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“The nine most terrifying words in the English language are: “ I’m from the government and I’m here to
help”
De negen meest schrikaanjagende woorden in ‘t Engels zijn: “Ik ben van de overheid en ik kom helpen”
Ronald Reagan (voormalig president USA)
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Bedankt!
Dit boek is ontstaan dankzij de inzet van talloze mensen, die in buurten, wijken en dorpen bouwen aan
gemeenschappen die de ander binnensluiten, niet uitsluiten.
Aan hen draag ik dit boek op, zonder namen te noemen, omdat het geheel de afzonderlijke delen
overstijgt.
Alle actieve bewoners en professionals van Project Raadhoven in Amersfoort wil ik bedanken, omdat ik
dankzij hun inzet een vitaal bewonersproject drie jaar van dag tot dag kon volgen.
Speciale dank gaat uit naar Ria Roelofs en Michiel Oele die delen van het manuscript lazen en mij
stimuleerden het schrijfavontuur door te zetten.
Het boek draag ik op aan Mike en Tessa, mijn kids, die mij lieten zien wat onvoorwaardelijke liefde is. Zij
inspireerden mij om me in te zetten voor mijn eigen buurt, zodat zij er in harmonie met hun vriendjes op
straat konden spelen.
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Lijstjes (om gek van te worden)
Lijstje 1
WMO, WMO-AWBZ transitie, prestatievelden, verticale sociale cohesie, horizontale cohesie, civic
society, sociale integratie, buurtcontacten, buurtverbondenheid, buurtsamenhang, sociale interactie,
sociale infrastructuur, latent bewonerscontact, sociaal kapitaal, buurtkapitaal, buurteconomie,
participatieladder, contactladder, straatladder, formele organisatie, informele organisatie,
straatburgerschap, verantwoordelijkheid bij de burger, burgerkracht, bewonersnetwerk, slag om de
openbare ruimte, toezicht in de publieke ruimte, sociale herovering, derde generatie burgerparticipatie,
Ben je daar nog? Zomaar wat termen die met grote regelmatig in woord en schrift opduiken bij politici,
ambtenaren, wetenschappers, adviesorganen en instellingen voor zorg en welzijn. Gezellig wel!
Lijstje 2
Buurtfeest, buurtsurveillance, buurtwebsite, buurtkrant, bewonersorganisatie, buurtburgemeester,
buurtkader, buurtbeheer, Buurtlink, straatfeest, straat BBQ, straatambassadeur,
straatvertegenwoordiger, multiculti koken, opzoomeren, (digitaal) trapveldje, speeltuin, kunstgrasveld,
pannaveld, nieuwsbrief, toezichthouder, videotoezicht, telefooncirkel, staatregels, wijkkrant, wijkraad,
wijkbeheerteam, zelfbeheer, Oranje Fonds, Tokkie buurt,
Ben je daar nog steeds? Zomaar wat termen uit buurten en wijken, die betrekking hebben op
organisatievormen van bewoners gericht op het leefklimaat in de directe woonomgeving.
Lijstje 3
Vraaggestuurd aanbod, facilitair werken, welzijn ‘nieuwe stijl’, sociale interventie, beroepscompetentie,
professionalisering, accountability, prestatieafspraak, pilot, “good practice”, marktwerking,
ketenbenadering, integrale aanpak, straataanpak, straatetiquette, netwerkbenadering, hot spot beleid,
harde kern jongeren, risicojongeren, preventie jongeren, hangjongeren, Jop, Mop, traject, coaching,
mentoring, ABCD project, beheersbaarheid, controle, monitoring, veiligheidsmonitor, assets, wijkkaart,
community devellopment, duwer, trekker, aanjager, drager, schrager, rugdekker, rolmodel, buurtkracht,
bewonersinitiatief, representativiteit, stadspedagoog, stadsmarinier, frontlijnwerker, opbouwwerker,
sociaal werker, outreaching werker, straatcoach, gezinscoach, buurtregisseur, veldwerker, wijkmanager,
vroegtijdige interventie, multiprobleemgezin, dwangzorg, differentiatie, implementatie WMO/AWBZ,
aandachtswijk, multiculti wijk, achterstandswijk, prachtwijk, krachtwijk, kwaliteitswijk, achter- middenen voorstandsbuurt, bloemkoolwijk, herstructurering, maatschappelijk vastgoed, welzijn ‘nieuwe stijl’,
sociaal makelaar, sociaal werker, sociaal economische status, sociaal economische rangorde,
buurtcombinatiecijfer.
