te behalen. 

3. Dat betekent dat er een goede afstemming van taken en verantwoordelijkheden 

dient te komen tussen wijkadviseurs (vanuit de gemeente) en Wammers en buurt-

werkers (vanuit Participe). De gemeente neemt, zoals gezegd, daarin de regierol 

en Participe heeft een uitvoeringsrol in het sociale buurtwerk.

4. Er is een uitdrukkelijke wens om de lijnen kort te houden. Veel onduidelijkheid 

verdwijnt wanneer gemeente, wonenCentraal en Participe elkaar op bestuurlijk 

niveau snel opzoeken. Dit kan gemakkelijk, want de onderlinge verstandhouding 

is in orde. Hierover moeten werkafspraken worden gemaakt. 

5. WonenCentraal vervult een bijzondere positie in dezen. De huismeesters van de 

corporatie vervullen een belangrijke sociale rol in de wijk. Echter, doordat hun 

eerste prioriteit bij vastgoed ligt, is deze rol niet verbonden aan of ingebed in 

sociaal wijkbeleid. Toch kunnen de huismeesters een waardevolle bijdrage leveren 

aan het sociale beleid en de uitvoering daarvan: zij vormen namelijk de ogen 

en oren van de buurt. Het is van belang dat opgepikte signalen bij de Wmo-

organisatie Participe terechtkomen, zodat zij haar uitvoering daarop kan aanpas-

sen en bijstellen. Ook zijn deze signalen een belangrijke informatiebron voor de 

gemeente. 

We constateren dat sinds het onderzoek en de eerste rapportage een aantal zaken 

in Alphen aan den Rijn zich al verder ontwikkeld heeft.
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Deel 2: 

Projecten in de wijk 

en het instrument 

wijkgericht werken
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Theory of change 

Inleiding 

Voor het tweede deel van het onderzoek zullen we gebruikmaken van de theory of 

change methode. Risbo heeft deze evaluatiemethode vertaald en aangepast vanuit 

de Amerikaanse naar de Nederlandse context (Tudjman, de Jong en Snel, 2010; 

Weiss, 1995).

Een belangrijk uitgangspunt in de theory of change evaluatiemethode is de aan-

name dat sociale programma’s gebaseerd zijn op expliciete en impliciete assumpties 

(theories) over hoe en waarom een programma werkt. De evaluatie richt zich dan 

op het zichtbaar krijgen van deze assumpties en subassumpties. 

Met ‘theory’ bedoelt Weiss niet zozeer wetenschappelijke theorieën (met een 

grote T), maar het geheel aan assumpties over een interventie en de te realiseren 

doelen zoals die spelen in de interventiepraktijk zelf. Het zogenaamde idee achter 

een bepaalde aanpak. 

Een belangrijk punt van Weiss is dat niet alle betrokkenen dezelfde ideeën 

hebben over wat een interventie beoogt te bewerkstelligen: beleidsmensen kunnen 

hierover andere ideeën hebben dan uitvoerders en/of hun cliënten. Met andere 

woorden, verschillende betrokkenen hebben veelal verschillende definitions of the 

situation: verschillende inzichten over de aard van een problematiek en de manier 

waarop een interventie daarin verandering probeert te brengen. De theory of 

change aanpak van evaluatieonderzoek is daarom per definitie ook een participa- 

tieve aanpak: alle betrokken partijen kunnen hun eigen ideeën hebben over het 

doel en de werkingskracht van interventies en moeten daarom in de evaluatie wor-

den gehoord.

Belangrijk element van de theory of change is dat de doelstellingen zodanig 

geformuleerd worden dat de implementatie en effectiviteit ervan gemeten kunnen 

worden door middel van gezamenlijk vastgestelde en meetbare indicatoren. Door 

daarover gegevens te verzamelen, kan nagegaan worden wat werkt en wat niet 

werkt en waarom. 

Een theory of change proces bestaat uit de volgende drie activiteiten, die overi-

gens niet per se na elkaar uitgevoerd behoeven te worden:

1. Het reconstrueren van veronderstellingen van projecten 

2. Het beoordelen van de programma- of interventietheorie 

3. Voortdurende programmaverbetering. 

Op elk van deze stappen gaan we hierna kort in. 
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Activiteit 1) Het reconstrueren van veronderstellingen achter de 
programma- of interventietheorie

Een cruciaal aspect van de theory of change aanpak is het uiteenleggen van de 

opeenvolging van doelen, subdoelen, middelen, veronderstellingen, et cetera.  

Projecten van Participe bestaan uit diverse concrete activiteiten die bepaalde doelen 

beogen. Deze primaire doelen kunnen echter weer gezien worden als middelen ter 

realisering van een verder weg liggend doel, dat ook (veel) later in de tijd ligt. Het 

gaat ook om abstractere doelen of beleidsdoelen (bijvoorbeeld sociale samenhang) 

die bereikt kunnen worden via verschillende subdoelen, die afzonderlijk elk op zich 

niet voldoende zijn om het ‘grotere’ doel te bereiken. Voorbeelden daarvan zijn: 

een barbecue, een straatfeest, een eettafel, gymnastiek, themabijeenkomsten, et ce-

tera. Het gaat met andere woorden om het reconstrueren van een ‘doelboom’ (Van 

de Graaf & Hoppe, 1996). Een doelboom brengt ordening in doelen en subdoelen en 

soms ook subsubdoelen.

Activiteit 2) Het beoordelen van de programma- of 
interventietheorie

Door het nauwkeurig uiteenzetten en beschrijven van doelen, activiteiten, indica-

toren en assumpties wordt een reconstructie van het interventietraject ontwikkeld. 

Om te kunnen bepalen of die onderliggende (delen van) aannames van het inter-

ventietraject (on)houdbaar zijn, is een beoordeling van deze aannames nodig. De 

beoordeling van het interventietraject volgt, volgens de theory of change, uit twee 

invalshoeken (Weiss, 1995): 

1. Kwalitatief participatieonderzoek door middel van semigestructureerde diepte-

interviews. Hierbij wordt de mate van effectiviteit van de interventie afgemeten 

aan de praktijkervaringen van betrokkenen (uitvoerende professionals, managers 

en cliënten). Het doel is hier dan niet zozeer om het causale verband aan te tonen 

tussen de interventie en het resultaat, maar om de aard en de betekenis van de 

interventie bloot te leggen zodat informatie wordt verschaft over waarom en hoe 

een bepaalde uitkomst wordt behaald of niet wordt behaald. 

2. Om de geldigheid van bepaalde veronderstellingen van de interventie te toetsen 

op hun effectiviteit, worden wetenschappelijk bronnen en effectstudies geraad-

pleegd. Uit wetenschappelijke bronnen kan namelijk blijken dat een bepaalde 

aanname steekhoudend is of juist onhoudbaar, of dat alleen bepaalde elementen 

van de theory of change, de interventie, overeind blijven. 

Bij de beoordelingen van programmatheorieën in dit onderzoek is vooral uitgegaan 

van inzichten van betrokkenen (eerste invalshoek) en minder van wetenschappelijk 

onderzoek (tweede invalshoek). 
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Activiteit 3) Voortdurende programmaverbetering

De literatuur over theory of change evaluatie benadrukt tenslotte dat niet alleen 

het eindproduct van de theory of change procedure relevant voor de praktijk is, 

maar ook het proces. Door samen te praten over de interventieactiviteiten, de 

beoogde doelen daarvan en de indicatoren waarmee de beoogde doelen kunnen 

worden vastgesteld, komt een organisatorisch leerproces op gang. Hoewel doe-

len van tevoren worden geformuleerd, kan men het verloop van start naar eind 

(resultaat) van een project niet volledig van tevoren vastleggen, want vrijwel altijd 

zijn er tijdens de rit onvoorziene ontwikkelingen. Dat betekent dat ook de doelstel-

lingen van het project en dus van het onderzoek niet a priori voor de totale duur 

van het project vastgelegd kunnen worden. Daarom is het doorlopend monitoren 

van een project van belang. Hierdoor kunnen vorderingen, maar ook hindernissen 

op tijd gesignaleerd worden waardoor bijstelling mogelijk wordt. Dat betekent dat 

flexibiliteit gevraagd wordt, niet alleen van de wetenschapper maar ook van de 

belanghebbenden. Dit cyclische proces ziet er als volgt uit. 

Planning – Handeling – Uitvoering – Planning.
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Analyse, 
veronderstellingen en 
beoordelingen

6.1. Inleiding 

Participe organiseert verschillende soorten activiteiten in de wijken. Zij doet dat 

steeds meer wijkgericht om maatwerk te kunnen leveren. In de tabel op de volgen-

de pagina geven we hier een beknopt overzicht van. 

Dit onderzoek gaat op de volgende drie van deze programma’s van Participe nader in:

•	 Buurtwerk (voorheen Opbouwwerk)

•	 Buurthuis Castor & Pollux

•	 Jongerenwerk.

Allereerst bekijken we de doelstellingen van deze programma’s in het geheel, van 

daaruit steken we in op diverse activiteiten die binnen het programma vallen, hier 

worden dan vervolgens de subdoelstellingen geformuleerd. 

Specifiek is er bij het buurtwerk ingestoken op het effect van de ondersteu-

nende en activerende rol van de buurthuismedewerker bij een tweetal concrete 

activiteiten, namelijk het Soepoverleg en de MultiCultiDag. 

Bij het Buurthuis Castor & Pollux is bekeken wat de activiteiten Dagbesteding 

en Gymnastiek voor vrouwen betekenen voor de buurtbewoners. Ten slotte is bij 

het JOP van het jongerenwerk bekeken hoe het dagelijks reilen en zeilen meer bij 

de groep jongeren belegd kan worden, zodat de jongerenwerkers meer tijd hebben 

voor begeleiding. 
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Doelgroep Instrument 
Participe

Omschrijving Activiteiten/ Programma’s

Kinderen Kinderwerk Allerlei activiteiten 
voor kinderen van 4 
tot en met 12 jaar

•	Brede school - naschoolse 
activiteiten 

•	Kinderclub Castorkids 
•	Kinderpersbureau / jonge 

journalisten 
•	Ondersteuning vrijwilligers 
•	Superpretbus 
•	Ster van Alphen 
•	Speelpunt Briljantstraat 
•	Stageplaatsen bij Participe 

kinderwerk

Jongeren Jongerenwerk Het jongerenwerk 
werkt met en voor 
jongeren tussen 
de 12 en 23 jaar 
op het gebied van 
vrijetijdsbesteding

•	JOP (jongeren ontmoetings plek) 
•	Jongerenraad 
•	Tieneractiviteiten JOP junior 
•	Jongerenwerk op straat 
•	Stedelijke activiteiten 
•	Ster van Alphen 

Senioren Ouderenwerk Participe Ouderen-
werk organiseert 
op verschillende 
locaties activiteiten 
en cursussen voor  
senioren op het 
gebied van ontmoe-
ting, recreatie, edu-
catie en beweging.

•	Computercursussen 
•	Fifty + fit 
•	Maatjesproject 2tegen1zaamheid 
•	Meldpunt eenzaamheid 
•	Dagbesteding 
•	Ouderenadviseur 
•	Welzijnsbezoek

Vrijwilligers Vrijwilligers- 
net

Participe 
Vrijwilligersnet 
promoot, bevordert 
en ondersteunt 
het Alphense 
vrijwilligersland

•	Bijeenkomsten, trainingen en 
workshops 

•	Expertteam 
•	Maatschappelijk betrokken onder-

nemen (mbo) 
•	NL Doet!
•	Project taalcoaches 
•	Vrijwilligersverzekering 
•	Vrijwilligersprijzen 2011 
•	Vrijwilligerswinkel Aarhof 
•	Zilverteam

Mantelzorgers Mantelzorg-
punt

Mantelzorgpunt 
biedt onder-
steuning aan 
mantelzorgers

•	Advies en informatie.
•	Luisteren en coördineren.
•	Themabijeenkomsten. 
•	Aanbod aan cursussen en 

voorlichting. 
•	Bieden van vrijwilligers voor 

vervangende mantelzorg. 

6.2. Buurtwerk 

In de Edelstenenbuurt was ten tijde van het onderzoek geen opbouwwerk. De gebieds-

coördinatoren van de gemeente besloten eerder dat een opbouwwerker in het Groene 

Dorp nodig was en dat de Edelstenenbuurt sociaal voldoende aangesterkt was, vooral 

door de aanwezigheid van een zeer sociaal voelende huismeester. Tijdens de looptijd 
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van het onderzoek is het opbouwwerk in de Planetenbuurt ook door de gemeente 

weggehaald. Dit had te maken met het feit dat het opbouwwerk niet op de juiste wijze 

werd ingevuld volgens de gemeente. Interessant is dat hier twee oorzaken voor zijn aan 

te wijzen:

1. Door de rolverwarring tussen de drie partijen kwam het opbouwwerk onvoldoen-

de uit de verf. 

2. Er waren verschillende verwachtingen van het te leveren product. De gemeente 

vond dat bewoners actief betrokken moesten worden bij de inrichting van de 

buurt (buurtbeheer), terwijl de opbouwwerker bewoners wilde stimuleren hun 

vragen te concretiseren.

De vrijgekomen uren konden nog besteed worden aan het buurtwerk, als vervan-

ging van het opbouwwerk. Buurtwerk is daarmee hetzelfde als het voormalige 

opbouwwerk, maar een deel van de taken, zoals verbindingen met de gemeente 

leggen, is door de gemeentelijke wijkadviseur overgenomen. 

Doelstelling Opbouwwerk/ buurtwerk 

De doelstellingen van het buurtwerk zijn: het stimuleren van ontmoetingen tussen 

wijkbewoners, het wegnemen van bedreigingen voor de leefbaarheid en het tegen-

gaan van jeugdoverlast. De wijkadviseur vanuit de gemeente heeft hier ook een taak 

in, namelijk als frontliniewerker die de verbinding op maat maakt tussen de bewoners 

in de wijk en de afdelingen van de gemeente. Dat vraagt dus om een hechte samenwer-

king tussen de buurtwerker en de wijkadviseur. De uitvoering van het buurtwerk dient 

bij te dragen aan de abstractere doelstelling van de gemeente voor de ISV-wijken: ‘Het 

verhogen van de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid in de wijken’.

Als we het productenboek 2011 bekijken, dan staan daar activiteiten genoemd 

die het voormalige opbouwwerk moest uitvoeren. 

Doelstelling Activiteit Beoogd resultaat
(op de korte en lange termijn)

Verhogen van het 
percentage bewoners 
dat actief is in de 
buurt. Bewoners 
voelen zich veiliger in 
hun eigen buurt.

Samen met 
bewoners een 
activiteitenplan 
opzetten en 
onderhouden. 

Verbeteren en/of in stand houden van 
de kwaliteit van de buurt. Daarbij dient 
de bestaande groep actieve vrijwilligers 
te worden uitgebreid met 15%. Jaarlijks 
worden er minimaal drie activiteiten 
georganiseerd samen met de bewoners. 

De theory of change methode maakt een zinvol onderscheid tussen resultaten die 

op de korte en die op de lange termijn behaald worden. Voor het buurtwerk geldt 

voor de korte termijn het neerzetten van drie activiteiten en het uitbreiden van de 

bestaande groep vrijwilligers. Voor de lange termijn geldt het verbeteren van de 

kwaliteit van de buurt.
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Risbo heeft onderzoek gedaan bij twee activiteiten van het buurtwerk, te weten het 

Soepoverleg en de MultiCultiDag. Dit waren in de zomer van 2011 de enige activitei-

ten die binnen het beschikbare budget uitgevoerd konden worden. 