Ben je nu nog niet afgehaakt? Dit zijn de termen uit de wereld van de professionals, en met name hen
die je niet te zien krijgt omdat ze zich niet in jouw buurt vertonen, maar aan het vergaderen zijn.
En..fijn dat je er nog bent.
Lijstje 4
Individualisering, consumentisme, bureaucratisering, fragmentarisme, ‘dikke ik’ mentaliteit,
privatisering, managementcrisis, kloof burger bestuur, kloof management- werkvloer, gebrek aan sociale
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cohesie, sociaal isolement, normeringvraagstuk, multiculturele samenlevingsproblematiek, islamisering,
allochtonenvraagstuk, integratieproblematiek, tweedeling in de samenleving, schaalvergroting,
herstructurering, differentiatie, globalisering, decentralisering, bureaucratisering.
Zomaar wat termen uit over de maatschappelijke achtergronden van (het gebrek aan) sociale
samenhang tussen buurtbewoners.
Gefeliciteerd! Je bent niet afgehaakt!
Nu je zover gekomen bent kun je net zo goed verder lezen.
Je beschikt immers over enkele belangrijke kwaliteiten : nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen én je
laat je niet afschrikken door een stortvloed van termen en kreten die anderen op afstand houden.
Kwaliteiten die van groot belang zijn voor bewoners en professionals die zich inzetten voor eigen dorp,
buurt of wijk.
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Inleiding
Dit boek is opgebouwd uit drie delen. Deze kunnen los van elkaar gelezen worden.
In Deel I wordt aandacht besteed aan de context waarbinnen bewonersinitiatieven plaats vinden. Naast
eigen praktijkervaring wordt gebruikt gemaakt van literatuur met een hoog praktijk
bruikbaarheidgehalte. Heldere indelingen en begrippen die handen en voeten hebben en daardoor
meetbaar zijn, doen recht doen aan het unieke van iedere praktijk. Hét dorp, dé buurt en dé wijk bestaan
immers niet. Het levert ook een raamwerk op dat bruikbaar is bij de beschrijving en analyse van
bewonersinitiatieven.
Deel II geeft een gedetailleerde beschrijving van het bewonersinitiatief, waar ik als aanjager nauw bij
betrokken ben. Gedurende de drie jaar dat het project Raadhoven in Amersfoort loopt heb ik alle
ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. In de werkwijze van het project wordt nadrukkelijk uitgegaan
van een hechte samenwerking van bewoners, gemeente en maatschappelijke partners.
Er is gekozen voor een leermodel, waarin kennis en deskundigheid van bewoners en professionals kan
groeien. Dat proces noem ik de “Bewonersacademie”.
De lezer wordt uitgenodigd om het proces stap voor stap te volgen, waarbij in aparte kaders
commentaar wordt geleverd op gevolgde ontwikkelingen.
In Deel III wordt aandacht besteed aan ”buurtgekken”, bewoners én professionals die als mentor,
aanjager, duwer of trekker, in het hart van de bewonersparticipatie actief zijn. Waarom kiezen bewoners
deze vorm van (vrijwilligers)werk, die hoge eisen stelt aan hun inbreng en lang niet altijd tastbare
resultaten oplevert.
Wat is de meerwaarde van professionals die met ziel en zaligheid in het veldwerk staan? Voor mij staan
zij model voor de wijze waarop bewonersparticipatie vorm en inhoud kunnen krijgen. Zij hebben een
onmiskenbare voorbeeldfunctie. Daarom noem ik hen: buurtmentoren.
Daarbij wordt eerst aan zelfonderzoek gedaan : wat is mijn motivatie en gedrevenheid om mij als
aanjager in te zetten? Waar liggen valkuilen en hoe ga ik daar mee om?
Vervolgens worden een aantal portretten geschetst van buurtmentoren, bewoners en professionals die
respect afdwingen door de passie en deskundigheid waarmee ze werken. Het deel wordt afgesloten met
een ‘waardenschaal’, die laat zien waar buurtmentoren staan in relatie tot een normatieve keuze voor
gemeenschapszin die nauw verbonden is met de wijze waarop zij als mens hun bestaan vorm willen
geven.
Mijn wens is dat dit boek vooral gebruikt zal worden door buurtbewoners.
Het taalgebruik heb ik daar zoveel mogelijk op afgestemd. Maar desondanks besef ik dat niet alle delen
even toegankelijk zijn.
Dat neemt niet weg dat ik hoop dat de lezer geïnspireerd zal worden. Dat het buurtbewoners helpt de
eigen inzet in dorp, buurt of wijk op waarde te schatten. Dat het professionals stimuleert om kritisch te
kijken naar hun bijdrage in het proces van buurtbeheer. Maar vooral dat het mensen stimuleert in hun
passie om een buurt te scheppen waar je trots op bent.
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Deel I . Bewonersparticipatie
Hoofdstuk 1
§ 1. Werken aan de leefbaarheid in dorp, buurt en wijk
De omvang van de bovenstaande lijstjes laat zien hoe groot de belangstelling is voor vraagstukken over
de sociale samenhang én de wijze waarop bewoners van buurten, wijken en dorpen zich inzetten voor
hun gemeenschap.
In de enorme stroom publicaties vanuit wetenschap, bestuur en maatschappelijke organisaties wordt
voortdurend de vraag gesteld hoe die samenhang er tussen bewoners eruit ziet of er uit zou moeten
zien. De belangstelling voor de ‘burgerparticipatie’ in wijk, buurt en dorp komt niet zomaar uit lucht
vallen.
De landelijke politiek worstelt met het probleem van een toenemende politieke onverschilligheid bij de
burger. Het vertrouwen in de werking van de democratie neemt af en politici worden in toenemende
mate als opportunistische draaikonten en zakkenvullers gezien.
Op lokaal niveau speelt de vraag hoe bewoners een rol kunnen spelen in de aanpak van
leefbaarheidproblemen in buurten en wijken en dorpen nu overheid en maatschappelijke partners1 niet
in staat zijn voor duurzame oplossingen te zorgen.
Ook drastische verschuivingen in de bevolkingssamenstelling van ons land roepen vragen op naar de
gevolgen daarvan voor de sociale samenhang.
De stroom van nieuwkomers die vooral in de achterstandswijken van de grote steden zijn neergestreken
heeft veel tijd, aandacht en geld nodig om zich een geïntegreerde plek in de locale gemeenschappen
eigen te maken.
Nu Europa anno 2012 in een economische dip verkeert en er in Den Haag en de steden en dorpen
drastisch moet worden bezuinigd, wordt het beroep op de inzet van de burger om zich voor zijn directe
omgeving in te zetten alleen nog maar groter. Daarbij duiken steevast termen op als ‘burgerkracht’ en
‘zelfredzaamheid’. Mooie termen, die echter vooral gebruikt worden om de zware bezuinigingen op zorg
en welzijn te verkopen.
Maar ook thema’s als individualisering, egocentrisme, consumentisme, ‘dikke –ik mentaliteit’ 2, ‘aso
gedrag’, onverschilligheid, vernielzucht, zinloos geweld, drank- en drugsmisbruik in de ‘publieke of
openbare ruimte’ en gebrek aan overeenstemming met betrekking tot regels, lossen de samenhang
tussen mensen op.
Het meest zichtbare niveau waarop deze vraagstukken zich voordoen is in de openbare ruimte van
buurt, wijk of dorp, in de straten, op de schoolpleinen, in de winkelcentra, de speelplekken en in de
stadsparken.

1

Met het begrip maatschappelijke partners wordt verwezen naar instellingen waarmee actieve bewoners te maken (kunnen)
krijgen. Voorbeelden zijn: (wijk)politie, welzijnswerk ( opbouwwerk, jongerenwerk), vrijetijdsaanbod (b.v. buurtsportwerk,
speeltuinwerk, buurt en clubhuiswerk) ), buurt/wijkgericht werkende gemeentelijke overheid (wijkmanagers, diverse diensten),
woningbouwverenigingen en (basis)onderwijs.
2
Zie: Kunneman, Harry, Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme, Humanistic University Press,
Amsterdam, Uitgeverij SWP, 2005
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Het thema onveiligheid komt dan snel om de hoek kijken. Het toverwoord om bedreigende tendensen te
keren: ‘sociale cohesie’.