Het Soepoverleg, activiteit 1 van de buurtwerker

Doel

De buurtwerker stimuleert en activeert een groep van vijf actieve bewoners (van het 

Buurtbeheer) in het zogenaamde Soepoverleg. Dit is de maandelijkse vergadering 

van de buurtwerker met zes buurtbewoners, allen vrouwen. Voorafgaand aan de 

vergadering eten zij gezamenlijk een kop soep. Dit verklaart de naam. Het doel van 

het overleg is de organisatie van de jaarlijkse Buurtpicknick voor twee flatportieken 

aan de Plutostraat en de Argosstraat. Kijken we naar de activiteit op zich, dan is het 

doel van de organisatie en uitvoering van de picknick: een leuke dag voor ouders en 

kinderen organiseren en voldoende vrijwilligers binnenhalen voor deze dag.

Uitvoering 

De buurtwerker zit de vergaderingen voor. De indruk ontstaat al snel dat de buurt-

werker opnieuw het wiel moet uitvinden in de communicatie met de bewoners. 

Er zijn geen notulen of draaiboeken van vorig jaar. De buurtwerker moet vragen 

stellen om erachter te komen wat er allemaal in voorgaande jaren gedaan is en hoe 

de bewoners de komende Buurtpicknick willen vormgeven. De aanwezige dames 

willen wel heel graag dat er leuke activiteiten worden georganiseerd, maar stellen 

zich daarbij afwachtend op. Dat blijkt uit wat er gezegd wordt: “Hoe gaan we dat 

regelen?” “Hoeveel geld kunnen we besteden?” “Wat hebben we allemaal nodig?” 

“Waar gaan we dan flyeren?” “Nu de opbouwwerker er niet meer is, wie gaat de re-

clame dan doen?” De buurtwerker zegt geruststellend: “Maak je maar geen zorgen, 

dat gaan we oppikken, maar wel met elkaar!”

Er blijkt nog oud zeer te zitten tussen de dames en de oude opbouwwerker, dat 

blijkt uit antwoorden op vragen van de onderzoeker naar de samenwerking tussen 

hen en de opbouwwerker. “We zijn nooit serieus genomen door hem en niks kon, 

want er was nooit geld.” 

Navraag leert dat de gemeente in het verleden een redelijke subsidie gaf 

voor het organiseren van activiteiten zoals de Buurtpicknick, maar dat die 

inmiddels gestopt is wegens bezuinigingen. De opbouwwerker krijgt daar (welis-

waar onterecht) de schuld van. De dames hebben zich nooit echt gewaardeerd 

gevoeld.

Het lukt de buurtwerker na een aantal bijeenkomsten om het vertrouwen 

weer terug te krijgen en daarmee lukt het haar ook de dames aan het werk te 

krijgen, op een dusdanige manier dat zij dat zelf ook willen. Er blijft wel onrust 

bestaan want de buurtwerker kan niet beloven dat haar functie blijft bestaan. 
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Dat betekent dat er in ieder geval een belangrijk beroep wordt gedaan op 

de zelfstandigheid van deze groep bewoners, dat zij zichzelf kunnen blijven 

organiseren. 

Tijdens de vergaderingen komt naar voren dat de dames een picknick willen 

organiseren zoals vorig jaar, maar zij willen deze combineren met een activiteit 

voor jongeren, zoals voetbal. Dat idee laat men echter varen vanwege de inge-

wikkelde organisatie. 

Het idee wordt geopperd om de Buurtpicknick voor heel de Planetenbuurt 

of voor meerdere straten te organiseren, maar dat idee strandt omdat de actieve 

bewoners van de Argosflat verwachten dat dan het oorspronkelijke karakter van 

de picknick, die altijd bij hen voor de flat georganiseerd werd, verloren gaat. 

Resultaat

De actieve bewoners hebben weer een positievere kijk op hun rol en wat ze 

kunnen doen. Er worden ook verslagen gemaakt. De georganiseerde picknick 

vindt uiteindelijk plaats voor kinderen onder begeleiding in de Argosstraat. 

De picknick is bedoeld voor de vier Z-vormige flats. Via flyers zijn de mensen 

geïnformeerd. Op de picknick komt ook de spelbus voor kinderen. Er komen geen 

allochtonen naar de picknick toe en zij zijn ook niet vertegenwoordigd in het 

Soepoverleg. Er zijn op die dag 38 kinderen en toch een groep jongens die met 

voetbal bezig zijn. Er zijn zo’n twintig vaders en moeders aanwezig en ongeveer 

acht vrijwilligers van het buurthuis en van de andere flats. De aanwezige 

buurtbewoners zijn erg tevreden over de Buurtpicknick.

MultiCultiDag, activiteit 2, betrokkenheid buurtwerker

Doel

De MultiCultiDag wordt al vijf jaar georganiseerd en is een goed voorbeeld van 

samenwerking tussen de gemeente (wijkadviseur), wonenCentraal (huismeester), 

de wijkagent en Participe (buurtwerker). Tijdens deze dag worden op één ter-

rein allerlei kraampjes geplaatst die ingericht worden voor verschillende culturen. 

Daaromheen vinden er diverse activiteiten voor volwassenen en kinderen plaats. De 

bedoeling is om mensen van verschillende etniciteiten en culturen met elkaar kennis 

te laten maken. Een hoger doel is het verhogen van het percentage bewoners dat 

actief wordt in de buurt. 

Uitvoering 

De buurtwerker had zitting in een commissie die zich bezighield met de vormgeving 

van de MultiCultiDag. De buurtwerker was er vooral om vrijwilligers te helpen met 

het opzetten en invullen van een kraam. Het ging er om samen met mensen na te 

denken over: wat wil je organiseren, hoe wil je je kraam inrichten en welke ideeën 
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heb je? De mensen hebben goede ideeën, maar soms komen ze met een idee niet 

verder, de stap van idee naar plan is dan moeilijk.

Om het gestelde doel te bereiken is bij de MultiCultiDag geprobeerd veel 

verschillende soorten kramen neer te zetten om zo een brede doelgroep aan te 

spreken. Daarnaast is er veel georganiseerd voor kinderen, zodat die ook kwamen.

Resultaat

Op de MultiCultiDag zijn 28 van de geplande 30 kramen aanwezig. Er zijn twee spring-

kussens voor kinderen, sumoworstelen, schminken, henna schilderen, een podium met 

een modeshow en een optreden van verschillende jongens uit de wijk met dans en mu-

ziek. Doordat het bij de Driehoorne is, zijn er ook veel oudere mensen op afgekomen. 

Kortom een divers gezelschap. 

Dit keer zijn er ook meer autochtone Nederlanders dan in vorige jaren en zeer 

veel kinderen. Er staat op het terrein ook een informatiekraam van Participe. De 

MultiCultiDag zou geslaagd zijn als er tussen de 500 en 700 bezoekers kwamen. Dit 

aantal is gehaald.

Reconstructie veronderstellingen theory of change 

Binnen het buurtwerk is een tweetal activiteiten uitgevoerd, de Buurtpicknick (sa-

men met actieve bewoners van het Soepoverleg) en de MultiCultiDag. De veronder-

stellingen achter Buurtpicknick zijn de volgende:

1. Een laagdrempelige activiteit zorgt ervoor dat buurtbewoners elkaar ontmoeten 

en daardoor beter leren kennen waardoor nieuwe sociale verbanden worden 

gecreëerd.

2. Door het betrekken van (nieuwe) bewoners wordt ook het aantal actieve buurtbe-

woners / vrijwilligers verhoogd.

De veronderstelling achter de MultiCultiDag is dat door het aanbieden van een groot-

schalig evenement vele verschillende bewoners van diverse etnische achtergronden 

worden bereikt en dat zij op zo’n dag met elkaar en elkaars cultuur in contact komen.

Beoordeling theory of change

Activiteit 1 Soepoverleg en Buurtpicknick

Het Soepoverleg heeft vorm gekregen doordat de buurtwerker de kaders creëert en 

de mogelijkheden biedt om tot activiteiten te komen. De buurtwerker waardeerde 

de buurtbewoners ook en dat is belangrijk om te komen tot een actieve kern van 

bewoners. Coördinatie is dus belangrijk. 

De positieve waardering van het werk van de actieve buurtbewoners stimuleer-

de hen om zin te blijven houden in het organiseren van activiteiten. Het buurtwerk 

kreeg hiermee een activerende rol. Activerend wil ook zeggen: zorgen dat er een 
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netwerk van vrijwilligers komt, dat met minimale ondersteuning draaiende gehou-

den kan worden. Dat wordt echter bemoeilijkt doordat de actieve groep dames een 

redelijk besloten netwerk vormt. Enerzijds is dat een kracht, men weet wat men aan 

elkaar heeft. Anderzijds leidt het tot verstarring en dat past niet binnen de doelstel-

lingen van verbinden en integratie (zie ook Hoogeboom, Knijn en Saber, 2010). 

De toekomst van het buurtwerk is onzeker, omdat de gemeente daar voor 2012 

nog geen uitsluitsel over heeft gegeven (peildatum oktober 2011). Uit interviews 

en observaties kunnen we de conclusie trekken dat deze actieve bewoners wel van 

alles willen organiseren en uitvoeren, maar daarin dient wel de leiding genomen 

te worden. Het lukt ze vooralsnog niet om iemand in de groep de leiding te laten 

overnemen, anders dan de buurtwerker. De verwachting is dan ook dat de actieve 

bewoners niet zelfstandig door zullen gaan. 

Naast menskracht is een belangrijke indicator de frequentie van de 

Buurtpicknick. Deze wordt slechts één keer per jaar gehouden en dat levert voor 

buurtbewoners wel nieuwe contacten op, maar waarschijnlijk geen langdurige 

en bestendige contacten. Het feit dat de picknick voor de eigen flat is, betekent 

ook dat er veelal bewoners op afkomen die elkaar al kennen vanuit de flat. Een 

Buurtpicknick voegt dan vooral gezelligheid toe en de mogelijkheid om elkaar op 

een ongedwongen wijze te zien en te spreken. 

Als er in de ene straat een spelbus staat of er wordt een Buurtpicknick gehou-

den, dan maken bewoners van de flat tegenover daar geen gebruik van. We hebben 

gezien dat bewoners van de Plutostraat bijvoorbeeld niet naar de Argusstraat 

komen. De picknick is dus ook niet voor alle wijken, of moskeeën, scholen et cetera, 

maar vooral voor de jeugd en ouders met kinderen uit een bepaalde flat. Iets alleen 

voor de eigen flat organiseren is overigens niet erg. Het maakt goede gesprekken, 

gezelligheid en een saamhorigheidsgevoel met de eigen flatbewoners mogelijk. Het 

vraagt van Participe wel een nadere invulling van het wijkgericht werken: een klein 

geografisch gebied zoals de Planetenbuurt is niet alleen een eenheid, maar ook een 

verzameling van ‘losse’ buurtjes (eilandjes). Dat vraagt maatwerk per flat. Dat sluit 

ook aan bij de wensen van de buurtbewoners, volgens de buurtwerker: “De bewo-

ners staan wel open voor ideeën, maar willen vooral voor hun eigen flat iets orga-

niseren.” De kunst is vervolgens om ook de verbinding te zoeken tussen activiteiten 

van flats (een volgende stap). Het evenement MultiCultiDag past wel in dit idee. 

Doordat het opbouwwerk is afgeschaft, was er nog slechts ruimte voor het orga-

niseren van twee activiteiten. Er is geen tijd over om door het jaar heen bewoners 

te stimuleren en te ondersteunen in hun sociale contacten. Dat is wel belangrijk in 

deze twee buurten, want volgens de laatste peiling van I&O Research (Ten Doeschot, 

Bruin & Visser, 2011) zijn er juist in Ridderveld (onder andere Planetenbuurt) rela-

tief weinig vrijwilligers en scoort Zegersloot (onder andere Edelstenenbuurt) hier 
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gemiddeld in. De tweede veronderstelling: “Het aantal actieve buurtbewoners / 

vrijwilligers verhogen door het actief betrekken van (nieuwe) bewoners” wordt dan 

ook moeilijk realiseerbaar zonder opbouwwerk of buurtwerk. 

Activiteit 2 MultiCultiDag

Omdat de MultiCultiDag een groter bereik heeft, namelijk de hele buurt, is de 

verwachte impact op de sociale infrastructuur groter dan van de Buurtpicknick ver-

wacht mag worden. Echter, ook hier speelt de frequentie een belangrijke rol. Ook 

deze activiteit wordt één keer per jaar gehouden en levert daardoor meestal geen 

langdurige bestendige contacten op; hoewel de MultiCultiDag een aantal kenmer-

ken heeft die sociale contacten tussen verschillende culturen wel bevorderen. Eén 

ervan is dat er veel verschillende mensen op afkomen en door de jaren heen ook 

nieuwe mensen. Daardoor kennen vele buurtbewoners dit evenement en dat zorgt 

voor kennismaking en gedeeld plezier op zo’n dag. Ten tweede kunnen buurtbe-

woners een kraam neerzetten, waar ontmoetingen ongedwongen zijn en sociale 

contacten uitgewisseld worden met (cultuurspecifieke) werkzaamheden rondom de 

kramen. 

Conclusies en aanbevelingen

In deze paragraaf zullen we enkele belangrijke conclusies weergeven over de inrich-

ting van de Buurtpicknick en de MultiCultiDag en de vormgeving van het buurt-

werk. We formuleren tevens aanbevelingen om het buurtwerk en haar activiteiten 

verder te versterken. 

•	 Aandachtspunt is dat er weinig allochtonen naar de Buurtpicknick toe komen en 

ze zijn ook niet vertegenwoordigd in het Soepoverleg. De samenstelling van het 

bewonersoverleg zou een representatieve afspiegeling van de flat moeten zijn. 

•	 Continuïteit is een probleem. Als de buurtwerker wegvalt, lijken de activiteiten als 

een kaartenhuis in elkaar te storten. 

•	 Aangezien op de Buurtpicknick ook de spelbus komt voor kinderen, ziet men hier 

een goede verbinding tussen buurtwerk en jongerenwerk. De intentie leeft bij 

professionals om binnen Participe nauwere samenwerkingsverbanden te creëren 

tussen onder andere buurt-, ouderen- en jongerenwerkers. Alle sectoren binnen 

Participe zeggen dat zij behoefte hebben om samen te werken in de wijk. Dit is al 

in gang gezet en zal de komende jaren verder geïntensiveerd moeten worden wil 

het wijkgericht werken echt goed van de grond komen. Daar vraagt wijkgericht 

werken ook om.

•	 Daarbij is het ook van belang dat de actieve bewoners van het Soepoverleg meer 

structureel werkzaamheden uitvoeren. In het verleden zijn er geen of weinig no-

tulen gemaakt waardoor basishandelingen, zoals een draaiboek maken, elk jaar 

weer opnieuw uitgevoerd moeten worden. 
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•	 Er is behoefte aan activiteiten per flat, dat vraagt om maatwerk van de buurt-

werker. Verder pleiten wij ervoor dat het buurtwerk meer wordt dan alleen 

Buurtpicknicks en een MultiCultidag. Wil men de participatie van de buurt verho-

gen, dan moeten er meer en andersoortige (naar wens van bewoners) activiteiten 

bij komen, in afstemming met een representatieve vertegenwoordiging van de 

buurt. Dat vraagt ook om een overzicht van wat er aan activiteiten is in de buurt. 

Veel bewoners weten niet wat er al is en waar zij eventueel bij kunnen aansluiten. 