Dit beladen ‘containerbegrip’ wordt doorgaans in één adem genoemd met problemen rond de sociale
integratie van bevolking- en leeftijdsgroepen. Daarbij staat het als doel niet op zichzelf, maar is
verbonden met overheidsbeleid dat moet voorkomen dat grote bewonersgroepen in een sociaal en
maatschappelijk vacuüm terecht komen. Het is een emotioneel beladen woord: “Als politici het gaan
hebben over sociale cohesie, weet je al hoe laat het is…”
Sociale samenhang tussen bewoners blijkt essentieel in de dagelijkse organisatie van de openbare
ruimte. Zorgde destijds in de TV kinderserie ‘Swiebertje’ de dorpsveldwachter voor rust en orde op
straat, die tijden liggen ver achter ons. De handhaving van de openbare veiligheid en het toezicht in de
publieke ruimte kan al lang niet meer exclusief worden verzorgd door wijkagenten, welzijnswerkers en
gemeente ambtenaren. Dat is geen discussiestelling maar een harde realiteit in vele buurten en wijken.
Het lijkt er echter op dat de partijen die nodig zijn voor dat veilige ‘leefklimaat’, nog moeten wennen aan
die nieuwe samenwerkingsrol.
Voor de overheid staat echter een ding vast: ‘De burger is aan zet’. Dat heet tegenwoordig ‘Burgerkracht’
en vormt de kern van Welzijn ‘nieuwe stijl’, het nieuwste toverwoord in welzijnsland, dat te pas en onpas
uit de hoge hoed wordt getoverd, om drastische bezuinigingen te rechtvaardigen.
Hoe de rol van de burger moet worden ingevuld is een ander verhaal. Er bestaat zo’n diversiteit in
omvang en inhoud van locale initiatieven dat iedere poging om algemene geldende conclusies te trekken
bij voorbaat onmogelijk is.
Het initiatief voor het ontwikkelen van een actief ‘straatburgerschap’ 3 wordt echter allerminst aan de
burger overgelaten. Overheid, wetenschap, instellingen en een heel leger aan zelfstandig werkende
deskundologen hebben er hun handen vol aan. Sterker nog, zij zijn vaak initiatiefnemer van
bewonersinitiatieven. En dat terwijl zij een beperkt zicht hebben op lokale ‘bewonersnetwerken’, vaak
onvoldoende hebben nagedacht hoe zij bewonersparticipatie willen stimuleren en de regie niet snel uit
handen geven. Dat is ook niet zo vreemd aangezien dat werk een goed belegde boterham oplevert.

3

Term gebruikt door Justus Uitermark en Jan Willem Duyvendak. Zie: Sociale integratie…straataanpak in de praktijk, essay
Mensen maken de stad”. Rotterdam, 2006
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§2. De beperking van bewonersparticipatie
Bewonersparticipatie blijkt dus een kwetsbare en gecompliceerde zaak. Vooral in buurten en wijken met
een ‘sociaal economische lage status’ is het niet simpel om duurzame vormen van bewonersorganisatie
van de grond te krijgen, terwijl daar gezien bestaande problemen het meest behoefte aan is.
Armoede richt de blik naar binnen. Het overleven van dag tot dag vraagt immers alle aandacht en
improvisatievermogen.
Blijkbaar speelt er ook een mechanisme mee dat ook zichtbaar wordt als iemand in de gracht valt. Alle
betrokkenen vinden dat er gehandeld moet worden maar aarzelen om het initiatief te nemen. Hoewel
het vrijwilligerswerk in Nederland, zeker vergeleken met omringende landen, goed ontwikkeld is, zetten
in verhouding weinig mensen zich zichtbaar in voor de leefbaarheid van wijk en buurt. En dan hebben we
het even niet over het jaarlijkse koffiedrinken bij der buren dat wordt gesponsord door een
koffiefabrikant en het Oranje Fonds.
Zichtbaar heeft dan vooral betrekking op vormen van ‘buurtbeheer’ die zowel binnen en buiten een
gemeenschap bekend zijn.
Ondanks een stroom aan publicaties weten we nog weinig over al die informele vormen van de
bewonersinzet. Deze hebben een beperkt lokaal karakter en spelen zich af in de directe woonomgeving,
doorgaans een deel van de straat. Je komt ze alleen op het spoor door met veel aandacht voor details
van huis tot huis te gaan luisteren naar bewoners. Dat is een arbeidsintensieve werkwijze die een schat
van informatie oplevert, maar aan wijkprofessionals niet besteed is.