Maar ook voor een buurtwerker is het overzicht niet compleet: “Anderen zijn ook 

wel actief in hun flat. Ze hebben ook wel een kaartclub, maar dat weten ze dus 

niet van elkaar en ik weet eerlijk gezegd ook niet wat er allemaal in deze wijk 

gebeurt.” Het probleem is niet alleen dat er weinig buurtwerkuren zijn om dat in 

kaart te brengen, maar er is nog onvoldoende afstemming: “Er gebeurt sowieso 

heel erg veel in de wijk, maar het zijn allemaal eilandjes.” Het is nodig dat er een 

overzicht gemaakt wordt van wat er allemaal in de wijk gebeurt. De buurtwerker 

is daar overigens mee begonnen, maar de vraag is of dat nog verder van de grond 

komt nu de uren voor het buurtwerk gestopt zijn.

•	 Er ligt voor de Planeten- en Edelstenenbuurt een belangrijke toekomstige taak 

voor de wijkadviseur van de gemeente, samen met een buurtwerker: investeren in 

het vrijwilligersnetwerk in deze buurten zodat zij zelfstandig activiteiten vóór de 

buurt kunnen organiseren en het proces van sociale binding op gang komt. 

•	 De MultiCultiDag is een mooi voorbeeld van samenwerking van alle organisa-

ties in de wijk en de verschillende werkvelden van Participe (kinder-, ouder- en 

jongerenwerk). In deze samenwerking is ook een heldere taak-, positie- en 

rolverdeling tot stand gekomen tussen de buurtwerker en huismeesters. Dit 

heeft hier geresulteerd in goede opbrengsten, elkaar niet voor de voeten lopen, 

minder frustratie en tevreden buurtbewoners. Toch kan het ook anders inge-

richt worden, op een manier die meer recht doet aan Participe als uitvoerende 

welzijnsorganisatie. Doordat de gemeente en wonenCentraal in de organisatie 

van de MultiCultiDag de regie op zich nemen, wordt de bijdrage van Participe 

‘slechts’ ondersteunend, terwijl de organisatie die positie vanuit het oogpunt 

van welzijnwerk veel meer zou kunnen inkleuren en uitvoeren. Aanbeveling 

hierin is om veel meer de regie en uitvoering van een dergelijk evenement aan 

Participe over te laten. WonenCentraal (huismeesters) en de gemeente zouden 

bij de organisatie van een dergelijk evenement juist dienstbaar moeten zijn aan 

de professionaliteit van Participe. Op deze manier krijgt Participe de mogelijk-

heid om met een dergelijk project het wijkgericht werken meer vorm te geven 

en in te kleuren. 

•	 Goede mogelijkheid om flankerende initiatieven te ontplooien naast de 

MultiCultiDag. Zo kunnen opgedane ideeën en contacten, met buurtbewoners, 

omgezet worden in nieuwe activiteiten die voortvloeien uit de MultiCultiDag.
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•	 Voor alle activiteiten geldt dat er goede verslagen moeten worden gemaakt, zo-

dat in komende jaren de activiteiten gemakkelijker te organiseren zijn. 

6.3 Buurthuis Castor & Pollux

Het Buurthuis Castor & Pollux is een jong multicultureel buurtcentrum dat ligt 

in het hart van de Planetenbuurt. Naast het uitvoeren van eigen activiteiten, 

verhuurt Participe Castor & Pollux aan allerlei organisaties uit de wijk, zoals 

de Afghaanse en de Somalische vereniging, het Schuif-aan-Restaurant en de 

Voedselbank.

Van oudsher was het buurthuis een huis van Somaliërs, daarna werd het een huis 

van Antillianen, omdat die groepen volop aanwezig waren in de buurt. Een vaste 

buurthuismedewerker werkt er met 25 vrijwilligers en gastvrouwen (Nederlandse, 

Arabische, Algerijnse, Irakese en Turkse). Daarnaast zijn er ook vaak een ouderen-

werker en een jongerenwerker aanwezig in het buurthuis.

Doelstelling buurthuis

In het productenboek staat de doelstelling voor het buurthuis als volgt beschreven:

Doelstelling Activiteit Beoogd resultaat
(op de korte termijn)

Meer buurtbewoners activeren door 
ze te betrekken bij activiteiten van 
het buurthuis (hun talenten benut-
ten) en hen een interessant aanbod 
van activiteiten aanbieden waardoor 
er meer bezoekers komen. 
Multifunctioneel gebruik, voor zover 
dat mogelijk is in het huidige pand. 
Het buurthuis moet een centrale 
plaats in de wijk worden waar buurt-
bewoners elkaar kunnen ontmoeten 
bij een activiteit of bij een kopje 
koffie (lange termijn).

Begeleiden van 
vrijwilligers bij het 
maken van een activi-
teitenplan en begelei-
ding bij het uitvoeren 
van de activiteiten. 
Organiseren en bege-
leiden van specifieke 
voorzieningen voor 
de wijk (Schuif-aan-
Restaurant). Het 
buurthuis heeft ook 
een inloopfunctie 
voor de wijk. 

Minstens 20 actieve 
vrijwilligers zijn in staat 
de buurtbewoners 
uit de Edelstenen- en 
Planetenbuurt een goed 
activiteitenaanbod te 
bieden.

De drie doelstellingen en het beoogde resultaat uit het productenboek leveren 

samen de beoogde resultaten voor de korte en lange termijn op. Voor de korte ter-

mijn geldt het activiteitenaanbod voor steeds meer buurtbewoners. Op de langere 

termijn is het de bedoeling dat het buurthuis een centrale plaats in de wijk gaat 

worden voor ontmoeting en multifunctioneel gebruik. 

Het buurthuis organiseert diverse activiteiten voor allochtone vrouwen, zoals 

gymnastiek, Nederlandse les, een praatgroep voor vrouwen over uiteenlopende 

onderwerpen, et cetera. Verder is er de activiteit Dagbesteding. Onder begeleiding 
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van buurthuismedewerkers brengen (allochtone) ouderen en/of gehandicapten samen 

de dag door in en om het buurthuis. Het gaat erom deze groep een leuke en gezel-

lige dag te bezorgen en hen sociale contacten te laten leggen. Sinds kort is er ook 

Nederlandse les voor mannen. Het succesvolle Schuif-aan-Restaurant bevindt zich ook 

in het buurthuis. Voor een klein bedrag kan men daar drie dagen per week goed eten. 

De Afghaanse en Somalische vereniging hebben hun eigen vaste verenigingsavond. 

Een volledig programmaoverzicht van wekelijkse activiteiten staat in onderstaande 

tabel.

Wekelijkse activiteiten in het buurthuis

Dagbesteding voor allochtone vrouwen Gymnastiek voor vrouwen

Nederlandse les voor mannen Nederlandse les voor vrouwen

Schuif-aan-Restaurant Vrouwenavond

Spreekuur Papierwinkel Naaikrans

Brede school Kinderknutselclub

Voedselbank Meidenwerk

Afghaanse vereniging Somalische vereniging

Arabische les voor kinderen van 5 t/m 7 + 7 
t/m 12 en voor vrouwen

In overleg met Participe hebben we nader ingezoomd op twee programmaonderde-

len, te weten Dagbesteding en Gymnastiek voor vrouwen.

Dagbesteding

Doel

De Dagbesteding is bedoeld voor vrouwen die om uiteenlopende redenen in een 

sociaal isolement zijn terechtgekomen. Eén keer per week komen vooral alloch-

tone vrouwen naar het Buurthuis Castor & Pollux. Het gaat erom dat de groep 

vrouwen een leuke en gezellige dag hebben met lotgenoten en daarbij over hun 

eigen gewichtige problemen met elkaar kunnen spreken. Daarnaast is het een 

doel van professionals en vrijwilligers van het buurthuis om persoonlijke begelei-

ding te bieden. 

Uitvoering

Onder begeleiding van werkers en drie vrijwilligers brengen in het buurthuis we-

kelijks twaalf vrouwen van verschillende nationaliteiten (uit Tunesië, Afghanistan, 

Algerije, Somalië en de Filippijnen) de dag door. Ze koken samen, werken met de 

naaimachine, praten over diverse onderwerpen, onderhouden gezamenlijk een 
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tuintje en leggen (nieuwe) sociale contacten. Omdat deze groep de Nederlandse 

taal beperkt beheerst, wordt ook daar aandacht aan besteed, bijvoorbeeld door 

samen de krant te lezen. Er is ruimte voor persoonlijke begeleiding. Die kan bestaan 

uit mensen helpen met het lezen van brieven of het doorverwijzen naar de juiste 

instanties voor allerlei hulp. Als de vrouwen graag een bepaalde activiteit willen 

ondernemen, wordt daar rekening mee gehouden. 

Resultaat

Het zijn alleen vrouwen die naar de Dagbesteding komen. Een combinatie van 

mannen en vrouwen is vaak lastig, omdat niet alle vrouwen dat prettig vinden. De 

vrouwen communiceren onderling vooral in hun eigen taal, omdat zij moeite heb-

ben met de Nederlandse taal. De vrouwen hebben meestal geen goede gezondheid. 

De waardering voor de Dagbesteding is enorm. Het geeft de vrouwen de 

mogelijkheid om even uit hun geïsoleerde leven te komen en in een veilige setting 

te praten over onderwerpen die hen aangaan. Daarbij kunnen zij ook rekenen op 

persoonlijke steun en er wordt geluisterd naar wensen, zoals de buurtwerker ver-

woordt: “Ze willen heel graag bewegen, maar echt op maat, er wordt dan echt re-

kening gehouden met hun gezondheid. Er was ook een andere, duidelijke behoefte. 

We hebben hier een tuin en ze zouden het gewoon leuk vinden om daar kruiden te 

planten, ze hebben nu een eigen vakje met munt en peterselie. Dat ze gewoon echt 

hier komen en dan gaan ze ook elke keer naar de tuin kijken, naar dat vakje. Ze 

houden hun vakje ook gewoon bij, dat controleren ze gewoon. En dan voel ik dat 

ze zich hier thuis voelen. Dit is hun plek geworden. Dat is heel fijn. Want mensen… 

als ze zich hier thuis voelen, dan zijn ze bereid om te veranderen.” 

Mensen komen naar de Dagbesteding toe, omdat zij het van andere vrouwen 

horen of worden doorverwezen door de oudere adviseurs, de maatschappelijk wer-

ker, huisartsen en ActiVite3. De vrouwen zijn erg tevreden over de Dagbesteding en 

zouden absoluut niet zonder willen (en wellicht ook niet kunnen).

Gymnastiek voor vrouwen

Doel

De activiteit ‘Gymnastiek voor vrouwen’ is ontstaan vanuit een behoefte van al-

lochtone vrouwen uit de buurt: “We willen graag bewegen voor de gezondheid, 

maar we kunnen niet naar een sportschool vanwege de financiën en omdat op een 

sportschool ook mannen komen.”

Het doel is om met gymnastiek vrouwen te laten bewegen om af te vallen, ge-

zonder te worden en een vorm van ontspanning te bieden. 

3 ActiVite Zuidervaart in Alphen aan den Rijn is een organisatie voor professionele zorg, voorlichting 
en preventie.
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Uitvoering

Elke week op twee dagdelen verzamelen 10 à 12 vrouwen zich om onder professionele 

begeleiding gymnastiekles te volgen. Driekwart heeft een Marokkaanse achtergrond. 

Bij deze vrouwen komt relatief veel overgewicht voor dan bij autochtone 

lotgenoten, dus beweging wordt noodzakelijk geacht om gezondheidsproblemen 

te voorkomen. Ze betalen een kleine vergoeding. Samen met een bijdrage van het 

buurthuis wordt hiervan de gymnastiekdocent betaald, als vergoeding, niet volledig 

kostendekkend. 

Vrouwen worden bereikt door advertenties in lokale bladen en via via. Ook op 

evenementen, zoals de MultiCultiDag is er een informatiekraam. Daarnaast worden 

ook vrouwen door de fysiotherapeut gestuurd.

Resultaat

Alleen een uurtje sport is eigenlijk te weinig om goede resultaten te boeken. De 

gymnastiekdocent: “Je moet minstens drie uur in de week sporten. Hoeft niet per se 

aerobic te zijn, het kan ook anders. Drie kwartier per dag bewegen, elke dag. En dat 

ligt ook aan voeding en ja, het gaat samen met wat je eet en hoe je eet.” 

Gezien het bovenstaande dragen de gymnastieklessen voor een deel bij aan het 

gezondheidsproces van deelnemende vrouwen. Hoe groot de gezondheidopbrengst 

is, hangt af van hoeveel deze vrouwen naast de lessen nog bewegen en hoe hun 

verdere leefpatroon eruit ziet. 

Verder geldt dat, ondanks dat de vrouwen zeggen dat zij sporten fijn vinden, 

het verloop ook groot is. De vrouwen zijn op zich tevreden met deze activiteit, 

maar het sportieve karakter lijkt met hun waarden te botsen. “Er vanuit gaande dat 

afvallen tijd vergt, is het verontrustend dat mensen afhaken binnen een half jaar,” 

zegt de gymnastiekdocent. Bijkomend aspect is dat onder allochtone vrouwen veel 

diabetes voorkomt (Poortvliet, Schrijvers & Baan, 2007)4 en dat beweging belangrijk 

is ter voorkoming hiervan. 

Uit een behoeftemeting van het buurthuis onder vrouwen blijkt dat vele vrou-

wen in de buurt behoefte hebben aan gymnastiek. De buurthuismedewerker: “Er 

is heel veel behoefte (...) in het begin had ik echt een groep van 25-30 man, maar 

ik heb die ruimte niet. Het is gewoon een buurthuis, een kleine ruimte. Ik kan niet 

meer dan 12 mensen kwijt.”

Overstappen naar een zaal bij een sportschool is vanwege de financiën op dit mo-

ment geen optie. Volgens de docent zijn er heel veel vrouwen in de Planetenbuurt 

die in aanmerking komen voor gymnastiek en daar eigenlijk ook naar toe zouden 

moeten gaan. “(...) vooral vanwege het vele overgewicht wat echt een probleem is 

bij allochtone vrouwen in de wijk.” 

4 Volgens het RIVM is bij allochtone bevolkingsgroepen, vooral onder Hindoestaanse, Turkse, Marok-
kaanse en Surinaamse mensen, de prevalentie van type 2 diabetes drie tot zes maal hoger dan onder 
de autochtone bevolking.
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Reconstructie veronderstellingen theory of change 

We hebben ingezoomd op een tweetal programmaonderdelen van het buurthuis, te 

weten Dagbesteding en Gymnastiek voor vrouwen. De veronderstellingen achter de 

Dagbesteding zijn de volgende:

1. Mensen een dagstructuur bieden, dat zij een leuke dag hebben, van elkaar kun-

nen leren en uit hun sociaal isolement komen.

2. Een weg banen voor de volgende generatie allochtonen, dat die géén gebruik zal 

hoeven maken van de Dagbesteding, omdat zij zich meer naar de samenleving toe 

zullen ontwikkelen.

De veronderstelling achter het aanbod van gymnastiek is dat vrouwen gaan bewe-

gen om gezonder te worden. Het gaat vooral om afvallen, deels om ontspanning, 

maar ook om lotgenoten leren kennen. 

Beoordeling theory of change

Programmaonderdeel 1 Dagbesteding

Deze activiteit past binnen het idee van activerend werken: je biedt iets aan en je 

geeft het vorm samen met cliënten. Daarbij wordt er ook eigen verantwoordelijkheid 

gegeven, zoals voor het onderhoud van het tuintje. Het mooie aan de Dagbesteding is 

dat die op maat is, er wordt rekening gehouden met wensen en ook met beperkingen. 