Ze krijgen er simpelweg de tijd niet voor, tenzij er sprake is van een speciaal project.
Voor bewoners is de straat, of een deel daarvan, het territorium dat nog min of meer te overzien is, waar
een zekere mate van invloed op uitgeoefend kan worden. Voor hen is de term ‘werken aan de wijk’, dan
ook veel te abstract, en daarmee het domein van de professionals, ambtenaren, welzijnswerkers en
instellingen.
Thema’s die de schaal van de directe leefomgeving overstijgen liggen dus ver buiten het bereik van
bewoners. De straat voor hun voordeur is het domein waarvoor ze zich willen inzetten, mits er
‘aanjagers, duwers, trekkers of buurtgekken’ zijn die het voortouw nemen. Als de eerste redder in de
gracht springt…komen er ineens meer mensen in actie.
§.3 Buurt en menselijke maat
In Nederland is er een toenemende aandacht voor het ‘disfunctioneren’ van overheid, instellingen en
diensten, mede als gevolg van de maatschappelijke ‘schaalvergroting’.
Als voorbeeld kan een ROC 4 dienen van meer dan 35000 leerlingen en 3000 personeelsleden. Het is een
fabriek die zoveel sturing vraagt dat het ‘managementkader’ alleen maar verder zal groeien en daarmee
docenten en leerlingen steeds verder in een anonieme rol drukt. Het grootste deel van het subsidiegeld
gaat zitten in de organisatie van het onderwijs, niet in het lesgeven.
Maar ook overheid, politie en maatschappelijke instellingen, zijn ondoorzichtige, onpersoonlijke,
‘bureaucratische apparaten, , waarin de professional én de burger verdwaalt.
Iedere week laat een actualiteitsprogramma op de TV daar wel schrijnende voorbeelden van zien. De
vraag echter hoe deze sectoren terug te brengen tot ‘de menselijke maat’ blijft op voorhand
onbeantwoord.
Hetzelfde maatprobleem doet zich voor op het niveau van de wijk of buurt.
4

Regionaal Opleidings Centrum
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Bewoners die zich duurzaam inzetten voor leefbaarheid- en veiligheidvraagstukken slagen daar alleen in
als ze een hoge mate van doorzettingsvermogen, deskundigheid en overzicht ontwikkelen op meerdere
gebieden. Regels, verordeningen, subsidies, procedures , afdeling- en instellingsbelangen en ‘politiek
opportunisme’ woekeren voort. Modieuze projecten, instanties, instellingen en overlegvormen hebben
hun een eigen wetmatigheid, logica en werkwijze. Voor de gemiddelde bewoner geen reden om zich hier
niet in te verdiepen, of zoals een rasechte Amsterdammer opmerkte :”Die nota’s van de gemeente zitten
bij mijn al jaren achter het behang”
Professionals waarmee wordt samengewerkt zijn verantwoording schuldig voor iedere stap die ze zetten.
Bewonersvoorstellen die even simpel als effectief zijn verzanden omdat ze niet passen binnen het
denken en de werkwijze van overheid en instellingen. Kortom de logica van de bewoner en die van de
overheid en instellingen komen zelden bij elkaar.
Onoverzichtelijkheid rond “bewonersbeheer” is een gegeven.
Alleen bewoners met uithoudingsvermogen en draagkracht, die bereid zijn veel tijd in hun dorp, buurt of
wijk te investeren zijn succesvol.
Alleen een overheid en instellingen die scherp zijn in maatwerk, zorgvuldig communiceren en zich
langdurig willen afstemmen op de cultuur en thematiek, de zogenaamde “vraaglogica” 5 van bewoners,
komen als partner geloofwaardig over.
§.4 Kunnen bewoners, overheid en instellingen partners worden?
De vraag dringt zich op of bewoners, overheid en instellingen betrouwbare partners kunnen worden in
de organisatie van de leefbaarheid in buurten en wijken.