De geïnterviewde deelnemers kijken elke week weer uit naar de Dagbesteding. Daar 

zien ze lotgenoten, kunnen ze ervaringen delen en, niet onbelangrijk, er worden leuke 

activiteiten met hen ondernomen. De veronderstelling dat ze een ‘leuke dag’ hebben, 

waarin ook ruimte is om hun zorgen en persoonlijke verhalen te delen, wordt dan ook 

behaald. 

Echter de veronderstelling dat mensen uit hun sociaal isolement gehaald worden, 

is met slechts één dag per week van tijdelijke aard. Sociaal isolement kan alleen 

met een (uitgebreide) combinatie van activiteiten doorbroken worden (waarbij het 

vaak ook gaat om een psychologisch proces, maar dat laten we hier even buiten 

beschouwing). Het programmaonderdeel Dagbesteding zou daarom gekoppeld 

moeten worden aan andere activiteiten, niet alleen van het buurthuis, maar ook 

van zorginstellingen, zelforganisaties, et cetera. Zoals de situatie nu is, blijven 

deelnemers te afhankelijk van de Dagbesteding en koesteren zij er wellicht te hoge 

verwachtingen van. 

De tweede veronderstelling dat mensen uit hun sociaal isolement gehaald wor-

den, ligt veel verder in de tijd en gaat niet volledig op. 

Programmaonderdeel 2 Gymnastiek voor vrouwen

Gymnastiek voorziet in een duidelijke behoefte, het biedt de mogelijkheid voor 
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allochtone vrouwen om laagdrempelig en voor weinig geld te sporten. Beweging 

is goed voor de gezondheid, mits het met regelmaat wordt uitgevoerd. Met de 

aard van gymnastiek is niks aan de hand, alleen spelen hier twee andere factoren 

mee. Eén is de frequentie: als de gymnastieklessen de enige (lessen) in beweging 

zijn, dan zal men niet snel afvallen en gezonder worden. Men zal wel lotgenoten 

leren kennen, hoewel veel mensen via via meedoen en die kennen elkaar meestal 

al. Punt twee is de locatie. Buurthuis Castor & Pollux heeft geen goede gymnastiek-

vloer en onvoldoende goed materiaal. Daardoor is de gymnastiek die hier aange-

boden wordt blessuregevoelig en dat past niet binnen de doelstelling ‘gezonder 

worden’. 

Conclusies en aanbevelingen

In deze paragraaf zullen we allereerst enkele belangrijke conclusies weergeven 

over de inrichting en de positionering van het buurthuis als centrale plaats in 

de wijk. Vervolgens geven we ook aanbevelingen om de programmaonderdelen 

Dagbesteding en Gymnastiek voor vrouwen verder te versterken. 

•	 De doelstelling van de gemeente is dat het buurthuis een centrale plaats in de 

wijk wordt. Ook het buurthuis wil graag meer verschillende bewonersgroepen en 

vrijwilligersorganisaties naar het buurthuis trekken, om een buurthuis van ‘ieder-

een’ te worden. In hun brochure roepen zij daar bewoners voor op. Echter, het is 

onduidelijk of ‘alle’ bewoners van de Planetenbuurt dat ook daadwerkelijk willen. 

Daar zou eerst een behoefteonderzoek naar uitgevoerd moeten worden. Nu volgt 

het buurthuis de omgekeerde weg: zij roepen buurtbewoners op om zelf andere, 

eigen activiteiten te bedenken en te ontplooien, maar dat werpt weinig vruchten 

af. Als uit een behoefteonderzoek blijkt dat ‘andere’ buurtbewoners niet naar 

het buurthuis komen vanwege het ontbreken van activiteiten, dan wordt het be-

langrijk om het aanbod meer divers te maken dan het nu is. Nu speelt men in op 

vragen die komen van gerichte doelgroepen, zoals de Afghaanse en Somalische 

vereniging. Dit aanbod is dus specifiek gericht. Een voorbeeld van een algemeen 

programma is het Schuif-aan-Restaurant. Dit concept is ook nog eens succesvol en 

trekt vele diverse buurtbewoners aan. 

•	 Turkse Nederlanders zijn vooral actief in hun moskee. Het is de vraag of zij het 

buurthuis ook nog nodig hebben. Voor veel autochtone Nederlanders blijkt de 

drempel naar het buurthuis te hoog, zoals de buurthuismedewerker het ver-

woordde. “Drie keer per week hebben we hier een maaltijd en dan komen  

autochtone Nederlanders daar ook voor, maar de drempel blijft toch heel erg 

hoog voor ze. Als wij bepaalde activiteiten organiseren en dat wordt gelezen 

in de krant en overal worden posters gehangen, dan komen ze wel. En dit jaar 

heb ik het hier in het buurthuis georganiseerd. En dan komen ze en dan krijg je 

opmerkingen als: ‘Oh ja, gebeurt er echt zoveel hier in het buurthuis, voor onze 
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ogen. Voor ons is het gewoon een crèche of voor bepaalde groepen die hier ko-

men, niet voor iedereen’. Die opmerkingen krijg ik wel.” 

•	 Wel zijn er, ondanks het ontbreken van specifieke activiteiten voor autochtone 

Nederlanders, de laatste tijd meer Nederlandse vrijwilligers in het buurthuis ko-

men werken. 

•	 Het behalen van de kortetermijndoelen (het aanbieden van activiteiten voor 

steeds meer buurtbewoners) leidt niet vanzelf tot het bereiken van de langeter-

mijndoelen (een centrale plaats in de wijk voor ontmoeting en multifunctioneel 

gebruik). Er dient dus wat te gebeuren.

•	 De buurtbewoners die in het buurthuis komen, komen vrijwel allemaal uit de 

Planetenbuurt. De Edelstenenbuurt en Planetenbuurt liggen psychologisch ver van 

elkaar, geven de geïnterviewden aan. 

•	 Voor kinderen en jongeren worden in de buurt diverse activiteiten georgani-

seerd, maar de activiteiten in het buurthuis zijn nog te veel gericht op alleen 

volwassenen. 

Het programmaonderdeel Dagbesteding 

•	 Gezien de wijksamenstelling en naar blijkt uit de verschillende interviews met pro-

fessionals en buurtbewoners, is het aannemelijk dat er meer mensen in de buurt 

zijn die naar de Dagbesteding zouden willen, maar niet durven of wellicht niet 

mogen. Er is wel mond-tot-mondreclame, maar een gestructureerde aanpak in 

samenwerking met de gemeente is wenselijk. Het is wel goed te beseffen dat een 

succesvolle aanpak ook tot meer cliënten zal leiden. Dan moet er dus ook meer 

ruimte en begeleiding komen om deze mensen op te vangen. 

•	 De Dagbesteding zou nog verder opgetuigd kunnen worden door directe 

verbindingen te leggen met andere instanties in de wijk waar de vrouwen op 

dat moment behoefte aan hebben, zoals maatschappelijk werk, ouderenwerk, 

gezondheidsdienst, et cetera. 

Het programmaonderdeel Gymnastiek voor vrouwen

•	 In de Planetenbuurt zijn meer mensen die ook naar de gymnastiek zouden willen. 

Echter, gezien het verloop valt het sporten de vrouwen blijkbaar ook wel zwaar of 

ze hebben wellicht andere verwachtingen van de begeleiding bij het sporten (dat 

is niet specifiek nagegaan in het onderzoek). Daarnaast is er de beperkte functio-

naliteit en ruimte van het buurthuis voor dit soort activiteiten. De gymnastiekdo-

cent gaf bijvoorbeeld aan dat de zaal in het buurthuis geen geschikte vloer heeft 

voor gymnastiekoefeningen en er is ook te weinig gymnastiekmateriaal in het 

buurthuis, zoals een step en andere fitnessapparaten. Dit pleit voor een subsidie 

en/of een eigen bijdrage om het mogelijk te maken een betere locatie te vinden, 

met meer capaciteit om te sporten. Een andere locatie kan misschien ook meer 



Inzicht in wijkgericht werken  53  * * * 

sporters tegelijkertijd herbergen. Dat biedt de mogelijkheid om die vrouwen uit 

de wijk binnen te halen, die écht moeten bewegen voor hun gezondheid. 

6.4.  Jongerenwerk: Jongeren Ontmoetings Plek 
(JOP)

Jongerenwerk en JOP

Het jongerenwerk van Participe organiseert allerlei activiteiten voor jongeren 

van 12 tot en met 23 jaar. Het jongerenwerk richt zich voor een belangrijk deel 

op de vrijetijdssituatie van jongeren in Alphen aan den Rijn, zowel op straat 

als in accommodaties. Zij organiseren met, voor en door jongeren verschillende 

activiteiten. 

Toen in 2006 de buurt steeds meer begon te klagen over overlast van jonge-

ren die op straat en in portieken bij elkaar kwamen, heeft de gemeente stevige 

gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke jongeren. Het idee om jongeren 

een eigen plek te geven werd geboren. Toen ook duidelijk werd dat er onder die 

groep jongeren veel schooluitval en werkloosheid voorkwam, werd in een ruimte 

in de Diamantflat het huiskamerproject geopend. Hier werden jongeren gehol-

pen met het vinden van werk of een opleiding en begeleid in het organiseren van 

activiteiten. 

Uit de ISV-wijkanalyse in 2007 is gebleken dat er behoefte was aan activiteiten 

voor jongeren. In het ISV uitvoeringsplan 2008-2009 lag de nadruk op de aanpak 

van de problematiek rond de hoogbouw door het stimuleren van bewonerspar-

ticipatie en het ontwikkelen van voorzieningen voor jongeren. De opening van 

de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) in 2008, is een belangrijke succesfactor in de 

Edelstenenbuurt. Volgens de jongerenwerkers zijn er 150 jongeren die gebruik 

maken van het JOP. 

Doel

Jongerenwerkers helpen jongeren te participeren in de samenleving. Door het 

stellen van grenzen laten ze hen zien welke houding en gedrag daar bij horen. 

Ze dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en aan het maken 

van individuele keuzes. Jongerenwerkers verbinden jongeren met andere leeftijd-

genoten, buurtbewoners, vertegenwoordigers en instanties. Ze signaleren trends 

en ontwikkelingen om vervolgens samen met instanties en jongeren te komen 

tot een adequate aanpak. Zij richten zich op groepen jongeren in verschillende 

wijken. 

In ons onderzoek richten wij ons op de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP), ook 

wel het Huiskamerproject geheten. Volgens het productenboek dient het JOP het 

volgende te leveren.
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Doelstelling Activiteit Beoogd resultaat
(op de korte en lange termijn)

Het bieden van activiteiten 
waardoor jeugd de 
mogelijkheid heeft 
om leeftijdgenoten 
te ontmoeten, te 
experimenteren met 
sociaal vaardig gedrag en 
hun talent te ontwikkelen

Accommodatiege-
bonden jeugdwerk: 
het organiseren van 
activiteiten voor 
jeugd 

Niet gespecificeerd voor het JOP

De bedreiging van 
de leefbaarheid en 
de jeugdoverlast in 
de Edelstenen- en 
Planetenbuurt tegengaan. 

Creëren en begelei-
den van een huiska-
mer voor jongeren 
in de Edelstenen- en 
Planetenbuurt. Bin-
nen de huiskamer 
individueel begelei-
den van jongeren 
op verschillende 
terreinen. 

Jongeren kunnen op een veilige, 
prettige wijze samenkomen. Ze 
kunnen op een constructieve wijze 
aan hun persoonlijke situatie werken 
en leren eigen keuzes te maken en 
hun zelfredzaamheid te vergroten. 
Er wordt een jaarlijks activiteitenplan 
opgesteld samen met de jongeren. 

Te boeken resultaten op de korte en lange termijn staan in het productenboek door 

elkaar. Voor de korte termijn geldt het aanbieden van een ontmoetingsruimte en 

activiteiten waardoor jongeren op een veilige en prettige manier kunnen samenko-

men. Op de langere termijn is het JOP bedoeld om deze jongeren sociaal vaardig ge-

drag aan te leren en ze hun talenten te laten ontwikkelen, daarbij hun zelfredzaam-

heid te vergroten en hen te leren eigen keuzes te maken in hun persoonlijk leven. 

Uitvoering en resultaten

Deze ‘huiskamer’ biedt vier keer per week (maandag, woensdag, donderdag 

en zaterdag) in de namiddag en avond een ontmoetingsplek voor overwegend 

Marokkaanse jongeren tussen de 16 en 25 jaar. Tegenwoordig zijn er ook tiener-

middagen waar jongeren tussen de 10 en 16 jaar komen. Momenteel zijn er vier 

jongerenwerkers actief in het JOP. De geïnterviewde jongerenwerkers vertellen dat 

er de laatste tijd Somalische mensen in de buurt zijn komen wonen en dat dit geleid 

heeft tot een toeloop van Somalische jongeren naar het JOP. Het JOP heeft ook een 

uitwerking naar de Planetenbuurt, maar die is minder groot. Tegenwoordig komen 

ook jongeren uit andere wijken naar het JOP toe, hoewel de aantallen (nog) mee-

vallen. Een jongerenwerker: “Vrienden zitten bij elkaar op school. De ene woont in 

een andere wijk en de andere woont in de Edelstenenbuurt. Ja, daardoor komt het 

ook dat het soms zo druk is. Dan wordt het echt iets stedelijks, dat jongeren echt 

vanuit verschillende wijken komen om het JOP te bezoeken.” 

De activiteiten die ontplooid worden in het JOP zijn gericht op het bespreken van 

problemen op school, werk of thuis, waar jongeren mee te maken hebben. Verder 

krijgen ze voorlichting over uiteenlopende onderwerpen (bijvoorbeeld opleiding, 
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werk, relaties, politiek), werken ze onder begeleiding van een jongerenwerker aan 

een sollicitatiebrief of worden ze doorgestuurd naar een juiste hulpinstantie. Maar er 

is ook ruimte voor: film kijken, debatten organiseren, pool spelen en uitstapjes doen: 

“(…) afgelopen jaren ook geprobeerd, zeg maar, om jongeren bewust te laten worden 

van bepaalde zaken. Eén daarvan is, zeg maar, ook hoe de politiek erover denkt. Dus 

we hebben ook een uitstapje georganiseerd naar de Tweede Kamer.” 

Onlangs hebben de jongerenwerkers een Huisraad opgericht met zeven jonge-

ren. Zij kunnen de jongerenwerkers ondersteunen met taken als opruimen en het 

opzetten van bepaalde activiteiten. Deze jongeren worden echter steeds meer in 

beslag genomen door studie, zodat de jongerenwerkers niet altijd de beschikking 

over de gehele groep hebben en dat is wel belangrijk voor de continuïteit. 

Jongeren zijn erg te spreken (grote tevredenheid) over het JOP. Onder jongeren 

die het JOP bezoeken hebben we een korte enquête gehouden. De resultaten staan 

in bijlage 1. In onze analyse en conclusies over het JOP hebben we deze uitkomsten 

meegenomen.

Reconstructie veronderstellingen theory of change 

We hebben ingezoomd op het JOP van het jongerenwerk. Op basis van interviews 

en de enquête kunnen we de volgende vier veronderstellingen formuleren. 

1. Door hen een ruimte te bieden (huiskamergevoel) in het JOP hangen jongeren 

niet meer buiten of veroorzaken overlast.

2. De activiteiten in het JOP vergroten de kennis en vaardigheden die jongeren 

nodig hebben om volwaardig mee te kunnen draaien in onze maatschappij.

3. Het instellen van een Huisraad, waarin jongeren vrijwillig plaats nemen, leidt 

ertoe dat de werkbelasting voor de jongerenwerker afneemt en dat de nieuwe 

groep junioren beter kan worden ondersteund en begeleid.

4. De gesprekken die met de ‘oudere jongeren’ worden gehouden, leiden ertoe dat 

zij op het rechte pad blijven.

Beoordeling theory of change

We zullen de veronderstellingen aan de hand van de door ons gehouden interviews 

en enquête beoordelen op basis van het veronderstelde mechanisme waardoor het 

beoogde effect bereikt zou kunnen worden. 

Veronderstelling 1: In de Edelstenenbuurt en de buurten daaromheen hangen 

jongeren minder op straat, zij treffen elkaar steeds meer in het JOP. Ook de aantallen 

jongeren die naar het JOP komen, stijgen de laatste jaren. Jongerenwerkers, politie, 

huismeesters en bewoners merken dat de overlast op straat verminderd is. Het bieden 

van een ruimte voor jongeren leidt inderdaad tot vermindering van overlast op straat. 

Veronderstelling 2: Hier maken we een combinatie met de doelen die geformu-

leerd zijn in het productenboek. We merken hierbij op dat in het productenboek de 
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geformuleerde doelen, activiteiten en beoogde resultaten van het JOP specifieker ge-

formuleerd zijn dan bij het buurtwerk. Dit maakt het meten van resultaten beter mo-

gelijk. De resultaten op de korte termijn (activiteiten en ontmoeting jongeren) kunnen 

bijdragen aan het bereiken van gewenst resultaat op de lange termijn (sociaal vaardig 

gedrag, talentontwikkeling, zelfredzaamheid, et cetera). Een probleem van het JOP 

is wel dat er door de toegenomen populariteit te weinig faciliteiten en formatie aan-

wezig zijn voor de inhoudelijke begeleiding van de jongeren. Jongerenwerkers geven 

aan dat zij noodgedwongen te vaak toezichthouders zijn en daardoor minder tijd 

overhouden voor de inhoudelijke begeleiding: “ (…) als je als professional voor zo’n 

grote groep staat van 30 jongeren en als we kijken naar orde houden en begeleiden, 

dan kom je al in de knoop van, ja, dat is dan te moeilijk.” Wil de tweede veronderstel-

ling werken, dan zullen er óf meer jongerenwerkers moeten komen, óf het toezicht 

moet meer vanuit de jongerengroep zelf georganiseerd worden. Een complicerende 

factor hierbij is dat de jongeren vooral naar het JOP komen om te chillen / hangen, 

om leeftijdgenoten te ontmoeten en om leuke activiteiten te doen (zie bijlage 1). 

Jongeren motiveren om ook ‘iets te leren’ en te werken aan hun loopbaan, vergt extra 

doorzettingskracht van jongerenwerkers. 

Dit sluit direct aan op de derde veronderstelling, het instellen van een Huisraad. 

Als dat lukt en de Huisraad draait goed, dat wil zeggen jongeren kunnen toezicht 

houden en andere jongeren op gedrag aanspreken, dan zal de werkbelasting voor 

de jongerenwerkers afnemen en zullen zij meer tijd over houden voor ondersteu-

ning en begeleiding. Waarschijnlijk vraagt het instellen van een Huisraad allereerst 

juist meer inzet van jongerenwerkers als supervisor, maar de veronderstelling is dat 

dit zich op termijn zal uitbetalen. De jongeren zijn wel te motiveren om in een der-

gelijke Huisraad plaats te nemen, blijkt uit de enquête (zie bijlage 1). 

De vierde veronderstelling gaat ervan uit dat gesprekken met de ‘oudere jonge-

ren’ ertoe leiden dat zij op het rechte pad blijven. Uit gesprekken en meerdere andere 

onderzoeken onder jongeren is gebleken dat zulke gesprekken waardevol zijn. Echter, 

inhoudelijke kwaliteit van die gesprekken en een combinatie van interventies zijn nodig 

om jongeren daadwerkelijk op het rechte pad te krijgen en/of houden. Het vraagt om 

het aanleren van discipline, maar de jongeren moeten ook gestimuleerd worden om 

zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door hun schoolopleiding af te maken. Zo nemen 

zij zelf de regie over hun leven in handen en kunnen zij de kansen grijpen die de samen-

leving biedt. Dat vraagt van de jongerenwerker ook inzicht in groepsprocessen en het 

leren kijken door de ogen van jongeren. Dit maakt het werk van de professional leuker, 

effectiever en bevredigender. Verder werkt een interventie beter als die zich niet uitslui-

tend richt op jongeren, maar ook op hun fysieke en sociale omgeving. Aanvullend moet 

gekeken worden naar combinaties van professionals. Zo kan het gezamenlijk optreden 

van wijkagenten en jongerenwerkers een succesvolle interventie voor jongeren opleve-

ren (zie bijvoorbeeld Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2008).
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Conclusies en aanbevelingen

•	 Het JOP is populair en draait goed qua bezoekersaantallen. Een keerzijde van de 

enorme toeloop van jongeren is dat jongerenwerkers bij drukte vooral bezig zijn 

met het houden van toezicht. Daardoor blijft er weinig tijd over om de jongeren 

individueel te begeleiden in hun zoektocht naar een opleiding of een geschikte 

baan. Het JOP zit nu in een transitiefase van de eerste doelstelling, overlast ver-

minderen door een recreatief aanbod te bieden (dat is gelukt) naar een onder-

steunend aanbod (begeleiden, helpen, doorverwijzen). Het is de bedoeling dat de 

jongerenwerker probeert meer verantwoordelijkheid bij de groep te leggen en 

zelf minder sturend te zijn. Daardoor blijft er meer tijd over voor ondersteuning. 

Dat is niet gemakkelijk volgens de jongerenwerkers, maar het past wel binnen het 

principe van Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij het activeren van vrijwilligers en sociale 

netwerken een belangrijke rol speelt. Daarnaast is het ook van belang om na te 

denken over welke activiteiten het beste passen bij een veranderende samenstel-

ling van de groep (de eerste jongeren van het JOP worden ouder en een nieuwe 

jongerengroep dient zich aan). 

•	 Er komen ook jongeren uit andere delen van Alphen. Daarmee verandert het JOP 

van een wijkgebonden voorziening naar een meer stedelijke context. Dat bete-

kent dat hier het wijkgericht werken niet meer de juiste wijze van werken is. Er 

zal gekeken moeten worden naar wat heel Alphen nodig heeft aan jongerenont-

moetingsplaatsen om daar het beleid op af te kunnen stemmen. In de praktijk kan 

dat betekenen dat er meer jongerenontmoetingsplaatsen komen in de verschil-

lende wijken van Alphen. Een gevolg hiervan is dat het JOP dan weer echt ‘van de 

Edelstenen- en Planetenbuurt’ wordt. Op dat moment voldoet een wijkgerichte 

aanpak weer. 

•	 Doordat de populariteit van het JOP toeneemt, zijn er op termijn te weinig jon-

gerenwerkers en gaat hun tijd vooral op aan orde houden. Het werkelijke doel, 

ondersteuning bieden, zal dan naar de achtergrond verdwijnen. 

•	 Er dreigt in dat geval ook een fysiek aspect: de accommodatie wordt te klein 

om alle jongeren de mogelijkheid te geven het JOP te bezoeken (zeker in de 

wintermaanden). 

Dan nog enkele losse aanbevelingen voor verdere versterking van het JOP:

•	 Het is belangrijk om jongeren in de modus te krijgen om ook ‘iets te leren’ en te 

werken aan hun loopbaan en niet alleen maar chillen en hangen. 

•	 Denk ook na over wat je met de tussengroep doet: jongeren van 20, 21 jaar die 

bezig zijn met een volgende fase: studeren of werken. 

•	 Pak het momentum om tieners tot maatschappelijke betrokkenen te vormen. Leg 

verantwoordelijkheden bij de groep neer: de Huisraad. 

•	 Het is van belang om voor de Huisraad die jongeren te krijgen die een bepaald 

gezag uitstralen. Maak daarvoor een competentielijst. 
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•	 Organiseer activiteiten voor meiden. Zoals een jongerenwerker zegt: “Meiden 

hebben toch meer de drang om niet te komen vanwege schaamte en ook een 

behoefte aan veiligheid, geborgenheid, dat is wel wat echt speelt, ook vooral in 

de islamitische cultuur.” 

•	 Andere aandachtpunten zijn dat de openingstijden wellicht te beperkt zijn en er 

in het JOP nog weinig aanbod is voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar.

•	 De doelstelling van het productenboek ‘het verminderen van overlast’ is geslaagd 

en dat is mooi; dat betekent dat een volgende stap gemaakt kan worden met het 

JOP. Participe kan samen met de gemeente voor het JOP een ‘nieuwe’ doelstelling 

bedenken. 

•	 Ook is het voor het jongerenwerk van belang om de verbinding te zoeken met 

organisaties zoals Jeugdzorg en andere jeugdhulpverleningsinstanties (zoals 

JeugdInterventieTeams, JIT). 

Samengevat: er is extra waakzaamheid geboden om te voorkomen dat het JOP aan 

zijn succes bezwijkt nu het er steeds drukker wordt. Jongerenwerkers signaleren dit 

ook: “(…) huidige gebruikers hebben zoiets van: hé, onze plek wordt overgenomen 

of we kunnen niet meer naar binnen omdat het te druk is.” 

Een populaire JOP zou op termijn meer en meer gedraaid moeten gaan worden 

met vrijwilligers, waarbij een professional het overzicht bewaart (leiding) en flexibel 

ingezet kan worden waar het nodig is. Daarmee komt voor de professional ook 

tijd vrij om bijvoorbeeld huiskamerprojecten in andere wijken op te gaan zetten. 

Belangrijk hierbij is wel dat een dergelijke omslag geleidelijk gaat, anders veroor-

zaakt het onrust onder de jongeren in het JOP.
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7De waarde van 
wijkgericht werken in 
Alphen aan den Rijn

7.1. Inleiding 

Dit rapport is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel zijn de visies van de 

gemeente, wonenCentraal en Participe geanalyseerd. In het tweede deel hebben 

we de doelen, activiteiten en gewenste resultaten van een drietal programma’s 

van Participe nader bestudeerd. Per programmaonderdeel zijn uitvoerige analyses 

gemaakt, is de theory of change geformuleerd en beoordeeld en zijn conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan voor verbetering. In dit hoofdstuk zullen we 

de twee laatste onderzoeksvragen beantwoorden.

•	 Welke doelstellingen en activiteiten hebben het buurtwerk, het buurthuis en het 

jongerenwerk en hun projecten en welke effecten mogen van deze projecten 

verwacht worden? 

•	 Wat is de waarde van het instrument wijkgericht werken ten opzichte van een 

stedelijke aanpak?

De invulling van de derde onderzoeksvraag (naar de waarde van het instrument 

wijkgericht werken) volgt uit de antwoorden op de twee eerdere vragen. Uiteraard 

vallen er meer activiteiten onder het instrument wijkgericht werken dan we in dit 

onderzoek konden bekijken en analyseren. Om toch een completer beeld te geven 

van dit instrument zullen we bekijken welke invulling Participe en de gemeente aan 

wijkgericht werken geven. Vervolgens zullen we met die andere beoordelingsbron 

van de theory of change, namelijk beschikbare wetenschappelijke kennis, nagaan of 

en in welke omstandigheden de achterliggende veronderstellingen van het instru-

ment wijkgericht werken realistisch zijn. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd: paragraaf 7.2 geeft in een over- 

zichtelijk schema de veronderstellingen en beoordelingen van de onderzochte 

activiteiten weer. Paragraaf 7.3 omvat de theoretische verkenning van het  

wijkgericht werken en paragraaf 7.4 de ideeën van Participe en de gemeente  

over het instrument wijkgericht werken. De waarde van hun veronderstellingen 

wordt in paragraaf 7.5 getoetst. 
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7.2.  Het buurtwerk, buurthuis en jongerenwerk 
ontrafeld

Doelstellingen, activiteiten en beoogde resultaten 

We hebben drie programma’s van Participe nader bekeken, te weten het buurtwerk, 

het Buurthuis Castor & Pollux en het jongerenwerk.

De projecten zijn gereconstrueerd met behulp van de theory of change me-

thode: wat wordt er ondernomen (activiteiten), wat wordt ermee beoogd (te ver-

wachten resultaten) en wie worden er bereikt (mensen). Hieruit wordt de centrale 

veronderstelling (verandertheorie: theory of change) opgesteld en beoordeeld. De 

volgende tabel geeft een totaaloverzicht van de onderzochte activiteiten, de veron-

derstellingen en de beoordelingen. 

Activiteit Reconstructie veronderstel-
ling theory of change

Beoordelingen

Buurtpicknick 
(buurtwerk)

•	Een laagdrempelige activiteit zorgt 
ervoor dat buurtbewoners elkaar 
ontmoeten en daardoor beter leren 
kennen waardoor nieuwe sociale 
verbanden worden gecreëerd. 

•	Door het betrekken van (nieuwe) be-
woners wordt ook het aantal actieve 
buurtbewoners/ vrijwilligers verhoogd.

•	Gezelligheid en goed om bestaan-
de contacten op te frissen.

•	Beperkte mogelijkheid voor het 
werven van nieuwe vrijwilligers.

•	Wenselijk om verbinding met 
andere activiteiten in andere flats 
te leggen voor nieuwe contacten 
en vrijwilligers.

•	Succes hangt (teveel) af van buurt-
werker, continuïteit loopt gevaar.

MultiCultiDag 
(buurtwerk)

•	Door het aanbieden van een groot-
schalig evenement worden vele 
verschillende bewoners van diverse et-
nische achtergronden bereikt die met 
elkaar en elkaars cultuur in contact 
komen op zo’n dag.

•	Veel verschillende etniciteiten op 
één plek, biedt mogelijkheid tot 
nieuwe contacten.

•	Vanwege cyclus van eenmaal per  
jaar, weinig spin off contacten .

•	Goede mogelijkheid om flankeren-
de initiatieven te ontplooien naast 
de MultiCultiDag.

Dagbesteding
(buurthuis)

•	Mensen een dagstructuur bieden, dat 
zij een leuke dag hebben, van elkaar 
kunnen leren en uit hun sociaal isole-
ment komen. 

•	Een weg banen voor de volgende 
generatie allochtonen, zodat zij geen 
gebruik zullen hoeven maken van de 
Dagbesteding, omdat zij zich anders 
zullen ontwikkelen, meer naar de 
samenleving toe.

•	Deelnemers ervaren de Dagbeste-
ding als zinvol en nuttig. 

•	Biedt geen structurele oplossing 
voor sociaal isolement, wel tijdelijk: 
één dag per week.

•	Groep bewoners die Dagbesteding 
nodig heeft, blijft ook in de toe-
komst aanwezig.

Gymnastiek 
voor vrouwen 
(Buurthuis)

•	Vrouwen te laten bewegen om ge-
zonder te worden. Het gaat vooral om 
afvallen, het bieden van ontspanning, 
maar ook om het leren kennen van 
lotgenoten.

•	Beweging is goed voor de ge-
zondheid, mits met regelmaat 
uitgevoerd.

•	Biedt wel ontspanning en de 
mogelijkheid lotgenoten te leren 
kennen.