Meer dan aan algemene theoretische beschouwingen is er behoefte aan gedetailleerde beschrijvingen,
die laten zien hoe de samenwerking van bewoners en overheid/instellingen in de dagelijkse praktijk
verloopt. Waar pijnplekken en leermomenten zitten en hoe de samenwerking zich in de tijd kan
ontwikkelen. Voor zover deze ‘casuïstiek’ bestaat, is ze vooral geschreven vanuit het perspectief van
professionals en organisaties, met dito taalgebruik, waarbij we graag verwijzen naar de ‘gekmakende’
lijstjes aan het begin van dit boek
Opvallend weinig procesbeschrijvingen gaan over de manier waarop bewoners, al dan niet in samenhang
met locale overheid en partners, werken aan de organisatie van het leefklimaat.
In deze publicatie wordt uitgegaan van het “zelforganiserend en probleemoplossend vermogen van een
buurt of wijk”.
In hoeverre zijn bewoners in staat zorg te dragen voor een fijn en veilig leefklimaat ? Zijn ze sturend
bezig zijn om de kwaliteit van welzijn, veiligheid en zorg (hulpverlening) te verbeteren, en -medetoezicht te houden op het vreedzame gebruik van de openbare ruimte?.
Kortom zich te bewegen op gebieden die tot voor kort tot het exclusieve domein werden gerekend van
overheid en instellingen?
Een directeur van een welzijnsinstelling verzuchtte onlangs dat er in zijn stad zo’n contrast bestaat
tussen grootse doelstellingen met betrekking tot het werken aan sociale samenhang en de magere
dagelijkse uitvoeringspraktijk.
Kunnen interculturele straatfeesten, barbecues en ‘koffiedrinken bij de buren’ 6 een eerste opstap
vormen voor duurzame vormen van buurtbeheer door bewoners, of gaan ze al snel een eigen, beperkt
leven leiden?

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid , Vertrouwen in de buurt, Amsterdam University Press, Amsterdam,
2005
6 Opzoomeren is een term die haar wortels heeft in Rotterdam en betrekking heeft op een breed scala aan
ontmoetingsgerichte bewonersactiviteiten.
5
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1.3. De spagaat van bewoners en professionals
Midden 2012 staat het ‘hangjeugd probleem’ centraal in menige wijk. De Tweede Kamer houdt
hoorzittingen, actualiteitenrubrieken maken er specials over, bewoners klagen steen en been en
professionals luiden de noodklok. Meer en meer wordt duidelijk dat het geen probleem betreft dat stopt
bij achterstandswijken. Ook sociaal economisch sterkere buurten worden in toenemende mate
geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van groepen (hang)jongeren.
Tenzij er specifiek wordt ingezet op een ‘integrale aanpak’ in samenhang met bewonersinitiatieven, kan
worden geconstateerd dat overlastproblemen snel in omvang toenemen. Bewoners stellen dan het falen
van overheid en professionals aan de kaak en communiceren hun ongenoegen in alle toonaarden. Het is
zelfs niet meer ongebruikelijk om een wethouder daar ‘s nachts voor uit zijn bed te bellen. Dezelfde
bewoners aarzelen echter om deel uit te maken van de oplossing van het probleem. Professionals
constateren dat overlastklachten veelal niet gemeld worden, omdat bewoners ervan uitgaan dat er “toch
niets mee gedaan wordt”. Maar ook angst voor wraakacties van overlastveroorzakers heeft een
remmende werking. Daarom duurt het soms onnodig lang voordat actie wordt ondernomen.
In die wederzijdse spagaat gaat veel tijd verloren. Tijd die beter besteed kan worden aan
gezamenlijkheid overleg over de spelregels, en de controle daarop in de openbare ruimte. In literatuur
over bewonersinitiatieven wordt met regelmaat de noodzaak van een cultuuromslag bij de overheid
bepleit, die meer maatwerk en een betere facilitering van burgerinitiatieven moet opleveren.
Bij bewoners is eveneens een cultuuromslag noodzakelijk. En die zal niet van de ene dag op de andere
dag gerealiseerd worden. Bij problemen in de openbare ruimte komt het gebrek aan burencontact en
onderlinge samenhang pijnlijk aan het licht. Bewoners blijven gevangen in angst, passiviteit en onmacht
of vluchten in een ‘negatieve sociale cohesie’, die zich richt tegen gemeenten en instellingen.
In het klein speelt zich de problematiek zich pal voor mijn voordeur af, in een ‘bloemkoolwijk’ 7die door
veel bewoners tot als “rustig doch saai” wordt omschreven.
Illustratie
Een kunstgrasveld: zegen voor de jeugd, gesel voor de omwonenden?