•	Slechte vloer en gebrek aan materi-
aal kunnen tot blessures leiden.
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Activiteit Reconstructie veronderstel-
ling theory of change

Beoordelingen

JOP (jonge-
renwerk)

•	Door het bieden van een ruimte in het 
JOP, gaan jongeren niet meer buiten 
hangen en overlast veroorzaken. 

•	De activiteiten in het JOP dragen 
bij aan kennis en vaardigheden die 
jongeren nodig hebben om volwaar-
dig te kunnen meedraaien in onze 
maatschappij.

•	Het instellen van een Huisraad, waarin 
jongeren vrijwillig plaats nemen, leidt 
ertoe dat de werkbelasting voor het 
jongerenwerk afneemt en dat de 
nieuwe groep junioren beter kan wor-
den ondersteund en begeleid. 

•	De gesprekken die met de oudere 
doelgroep worden gehouden, leiden 
ertoe dat zij op het rechte pad blijven. 

•	Het bieden van een ruimte voor 
jongeren leidt tot een verminde-
ring van overlast op straat.

•	Door toegenomen populariteit zijn 
er te weinig faciliteiten en forma-
tie aanwezig voor de inhoudelijke 
begeleiding van de jongeren.

•	Een goed draaiende Huisraad leidt 
op termijn tot een werkdrukver-
mindering van jongerenwerkers 
en dus meer tijd voor begeleiding. 
Het instellen van een Huisraad kost 
eerst wel meer tijd. 

•	Gesprekken zijn waardevol, maar 
niet voldoende om jongeren op het 
rechte pad te krijgen Daarvoor is 
de inhoud van die gesprekken be-
langrijk, aangevuld met een combi-
natie van andere interventies.

7.3. Theoretische verkenning wijkgericht werken

Wijkgericht werken is populair. Het staat voor een aanpak van de wijk, waarin de 

behoeften en kwaliteiten van bewoners centraal staan. Vertrouwen in vaardigheden 

en goede wil van bewoners zijn daarbij sleutelwoorden (Wijdeven, Oude Vrielink & 

De Graaf, 2008).

Boer, Groenendijk & De Kleuver (2008) geven aan dat doelen van wijkgericht 

werken in de loop van de tijd veranderd zijn. De doelen van het wijkgericht 

werken zijn onder te verdelen in inhoudelijke (wat) en procesmatige (hoe). De 

kern van de inhoudelijke doelen bestond aanvankelijk uit een fysieke invulling 

van de leefbaarheid. Dit kan worden samengevat als ‘schoon, heel en veilig’. Later 

is daar een ander doel aan toegevoegd, namelijk het overbruggen van de ‘kloof 

tussen burgers en overheid’. Het gaat dan over ‘participatie’, ‘samenwerking in de 

wijken’, ‘interactie’ en ‘contact met burgers en bewoners’. Vanaf ongeveer 2006 is 

hier in vele gemeenten nog een doel aan toegevoegd, namelijk zelfredzaamheid, 

sociale samenhang en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Daar tegenover 

staan talloze procesmatige doelen, gericht op de organisatie van het wijkgericht 

werken, zoals ‘communicatie’, ‘dienstverlening’ en de ‘werkwijze’ van de be-

trokken partners. De doelen van het wijkgericht werken zijn zich dus langzaam 

aan het verbreden. Ging het aanvankelijk – naast leefbaarheid en professionele 

samenwerking – om het overbruggen van de kloof tussen burger en overheid, de 

laatste jaren gaat het ook steeds meer om het versterken van de eigen verant-

woordelijkheid van burgers.
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Wijkgericht werken geen panacee voor alle problemen

Wijkgericht werken is een bruikbaar instrument om op een laag territoriaal niveau 

(de wijk) effectief en samen met bewoners problemen aan te pakken. Daarbij geldt 

wel een aantal randvoorwaarden (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, 2009). 

Ten eerste vormt een stedelijk perspectief van de (nationale) overheid een belang-

rijke beleidsfocus voor wijkgericht werken. Ten tweede is een reële kijk op de rol 

van bewoners in het wijkgericht werken noodzakelijk. Ten derde is het benutten van 

wijkgericht werken niet slechts een kwestie van meer nadruk leggen op de waarde 

van dit instrument. Het wijkgericht werken kan baat hebben bij het wegnemen van 

belemmeringen die liggen in de spanning tussen wijkgericht en sectoraal werken en 

het stimuleren van professionele competenties, zodat professionals kunnen reflecte-

ren op de inhoud en grenzen van het wijkgericht werken. 

In het beleid en de uitvoering van sociaal werk zit de veronderstelling dat de 

problemen in de wijken het best kunnen worden aangepakt op het niveau van de 

wijk. Omdat problemen zich opstapelen en zichtbaar zijn in de wijk, lijkt de wijk ook 

het niveau waarop de oplossingen gezocht moeten worden. Maar het feit dat pro-

blemen zich op een bepaalde plek concentreren, betekent niet automatisch dat dit 

ook de beste plek is om iets aan deze problemen te doen. Het benaderen van pro-

blemen op wijkniveau moet instrumenteel zijn en mag geen doel op zich worden. 

In wijkbeleid is er marginaal aandacht voor onderwijs en werk, terwijl goed onder-

wijs en arbeidsparticipatie cruciaal zijn om mensen uit een achterstandspositie te 

helpen. Het wijkbeleid lijdt vaak onder een ‘projectenziekte’: te veel projecten, te 

weinig samenhang, te weinig afstemming, te veel kortlopend en te weinig focus 

(Eikelenboom & Pas, 2009). 

Doelen en uitvoeringsplannen

Er lijkt niet altijd een logisch verband te bestaan tussen de geformuleerde doelen en de 

vertaling in actie- en uitvoeringsplannen (Boer, Groenendijk & De Kleuver, 2008). Dat 

is terug te zien in de invulling van zelfredzaamheid, sociale samenhang en de eigen 

verantwoordelijkheid van burgers en in de kloof tussen burgers en overheid. Doelen 

en maatregelen zijn niet helder. Gaat het er bijvoorbeeld om bewoners in beweging 

te krijgen voor allerlei buurtklussen of om nieuwe groepen burgers te betrekken bij 

formele overlegorganen zoals wijkplatforms, wijkteams en bewonersorganisaties? Of 

is het de bedoeling dat vervreemding van burgers met verschillende achtergronden 

en leefstijlen wordt tegengegaan of dat de levendigheid en gezelligheid in de buurt 

verbeteren zodat deze aantrekkelijker wordt voor lokale ondernemers? 

Interetnische contacten bevorderen

Uit onderzoek (onder andere Blokland, 2003; RMO, 2005; Snel & Boonstra, 2005) is 
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bekend dat bewoners van achterstandswijken zich sterk hechten aan de (etnische) 

sociale netwerken in de eigen buurt. Zij beschikken over relatief weinig economisch, 

cultureel en sociaal kapitaal om contacten met sociale instituties binnen en buiten 

de eigen wijk aan te knopen en zich de taal en gedragscodes van ‘burgerschap’ en 

‘vooruitkomen’ eigen te maken. In veel heterogeen samengestelde buurten leven 

groepen langs elkaar heen.

Het stimuleren van contact tussen verschillende bevolkingsgroepen wordt 

gezien als een middel om integratie te bevorderen en hiermee de spanningen te 

verminderen. De gedachte hierachter is dat interacties helpen om verschillen te 

overbruggen en te accepteren. Onderzoek naar de sociaal-culturele aspecten van 

een multi-etnische samenleving laat zien dat de verschillende bevolkingsgroepen 

tot op heden weinig contact met elkaar hebben en dat het aantal interetnische 

contacten afneemt (RMO, 2005). Dit geldt ook voor contacten in de vrije tijd. 

Tijdens multiculturele festivals, en andere georganiseerde multiculturele bijeen-

komsten, worden interetnische ontmoetingen kunstmatig tot stand gebracht. 

Deze kunstmatige contacten hebben echter weinig structurele contacten tot 

gevolg, omdat ongeveer de helft van deze georganiseerde activiteiten slechts 

eenmalig is. 

Brunches, straatfeesten en multiculturele uitstapjes brengen allochtone en 

autochtone buurtbewoners lang niet altijd bij elkaar. Ontmoeten om te ontmoeten 

vormt vaak een onvoldoende basis. Drie aangrijpingspunten van de RMO (2005) om 

het contact tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen zijn hier van belang. 

Als eerste gaat het om wat wel de ‘infrastructuur van verbinden’ wordt genoemd. 

In dat verband is een belangrijke rol voorzien voor zogenoemde multifunctionele 

accommodaties. Ook kan via de inrichting en specifiek gebruik van de publieke 

ruimte interetnisch contact worden bevorderd. Ten tweede zou men het contact 

kunnen bevorderen door activiteiten en bijeenkomsten te organiseren die specifiek 

gericht zijn op interculturele ontmoeting. Een derde aangrijpingspunt is de opzet 

van duurzame projecten en initiatieven die tot contacten leiden vanwege gedeelde 

interesses, belangen, voorkeuren of omdat men ze gewoon leuk vindt. Dit worden 

wel etniciteitoverstijgende contacten genoemd. 

Daarmee pleit de RMO (2005) voor een benadering waarin mensen met elkaar 

verbonden worden, waardoor structurele contacten kunnen ontstaan. Dat kan door 

herhaalde ontmoetingen met anderen waardoor het kennen en gekend worden 

meer in relaties kan bezinken. Publieke ruimten zijn daarbij belangrijke plekken 

voor het ondernemen van vrijetijdsactiviteiten. 

Kritische succesfactoren

Uit de analyse van diverse artikelen over wijkgericht werken (Boer et al., 2008; 

Blokland, 2003; DSP, 2008; Edelenbos, 2006; Eikelenboom & Pas, 2009; Houtkamp, 
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et al, 2009; Wijdeven et al., 2008) destilleerden wij de volgende kanttekeningen en 

kritische succesfactoren:

•	 Meer participatie is niet altijd een indicator voor ‘meer betrokkenheid’. Met ande-

re woorden, bewoners doen ook mee aan activiteiten zonder dat zij zich daarna 

verantwoordelijk gaan voelen voor de wijk of op zoek zijn naar ontmoeting. Zij 

doen mee omdat zij het leuk vinden. 

•	 Het hangt vaak sterk af van personen: bestuurlijk, in organisaties en in de wijk. 

•	 Er is soms sprake van een overkill van meerdere ‘experimenten’ tegelijk in een 

buurt: ISV, prachtwijken, wijkgericht werken, et cetera. Vooral in aandachtswijken 

levert dat vaak een overdaad aan goedbedoelde initiatieven op, waardoor het 

idee van een ‘projectencarrousel’ ontstaat.

•	 Continuïteit is van belang voor centrale personen op cruciale functies: zoals de 

wijkmanager en de opbouwwerker. Zij dienen zich bij voorkeur niet slechts voor 

twee jaar te committeren aan de wijk, maar voor een langere periode. 

•	 Het gaat om afstemming tussen beheersprojecten, ontwikkelingsprojecten, sociale 

projecten en zelfs culturele projecten van de gemeente en de wijk. 

Bij wijkgericht werken zijn verschillende actoren betrokken: de gemeente, professio-

nals uit de wereld van wonen, zorg en welzijn, de politie en niet in de laatste plaats de 

bewoners zelf. Zij kunnen zeer uiteenlopende perspectieven hebben op activiteiten die 

worden georganiseerd in de wijk of buurt. Van bewoners wordt verwacht dat ze een 

actieve inzet hebben bij het verbeteren van het leefklimaat in hun wijken en buurten. 

Maar is dat een reële verwachting en zo ja, wat zijn de condities daarvoor?

De DSP-groep beantwoordt deze vraag in de rapportage ‘De waarde van de 

Wijk’ (2008). Allereerst noemen de auteurs een aantal pro’s en contra’s voor de 

waarde van de wijk. 

De pro’s

•	 De wijk is dé plek waar alles samenkomt: gemeente, professionals en bewoners.

•	 Op wijkniveau krijgt de gemeente voor de burger een gezicht en omgekeerd.

•	 Op wijkniveau kun je burgers daadwerkelijk bij beleid betrekken.

•	 Door wijkgericht te werken, kun je burgers stimuleren zelfredzaam te zijn. 

Wijkraden, wijkontwikkelingsplannen en wijkbudgetten zijn daar belangrijke 

middelen voor.

•	 Door burgers te betrekken bij beleid en projecten in de wijk, wordt het draagvlak 

voor en de effectiviteit van maatregelen en activiteiten vergroot.

De contra’s:

•	 De wijk is primair een planologisch concept. Voor veel bewoners leeft ‘de wijk’ 

helemaal niet.
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•	 Gemeente, professionals en bewoners hebben zulke uiteenlopende perspectieven 

en belangen dat samenwerking moeizaam verloopt.

•	 Het meeste beleid van de gemeente en van professionals wordt centraal en niet 

op wijkniveau ontwikkeld. 

7.4. Ideeën over het wijkgericht werken

Inleiding

De ‘losse’ activiteiten van het buurtwerk, buurthuis en jongerenwerk vormen een 

onderdeel van het wijkgericht werken zoals dat door Participe in de Planeten- en 

Edelstenenbuurt wordt ingezet. Ook de gemeente past een wijkgerichte manier van 

werken toe in haar ISV-buurten. 

In deze paragraaf bekijken we hoe Participe en de gemeente het wijkgericht 

werken omschrijven en vormgeven. We sluiten af met de veronderstellingen voor 

het instrument wijkgericht werken. 

Wijkgericht volgens Participe

Voor Participe is de wijk een eenheid waarbinnen zij haar professionele dienstver-

lening organiseert, namelijk het ‘bedienen’ van bewoners in de Alphense buurten. 

Participe vindt een wijkgerichte aanpak essentieel om maatwerk te kunnen leveren 

en aan te sluiten bij wijkverbanden en initiatieven in de wijk. De multifunctionele 

accommodaties spelen daarbij een belangrijke rol. De professional in de uitvoering 

is een specialist: hij of zij weet wat sociaal werk in de wijk is. Bewonersparticipatie 

is voor de professionals van belang om hun aanbod beter af te stemmen op de 

vraag van bewoners. Door bewoners mee te laten denken over oplossingen voor 

problemen, kan de effectiviteit van het werk toenemen. Dit wordt in het werk van 

Participe steeds belangrijker, het kantelen van aanbodgerichte naar meer vraagge-

stuurde activiteiten. De burger wordt daarin gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid 

te nemen voor een goede oplossing. Verder kunnen de professionals van Participe in 

de wijk samen met andere collega’s en met professionals van de gemeente (wijkad-

viseurs) en wonenCentraal (huismeesters) optrekken om tot een goede taakuitvoe-

ring te komen. Dat werkt alleen als deze professionals elkaar niet voor de voeten 

lopen, want dan komt de onderlinge afstemming onder druk te staan en dat zal 

het werk en de bewoners geen goed doen. Daarnaast is een goede informatievoor-

ziening nodig zodat buurtbewoners op de hoogte worden gehouden van diverse 

activiteiten.

Wijkgericht werken volgens de gemeente

De gemeente ziet de wijk meer als onderdeel van de gemeentelijke organisatie. 

In de Planeten- en Edelstenenbuurt krijgt het gemeentelijke beleid handen 



* * *  66  Inzicht in wijkgericht werken

en voeten. De gemeentelijke professionals organiseren vanuit verschillende 

werkvelden en beleidsterreinen projecten en activiteiten in de wijken. Juist 

op de schaal van de wijk of de buurt kunnen kleine successen bijdragen aan 

de leefkwaliteit. Daarbij gaat het, meer dan vroeger, om ‘ruil’. Niet meer het 

adagium ‘u vraagt en wij draaien’ maar ‘u vraagt en wij vragen wat in ruil’ (zie 

ook Wolfson, 2005).

Bewonersparticipatie vindt de gemeente belangrijk omdat het de afstand tussen 

de politiek en de burger kan verkleinen en omdat bewoners een bijdrage kunnen 

leveren aan het bereiken van de gemeentelijke doelen. Verder wil de gemeente 

weten wat er leeft onder de burgers en waar zij behoefte aan hebben. De oriëntatie 

van de gemeente op de twee buurten is breed. Naast ad hoc bezigheden is er ook 

altijd een oriëntatie op de toekomst en de wat langere termijn van circa vier jaar. De 

gemeente werkt samen met partners in de wijken en vervult daarbij vooral de regie- 

en netwerkfunctie. 

Reconstructie veronderstellingen wijkgericht werken 

Uit bovenstaande beschrijvingen blijkt dat de gemeente en Participe verschillende 

perspectieven op wijkgericht werken hebben. Beiden veronderstellen dat deze 

manier van werken het beste aansluit bij het oplossen van problemen van bewo-

ners en het leefbaar maken van buurten (breed doelbereik dus). Ze hebben echter 

verschillende ideeën over hoe je zover kunt komen. De volgende kernpunten geven 

de veronderstellingen van de gemeente en Participe op het instrument wijkgericht 

werken weer (tabel 7.1). 

Tabel 7.1: Invulling kernpunten wijkgericht werken door Participe en gemeente

Participe Gemeente

Dicht bij bewoners Betrokkenheid van bewoners vergroten

Aansluiten bij wijkverbanden en 
initiatieven

Versteviging sociale cohesie

Vraag achter de vraag Stijging percentage actieve bewoners

Laagdrempelig Ad hoc beleid en toekomstoriëntatie naast elkaar

Goede informatievoorziening Versterken slagvaardigheid gemeente

Multifunctionele accommodaties Organiseren resultaat vanuit perspectief wijk

Maatschappelijke partners Brede verbanden leggen met bovenwijkse thema’s 
zoals onderwijs en werk

Wijk als eenheid professionele 
dienstverlening

Wijk onderdeel gemeentelijke organisatie
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7.5. Waarde van het wijkgericht werken

De theoretische verkenning en de veronderstellingen laten zien wat de wijk kan 

betekenen voor elke groep bewoners, maar ook waar de grenzen en beperkingen 

(lijken te) liggen van het werken op wijkniveau.

De afstemming van gedeelde visies van Participe en de gemeente op de verschil-

lende posities, taken en rollen in de praktijk (onderzoeksvraag 1) is een belangrijke 

eerste stap om het instrument wijkgericht werken goed in te kunnen zetten. Maar 

dat is niet voldoende. Tabel 7.1 maakt duidelijk dat de verwachtingen, perspec-

tieven en belangen van Participe en de gemeente in de wijk en daarmee in het 

wijkgericht werken sterk uiteenlopen. Daardoor is het geen eenvoudige taak om 

gelijkgerichtheid en afstemming in de wijk te bewerkstelligen, maar dat is wel 

belangrijk. Uit de literatuur blijkt al dat de doelen van het wijkgericht werken zich 

steeds verder verbreden. In Alphen krijgt het wijkgericht werken van de gemeente 

meer aanbodgericht vorm, terwijl Participe een meer vraaggerichte werkwijze voor-

staat. Dat botst en daarom is het nodig om de visies af te stemmen. De gezamen-

lijkheid kan gecreëerd worden in het besef dat het niet zozeer een kwestie is of er 

meer vraaggericht of juist aanbodsgericht moeten worden gewerkt, maar of men de 

activiteiten vóór bewoners organiseert of ze juist dóór bewoners laat organiseren. 

Het is van belang dat Participe en de gemeente hierover met elkaar in gesprek gaan 

met het doel tot een eenduidige visie op het wijkgericht werken te komen. Dit zal 

de samenwerking vergemakkelijken. 

Aandachtspunten bij het tot stand komen van een dergelijke gedeelde visie op wijk-

gericht werken zijn de volgende:

•	 Verbeter de (sturings)relatie tussen gemeente en Participe (1), zodat de kwaliteit 

en professionaliteit van het welzijnswerk (2) een extra impuls krijgen. Goed op-

drachtgeverschap vereist dat de gemeente Alphen politieke beslissingen neemt en 

beleidsprioriteiten vaststelt. Vervolgens dient de gemeente het aan de professio-

naliteit van Participe over te laten welke aanpak zij kiest om de beoogde resulta-

ten te behalen.

•	 Maak helder wat de doelen en de actieplannen zijn voor de invulling van be-

grippen als participatie, sociale samenhang en leefbaarheid. Deze containerbe-

grippen kunnen van alles omvatten en de gemeente kan iets anders voorstaan 

en verwachten dan Participe. Een voorbeeld: meer participatie betekent voor 

Participe: meer mensen die meedoen aan de samenleving, die weer actiever 

worden dan voorheen. Voor de gemeente betekent meer participatie juist meer 

betrokkenheid en zich verantwoordelijk voelen voor de wijk. Dit zijn twee ver-

schillende uitkomsten die bepalend zijn voor de tevredenheid met het resultaat. 

De crux van goed aanbesteden is dan ook het aanscherpen van de doelen van 
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activiteiten die onder de centrale doelstelling van wijkgericht werken vallen. 

Door systematisch te handelen kunnen die doelen vervolgens bereikt worden in 

de interventies. 

•	 Van groot belang is ook dat de verbinding gezocht wordt tussen wijkbeleid en 

sectoraal beleid. Sectoraal beleid is beleid dat zich richt op specifieke sectoren 

of thema’s van overheidsbeleid. In het takenpakket van de wijkadviseurs van de 

gemeente zou ruimte moeten zijn voor het opbouwen van bovenwijkse netwer-

ken en voor het leggen van verbindingen tussen wijkgericht en stedelijk/sectoraal 

beleid. Op die manier kan er een verbinding worden gemaakt met bijvoorbeeld 

onderwijs en werk voor de wijkbewoners.

•	 Informatievoorziening kent twee dimensies. De eerste gaat over informatie naar 

bewoners toe: wat is er allemaal mogelijk in de wijk. In de tweede dimensie gaat 

het om informatie naar de gemeente toe: weet de gemeente wat er speelt in de 

wijk, zodat zij daar adequaat beleid op kan formuleren?

•	 Het instrument wijkgericht werken leent zich goed voor het verwerven van  

inzicht in de specifieke problemen die spelen onder bewoners en in wijken. 

Maar met alleen die kennis kunnen professionals het wijkgericht werken nog 

niet ten volle benutten. Zij dienen ook inzicht te ontwikkelen in hoe de pro-

blemen het beste kunnen worden opgelost. Dat inzicht kan alleen ontstaan als 

professionals reflecteren op het bestaande beleid en lacunes daarin kunnen 

identificeren en wanneer zij de problemen ook op andere schaalniveaus dan de 

wijk kunnen aanpakken. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen profes-

sionals van Participe, medewerkers van wonenCentraal en wijkadviseurs van de 

gemeente.

•	 In de uitvoering van projecten met meerdere partners zou Participe in de organi-

satie hiervan leidend moeten zijn.

•	 Goed wijkgericht werken valt samen met een sterke verbinding tussen: 

•	 activiteiten: van barbecue tot evenementen

•	 werkvormen: tussen het buurtwerk, jongerenwerk, kinderwerk, ouderenwerk, 

et cetera; ook: het verbinden van zorg en welzijn 

•	 organisaties: Wmo-organisatie, gemeente, woningcorporaties, stichtingen, et 

cetera.

•	 Wijkgericht werken vindt plaats in accommodaties en op straat. 

•	 Continuïteit is van belang voor cruciale functies en posities in de wijk. 

Over deze laatste twee punten gaat de rest van deze paragraaf. De veronderstel-

lingen en beoordelingen van de activiteiten van het buurtwerk, buurthuis en 

jongerenwerk bepalen namelijk mede de invulling van het instrument wijkgericht 

werken. Verbeteringen in het uitvoeren van deze activiteiten maakt het instrument 

wijkgericht werken waardevoller. 
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Buurtwerk

Voor het buurtwerk zou dat betekenen dat het een volwaardig onderdeel van 

Participe mag worden, zodat het opzetten en uitvoeren van activiteiten en 

het ondersteunen en stimuleren van vrijwillige buurtbewoners goed vorm kan 

krijgen. Nu lijkt het buurtwerk meer op Sociaal-Cultureel Werk dan op buurt-

werk. Contacten tussen allochtonen en autochtonen waaraan gedeelde interes-

ses, belangen en liefhebberijen ten grondslag liggen, zouden minder gefor-

ceerd en mede daardoor frequenter en duurzamer van aard moeten zijn. Dit 

zou bereikt kunnen worden door de onderzochte activiteiten (Buurtpicknick en 

MultiCultiDag) en andere activiteiten vaker te organiseren en verbindingen te 

leggen tussen de activiteiten. Daarbij zouden de wensen van bewoners nog meer 

leidend dienen te zijn. Interactie in wijken kan leiden tot meer sociale cohesie; 

contact tussen mensen met verschillende etnische achtergronden is een manier 

om sociaal kapitaal te verwerven en meer contact is nodig om te komen tot 

wederzijds begrip en respect. Voor professionals is het moeilijk om mensen uit 

etnische groepen te betrekken, omdat zij vaak in het relatieve isolement van het 

eigen sociale netwerk verkeren. Men wil wel activiteiten ondernemen, maar dan 

het liefst in de ‘eigen’ omgeving. Dat is niet erg, maar dat wetende is het goed 

om daar als professional bij aan te sluiten. 

Als model is wellicht ook de door Participe aangehaalde participatieladder van 

belang. Het gaat dan om de participatiemogelijkheden die de burgers bij de voorbe-

reiding en uitvoering van het programma worden geboden. Dit past in het streven 

om met meer vrijwilligers te werken en de regie zoveel als mogelijk bij de burgers te 

laten. Verder zou het buurtwerk, meer dan nu, verbindingen moeten leggen tussen 

buurtbewoners en tussen activiteiten. Dat draagt bij aan verbetering van het sociale 

klimaat in de wijk. 

Daarbij zou bekeken moeten worden hoe de samenwerking tussen buurtwerker 

en wijkadviseur versterkt kan worden. Hun werk ligt namelijk in het verlengde van 

elkaar: organiseren van activiteiten en mensen (buurtwerk) en de verbindingen met 

netwerken leggen (wijkadviseur). Huismeesters kunnen dan fungeren als de ogen en 

oren van de buurt. Hun observaties vormen input voor het werk van de buurtwer-

ker. Lukt deze samenwerking onvoldoende, dan heeft dat direct gevolgen voor het 

sociale klimaat in deze twee buurten. 

Buurthuis

Het organiseren van activiteiten vindt plaats buiten, maar ook binnen de buurthui-

zen. Bijvoorbeeld in het Buurthuis Castor & Pollux. 

Het buurthuis dient haar samenwerking met de huismeesters nog verder te intensi-

veren en zal andere doelgroepen moeten aanmoedigen activiteiten te bedenken voor 

het buurthuis. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van inloopavonden in het 
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buurthuis waar bewoners kunnen brainstormen over activiteiten voor het buurthuis. 

Vooralsnog is het aanbod aan activiteiten te eenzijdig en te zeer gericht op selectieve 

doelgroepen. De activiteiten Dagbesteding en Gymnastiek voor vrouwen (de activitei-

ten die wij onderzocht hebben) zijn wel goedlopende activiteiten. Dagbesteding biedt 

een dagstructuur aan en haalt mensen, al dan niet tijdelijk, uit hun sociaal isolement. 

Of een volgende generatie daarmee gediend is, is nog maar de vraag, want het zijn 

vaak oudere vrouwen van wie de kinderen al lang het huis uit zijn. Dat die kinderen 

het, van horen zeggen, goed doen, heeft een totaal andere achtergrond die verklaard 

kan worden uit de sociale kringen en werkkringen waarin deze kinderen zich bevinden. 

Gymnastiek voor vrouwen is een gezonde bezigheid. De reikwijdte is echter 

beperkt, er is slechts ruimte voor ongeveer 10 vrouwen en in de wijk zijn meer vrou-

wen die hier behoefte aan hebben. Ook is er beter sportmateriaal nodig. Wel is het 

zo dat met elkaar sporten of samen eten bij veel initiatieven de basis vormen voor 

interetnisch contact, net als de opvoeding en het onderwijs van kinderen. De in 2012 

nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie aan de Kop Sterrenlaan biedt 

meer mogelijkheden voor een volwaardig buurthuis.

Jongerenwerk

Het JOP is populair en draait goed qua bezoekersaantallen. Een keerzijde van de 

enorme toeloop van jongeren is dat jongerenwerkers bij drukte vooral bezig zijn 

met het houden van toezicht. Daardoor blijft er weinig tijd over om de jongeren 

individueel te begeleiden in hun zoektocht naar een opleiding of een geschikte 

baan. Het JOP zit nu in een transitiefase van de eerste doelstelling, overlast  

verminderen door een recreatief aanbod te bieden (dat is gelukt) naar een  

ondersteunend aanbod (begeleiden, helpen, doorverwijzen). Om die overgang 

te realiseren probeert de jongerenwerker, door het installeren van een Huisraad, 

meer verantwoordelijkheid bij de groep te leggen en zelf minder sturend te zijn. 

Daardoor komt er meer tijd vrij voor de ondersteunende rol. Dat is niet gemak-

kelijk volgens de jongerenwerkers, maar het past wel binnen het het principe van 

Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij vrijwilligers en sociale netwerken een belangrijke rol 

spelen. Ook is het van belang om jongeren te verleiden om ook ‘iets te leren’ en 

te werken aan hun loopbaan. Daarnaast is het van belang om te bedenken welke 

activiteiten het beste passen bij een veranderende samenstelling van de groep 

jongeren in het JOP. Het veranderende aspect zit hier niet alleen in nieuwe, jonge 

buurtbewoners (de eerste jongeren van het JOP worden ouder en een nieuwe 

jongerengroep dient zich aan), maar ook in een toename van jongeren uit andere 

Alphense wijken. Het is belangrijk om hierin ook verbinding te zoeken met  

andere organisaties die zich op jongeren richten, zoals Jeugdzorg en jeugdhulp-

verleningsinstanties (bijvoorbeeld JeugdInterventieTeams, JIT), om samen 

jongeren beter te kunnen bedienen. 
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Het laatste aandachtspunt is het voorzieningenniveau in Alphen. Dit is volgens vele 

geïnterviewden nog onvoldoende en dat maakt een stap voorwaarts lastig. Wij heb-

ben echter gemerkt dat er bij alle partijen een sterke drive is om de sociale parti-

cipatie en leefbaarheid in de Planeten- en Edelstenenbuurt verder te verbeteren. 

Met de gedeelde visies en de aanwezigheid van goede professionals liggen er zeker 

kansen in Alphen aan den Rijn. 
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Epiloog

Theory of change als onderzoeksinstrument

In dit rapport hebben wij de theory of change gebruikt bij de analyse van program-

ma’s (buurtwerk, buurthuis en jongerenwerk) en enkele afzonderlijke programma-

onderdelen (Buurtpicknick, MultiCultiDag, Dagbesteding, Gymnastiek voor vrouwen 

en JOP) van het wijkgericht werken in Alphen. 