In het jeugdbeleid van de gemeente in mijn woonplaats wordt uitgegaan van de aanleg van tenminste
een kunstgrasveld in iedere wijk. Twee jaar geleden werd de modderpoel –die diende als sportveldje van
de basisschool - omgetoverd tot een kunstgrasveld omgeven door een fraai hekwerk.
Als omwonende heb ik zicht op wat zich daar van dag tot dag afspeelt.
Het is het zeven dagen per week een komen en gaan van jongeren in de leeftijd van 4 tot 21+.
Iedereen was aanvankelijk tevreden: de jeugd omdat ze een prachtige voetbalvoorziening kreeg,
omwonenden omdat de overlast van het doelloos hangen op het schoolplein zou worden afgeremd. De
geluidsoverlast werd voor lief genomen.
Na anderhalf jaar is er echter een kentering gaande.
De hekken achter de doelen blijken niet hoog genoeg. Overzeilende ballen hebben talloze zijspiegels van
auto’s vernield, deuken veroorzaakt en ruiten doen sneuvelen. Maar ook de technische constructie van
het hekwerk laat te wensen over. Het trilt los, rubbers worden gesloopt en het staaldraad door
vernielzuchtige jongeren omgebogen. Het is gevolg is een oorverdovend lawaai, iedere keer als een bal
het hek achter de doelen raakt. Het gedreun kan tot na middennacht doorgaan. Tot overmaat van ramp
is de fabrikant van de hekken niet in staat reserveonderdelen te leveren. Na klachten van een
omwonende komen onderhoudsmedewerkers van gemeente de hekken provisorisch repareren. Na een
paar dagen zijn ze weer kapot. In de impasse die ontstaat hebben een aantal jongeren een nieuw spel
bedacht. Ze schoppen de bal zo hard mogelijk over het hekwerk heen met als intentie ruitbreuk in het
7

Wijken met woonerven, gebouwd tussen 1970 en 1985, met als doel ontmoeting, menging, variatie en
kleinschaligheid. Anno 2007 zijn deze wijken, gevoelig voor overlastproblematiek veroorzaakt door hangjongeren.
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glazen trappenhuis van de woningen achter de doelen te veroorzaken. De balans van één week: drie
grote staaldraadramen aan barrels. Bewoners reageren gelaten of doen alsof ze het niet zien.
Ogenschijnlijk zijn ze ook blind voor de berg zwerfvuil die de jeugd achterlaat. Blikjes, flesjes en
chipszakken zijn overal te vinden. De basisschool laat leerlingen na het weekend soms een
schoonmaakrondje maken, waarbij er ook condooms gevonden worden. Twee omwonenden ruimen
incidenteel wat rommel op.
Het grasveld heeft echter ook een aanzuigende werking op niet-voetballende hangjeugd. Eén gevolg
daarvan is dat er met regelmaat ruiten van de basisschool ingegooid worden. Er verschijnen jongeren op
scooters die het grasveld als oefenplek voor stunts gaan gebruiken. Vooral het rijden op een wiel is
daarbij populair. Van de ruim vijf en twintig omwonenden zijn er drie of vier die jongeren incidenteel
durven aan te spreken op hun gedrag. Twee vrouwelijke bewoonsters worden daarbij uitgemaakt voor
rotte vis. Twee mannelijke bewoners kunnen rekenen op meer respect. Het effect is echter te
verwaarlozen.