Bij de reconstructie van de doelen, activiteiten en beoogde effecten van de 

afzonderlijke programmaonderdelen, blijkt de theory of change een zeer bruikbare 

methode. Men kan inzichtelijk maken of veronderstellingen valide en haalbaar zijn. 

Deze uitkomsten geven een indicatie hoe het met de programma’s (buurtwerk, 

buurthuis en jongerenwerk) zelf is gesteld. Aangezien per programma slechts één 

of twee activiteiten bekeken konden worden, is het wat lastiger om een volledige 

beoordeling te geven van de programma’s. Toch hebben we wel de abstractere doel-

stellingen van deze programma’s proberen te duiden door goed te analyseren hoe 

professionals daar vorm aan geven. Zodoende konden we aanbevelingen geven om 

deze programma’s nog sterker te maken. Waarschijnlijk is het voor de onderzoeker 

gemakkelijker om met de theory of change één programma met al haar activiteiten 

te bestuderen. 

Interessant is de stap geweest om vanuit de programma’s en programmaonder-

delen een oordeel te geven over het instrument wijkgericht werken. Aangezien 

doelen en activiteiten van deze programma’s van elkaar verschillen, zowel naar 

doelgroep (jongeren, vrouwen, et cetera) als naar inhoud (ontmoeting, gezond-

heid, et cetera) bleek het binnen de theory of change methode een uitdaging te 

zijn om een allesomvattende analyse te geven van wijkgericht werken. Behulpzaam 

daarbij was de inzet van wetenschappelijke kennis als informatiebron (zoals beoogd 

door Weiss, 1995). Samen met de uitkomsten uit het veldwerk konden we met de 

bestaande wetenschappelijke expertise nagaan of en in welke omstandigheden de 

achterliggende veronderstellingen van het wijkgericht werken realistisch zijn. 
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Lijst geïnterviewden

We hebben in dit onderzoek gesproken met vele professionals en bewoners. Ik dank 

hen voor hun tijd die ze hieraan besteed hebben. Onderstaande lijst geeft de func-

ties weer waarin zij hun rol vervullen:

•	 Directie Participe

•	 Directie wonenCentraal

•	 Ambtenaren gemeente Alphen aan den Rijn

•	 Manager Collectieve Wmo-diensten Participe

•	 Wijkaccountmedewerker Participe

•	 Wijkadviseur gemeente

•	 Gebiedscoördinator gemeente

•	 Gebiedsbeheerder

•	 Diverse huismeesters wonenCentraal

•	 Buurthuismedewerker Participe

•	 Opbouwwerker Participe

•	 Buurtwerker Participe

•	 Gymnastiekdocent

•	 Jongerenwerkers van het JOP

•	 Jongeren en tieners van het JOP

•	 Vrouwengroep Soepoverleg

•	 Politie

•	 Beheerder Buurthuis Castor & Pollux

•	 Medewerker Sleutelwerkplaats 

•	 Diverse (actieve) bewoners en vrijwilligers
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BIJLAGE 1

Uitkomsten enquête JOP

Jongeren die het JOP bezoeken, is gevraagd een korte enquête in te vullen over 

het reilen en zeilen bij het JOP. Een belangrijk onderdeel daarin was wat het JOP 

voor de jongeren betekent: wat vinden zij goed, wat kan beter, wat missen zij? 

Onderstaand verslag geeft de uitkomsten weer. 

Geslacht

Alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld zijn mannen (N=21).

Leeftijd

Figuur 1: Respondenten per leeftijdscategorie (N=21)
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De respondenten zijn tussen de 13 en 24 jaar oud. Het grootste gedeelte van de res-

pondenten is tussen de 18 en 20 jaar (negen personen). Het aantal 22 t/m 24-jarigen 

is iets kleiner (vier personen).

Bezoekfrequentie

Tabel 1: Hoe vaak breng je een bezoek aan het JOP?

N Percentage

Regelmatig, 1 keer per week 6 28,6

Vaak, 2 keer per week 2 9,5

Heel vaak, meer dan 2 keer per week 13 61,9

Totaal 21 100
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Het grootste gedeelte van de respondenten komt meer dan twee keer per week 

naar het JOP (61,9%). Ruim een kwart komt regelmatig / één keer per week. In 

ieder geval is het zo dat alle respondenten minimaal één keer per week het JOP 

bezoeken.

Doel bezoek JOP

Tabel 2: Waarvoor kom je in het JOP?

N Percentage (n=21)

Ontmoeting met leeftijdgenoten 11 52,4

Om iets te leren, zoals solliciteren 3 14,3

Om werk te zoeken 4 19,0

Om hulp te krijgen 7 33,3

Om leuke activiteiten te doen 9 42,9

Chillen/hangen 17 81,0

Film kijken 4 19,0

Iets anders 4 19,0

Totaal 59 -

Respondenten konden meerdere antwoorden geven, vandaar dat het aantal hoger 

is dan 21 en de percentages niet optellen tot 100.  

Van de respondenten gaf 81% aan naar het JOP te komen om te chilllen / han-

gen. Andere veelgenoemde redenen van jongeren om het JOP te bezoeken is voor 

ontmoeting met leeftijdgenoten (52,4%) en om leuke activiteiten te doen (42,9%). 

Een derde van de respondenten geeft aan dat ze naar het JOP komen om hulp te 

krijgen. Het percentage respondenten dat naar het JOP komt om iets te leren of om 

werk te zoeken is relatief beperkt.

Oordeel activiteiten

Tabel 3:  Wat vind je van de activiteiten die georganiseerd worden door het JOP?

N Percentage

Uitstekend 9 42,9

Goed 10 47,6

Voldoende 2 9,5

Onvoldoende 0 0

Totaal 21 100

Alle respondenten beoordelen de activiteiten die door het JOP georganiseerd wor-

den minimaal met voldoende. Ruim 90% vindt de activiteiten zelfs goed (47,6%) tot 

uitstekend (42,9%).

Gemeentelijke aandacht

Tabel 4: Vind je dat de gemeente meer aandacht moet geven aan jongerenwerk als 

het gaat om geld en uitbreiding activiteiten?
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N Percentage

Ja meer, want er is nu niet genoeg te doen voor jongeren 13 65,0

Ja meer, want er zijn heel veel jongeren met problemen 
die nergens naar toe kunnen

6 30,0

Voor mij hoeft het niet, want ik ga er toch niet heen, ik 
heb mijn eigen activiteiten

0 0

Geen idee, volgens mij weet niemand die ik ken wat het 
jongerenwerk doet

0 0

Anders 1 5,0

Totaal 20 100

Wanneer de respondenten gevraagd wordt of de gemeente meer aandacht moet 

geven aan jongerenwerk, antwoordden 19 van de 20 respondenten met ja. 65% van 

de respondenten is van mening dat er niet genoeg te doen is voor jongeren in de 

gemeente. Volgens 30% zou het jongerenwerk uitgebreid moeten worden omdat er 

veel jongeren met problemen zijn die nergens naar toe kunnen.

Eigen ideeën

Tabel 5: Kan je met eigen ideeën komen voor andere activiteiten in het JOP?

N Percentage

Ja 6 28,6

Nee 6 28,6

Weet niet 8 38,1

Totaal 20 100

Wanneer de respondenten gevraagd werden of ze zelf met ideeën kunnen komen 

voor activiteiten in het JOP antwoordden zes personen met ja (28,6%), zes met nee 

(28,6%) en acht met weet niet (38,1%) Het lijkt erop dat een klein deel bereid is om 

zelf activiteiten te organiseren. Binnen de groep ‘weet niet’ zou wellicht het zelf 

organiseren van activiteiten gestimuleerd kunnen worden.

Tabel 6: Zo ja, is er door de jongerenwerkers iets mee gedaan? 

N Percentage

Ja (beantwoord ook vraag 7c) 5 71,4

Nee (beantwoord ook vraag 7d) 2 28,6

Totaal (ga door met vraag 8a) 7 100

Van de zes respondenten die zelf ideeën hebben geopperd voor activiteiten, verkla-

ren vijf personen dat deze ideeën zijn opgepikt door de jongerenwerkers (83,3%). 

Daarmee hebben de jongerenwerkers geprobeerd geld te krijgen van de gemeente, 

zo is bijvoorbeeld zaalvoetbal van de grond gekomen. 
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Huisraad

Tabel 7: Zie je voor jezelf een rol weggelegd in een Huisraad?

N Percentage

Ja 6 37,5

Nee 4 25,0

Misschien 4 25,0

Weet niet 2 12,5

Totaal 16 100

Zes personen (37,5%) zien een rol voor zichzelf weggelegd in een Huisraad, vier 

personen misschien (25%) en twee personen weten het niet (12,5%). Vier personen 

geven aan geen rol voor zichzelf in de Huisraad te zien.

Stellingen en overige zaken

Tabel 8: Hieronder staan een aantal stellingen. Kun je aangeven in hoeverre je het 

daarmee eens of oneens bent?

% en (N) Mee 
oneens

Neutraal Mee eens Weet 
niet/NVT

Het JOP is groot genoeg 11,1  (2) 16,7  (3) 66,7  (12) 5,6  (1)

Alphen kan niet zonder JOP 5,3   (1) 5,3   (1) 84,2  (16) 5,3  (1)

Voorlichting over het jongerenloket 
was nuttig voor mij

10,5  (1) 36,8   (7) 42,1  (8) 15,8  (3)

Voorlichting over de Wet investeren in 
jongeren (WIJ) was nuttig voor mij

- 36,8  (7) 42,1  (8) 21,1  (4)

Ik wil nog meer voorlichting over 
diverse onderwerpen krijgen

5,3  (1) 47,4  (9) 31,6  (6) 15,8  (3)

Ik voel me veilig op het JOP 5,3  (1) 10,5  (2) 84,2  (16) -

Er zijn voldoende activiteiten voor 
meiden

15,8  (3) 10,5  (2) 26,3  (5) 47,4  (9)

Tweederde van de ondervraagden vindt het JOP groot genoeg. Twee personen vin-

den het JOP te klein en drie zijn neutraal. Op de stelling of men zich veilig voelt bij 

het JOP, antwoordt 84,2% positief. Eén persoon geeft aan zich niet veilig te voelen 

op het JOP en twee personen zijn neutraal. Meer dan 84% van de ondervraagden is 

van mening dat Alphen aan den Rijn niet zonder JOP kan. Slechts één respondent is 

het hiermee oneens. 

Een groot deel van de respondenten heeft de voorlichting over het jongerenlo-

ket als nuttig ervaren (42,1%). Eén van de ondervraagden heeft de voorlichting over 

het jongerenloket als niet nuttig ervaren. Het grootste gedeelte van de ondervraag-

den heeft neutraal geantwoord of weet niet/nvt, respectievelijk 36,8% en 15,8%. 

Op de stelling of de voorlichting over de Wij als nuttig is ervaren, werd nagenoeg 

hetzelfde geantwoord. 42,1% heeft de voorlichting als nuttig ervaren. Geen enkele 
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ondervraagde heeft de voorlichting als niet nuttig beoordeeld. Een groot deel is 

neutraal of weet het niet, respectievelijk 36,8% en 21,1%. Op de vraag of de res-

pondenten meer voorlichting willen krijgen, antwoordt 31,6% positief. Slechts één 

persoon heeft geen behoefte aan verdere voorlichting. Bijna de helft antwoordt 

neutraal en drie personen antwoorden weet niet/nvt.

Als laatste is gevraagd of er voldoende activiteiten voor meiden zijn binnen het 

JOP. Ongeveer 26% is van mening dat er voldoende georganiseerd wordt voor mei-

den. 15,8% vindt van niet en bijna de helft antwoordt: weet niet/nvt (47,4%).

Als laatste zijn nog twee open vragen gesteld. Een daarvan was: ‘Wat mis je in 

het JOP? Waar heb je nog behoefte aan in het JOP?’ 

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij het JOP graag vaker en 

langer open zouden willen zien (zes van de 21 personen). Daarnaast wordt er een 

aantal activiteiten geopperd zoals: tafelvoetbal, boksen, zaalvoetbal, meer buitenac-

tiviteiten en ‘gewoon meer activiteiten’. Eén van de respondenten geeft aan dat hij 

graag zou zien dat het JOP een grotere zaal regelt voor het voetbal op dinsdag. Een 

andere ondervraagde geeft aan dat hij graag broodjes zou zien bij het JOP.

De laatste vraag luidde: ‘Zijn er nog andere zaken die je wilt zeggen?’

Ook op deze vraag wordt door veel respondenten geantwoord dat het JOP 

vaker open moet. Twee personen zouden het JOP op zondag open willen zien. Vijf 

personen willen dat het JOP meer dagen open gaat. Vier andere personen geven 

slechts aan dat het JOP vaker open moet.

Eén persoon vindt dat de filmavond opnieuw ingevoerd moet worden en een 

ander zou graag ander personeel zien.
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Informatie over de auteur

Drs. Tomislav Tudjman is als bestuurskundige en socioloog verbonden aan het Risbo, 

Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn expertise ligt op het terrein van jeugd, groot-

stedelijke vraagstukken, sociaal samenleven, veiligheid en onderwijs. In opdracht 

van MOVISIE voerde hij eerder een onderzoek uit met de theory of change methode 

naar gezinsbegeleiding achter de voordeur in Rotterdam. 







MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, 

sociale zorg en sociale veiligheid. Onze activiteiten zijn 

georganiseerd in vijf actuele programma’s: effectiviteit en 

vakmanschap, participatie en actief burgerschap, sociale 

zorg, huiselijk en seksueel geweld en gebiedsgericht werken. 

Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.



Wijkgericht werken, een veelgehoord credo in het sociaal domein. Maar wat 

levert het op en hoe werkt het? Het onderzoeksinstituut Risbo onderzocht 

wijkgericht werken in twee buurten in Alphen aan den Rijn. 

Onderzoeker Tom Tudjman keek mee over de schouders van de professionals 

en interviewde hen. Daarbij richtte hij zich onder meer op activiteiten die 

wijkgericht werken concreet vormgeven: het buurthuis, het opbouwwerk en 

het jongerenwerk. Visies van de professionals en hun organisaties op de doelen 

van wijkgericht werken bleken niet altijd overeen te komen. Taken, rollen en 

posities van gemeente, corporatie en de betrokken instelling voor zorg en 

welzijn waren niet helder. Mede door een goede terugkoppeling vanuit de 

onderzoeksresultaten werden (beleids)doelen verhelderd en de samenwerking 

tussen partijen in de buurt verbeterd.

In Alphen aan den Rijn hebben professionals elkaar gevonden door activiteiten 

niet zozeer aanbodsgericht of vraaggericht te organiseren, maar juist de 

bewoners te stimuleren en faciliteren om zelf activiteiten te organiseren voor 

andere bewoners. Dit geeft vorm aan wijkgericht werken als een instrument 

om sociale problemen inzichtelijk te maken en op te lossen.  

Dit onderzoek is een voorbeeld van de evaluatiemethode theory of change, 

waarbij samen met betrokken partijen wordt nagegaan wat de doelen van een 

sociale interventie zijn en of deze ook worden behaald. 

Inzicht in wijkgericht werken is uitgevoerd in opdracht van MOVISIE in het 

kader van 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? ‘Inzicht in sociale interventies’ verricht studies op het terrein van 

activering, vrijwilligerswerk, leefbaarheid van de wijk, vermaatschappelijking 

en eenzaamheid. Het onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

15 Deel 15 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut MOVISIE.

MOVISIE  *  Postbus 19129  *  3501 DC  Utrecht  *  T 030 789 20 00  *  F 030 789 21 11 

www.movisie.nl  *  info@movisie.nl 
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