Opvallend is dat maar één bewoner melding van overlast maakt. Daardoor is gemeente, opbouwwerk,
wijkagent en jongerenwerk lange tijd niet op de hoogte van de snel groeiende problemen. En de
gemeente? Na de eerste meldingen over het hekwerk wordt begin 2007 de toezegging gedaan dat er
nieuwe hekken zullen komen. Deze toezegging wordt midden 2007 weer ingetrokken: “Het geld is op”. De
gemeente geeft op haar website aan over een budget van een miljoen euro te beschikken voor de aanleg
van…speelvoorzieningen. Het onderhoud is blijkbaar niet ingepland. Als aanjager van een buurtproject,
ken ik alle betrokken partijen. Het wordt tijd om in actie te komen. De omwonenden krijgen een brief met
het verzoek schade en klachten aan mij te melden. Vervolgens zal ik deze bundelen een voorzien van een
brandbrief sturen aan bestuur en politiek. Er komen aanvankelijk slechts vier reacties. Voor een totaal
overzicht zal ik al de deuren langs moeten. Waarom reageren zo weinig bewoners, terwijl ieder klaagt
over de overlast? Bij een aantal overheerst duidelijk angst. Anderen hebben het zo druk dat het
voornemen om hun klachten te melden er bij inschiet. Vervolgens bel ik met alle betrokken instellingen en
de gemeente. De woningbouwvereniging blijkt niet op de hoogte van de problemen. De wijkagent is
verbaasd. Het opbouwwerk doet navraag en ontdekt maar een tweetal meldingen (die door mij) zijn
gedaan). In een gesprek met de wijkmanager van de gemeente geef ik aan direct naar de pers en de
wethouder te zullen stappen. De afdeling die gaat over speelvoorzieningen werkt door interne
problematiek niet naar behoren, dus is het verspilde energie de gebruikelijke route te volgen. Binnen 24
uur krijg ik antwoord via de mail: het hekwerk zal alsnog verhoogd worden. De volgende dag als ik
nieuwe schade meldt, deelt een ambtenaar me mee dat de hekken tot 1.20 meter zullen worden
opgehoogd. In plaats van uit te gaan van de hekken achter de doelen is men uitgegaan van de zijhekken.
Mijn broek zakt af. Het wordt tijd voor een schouw ter plekke. Als ik betreffende ambtenaar bel voor een
afspraak geeft deze aan dat een verhoging van de hekken achter het doel vermoedelijk niet mogelijk is.
Hekken van vier meter bestaan niet. Ik nodig de ambtenaar uit voor een bezoek aan speelvoorzieningen
in Amsterdam en Utrecht. Nu blijkt dat de gemeente bij voorkeur met één hekkenleverancier werkt. Deze
heeft echter geen verhoogd hek in zijn productenlijst.
Op internet ontdek ik binnen enkele minuten een bedrijf op enkele kilometers van het kunstgrasveld dat
stevig, zeer hoge hekken kan leveren, met en zonder bovennet.
Een dag na het schrijven van bovenstaande tekst is een escalatie een feit. Op klaarlichte dag sloopt een
multiculturele groep van 6 tot 8 jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar met ballen, stukken kapot
geslagen straattegels en een ijzeren staaf drie al beschadigde en twee nieuwe staaldraadramen in het
trappenhuis aan de achterzijde van het sportveld. Dit onder het oog van een tiental voetballende
jongeren en diverse omwonenden die het schouwspel verbijsterd van achter hun raam gadeslaan. De
politie wordt gebeld die een van de daders, op basis van getuigenverklaringen en de digitale “actiefoto’s”
die door een bewoner op geruime afstand zijn gemaakt, snel weet aan te houden Omwonenden die na
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het incident op straat verschijnen vragen zich af hoe het mogelijk is dat hun voorheen zo rustige buurt in
een zo korte tijd kan verloederen. De emotionele impact van het gebeuren is enorm. Jongeren die het
voorval gezien hebben willen geen namen van daders noemen:” Ik ga geen namen noemen, ze rammen
me in elkaar”. Een paar meisjes van tien jaar worden bedreigd door de groep:”Als jullie iets vertellen,
weten we jullie te vinden”. Een van hen durft niet meer alleen naar huis. De volgende dag krijgt een
dochtertje van een van de omwonenden op het plein bij het sportveld een hand zand in haar gezicht
gegooid. Ze moet ” oprotten”: voor kinderen van ouders die de politie bellen is er geen plaats op het
kunstgrasveld. Dit wordt haar meegedeeld door een jongen van nog geen tien jaar oud. In de buurt wordt
geconstateerd dat het sportveld dreigt te worden overgenomen door hangjeugd, die de jeugd uit de
directe omgeving verdrijft.
De ‘slag om de openbare ruimte is begonnen’.
Twee weken na het schrijven de bovenstaande tekst ziet de dreigende situatie er weer anders uit. Op
basis van een door mij geschreven emailbrief zijn alle betrokken professionals geïnformeerd.
De wijkagent is blij “hard bewijs” te hebben, zodat hij een aantal jongeren aan kan pakken.
Een jongerenwerker komt ’s avonds naar het sportveld om met jongeren over het gebeurde te praten. De
opbouwwerkster organiseert direct een spoedbijeenkomst voor bewoners. Een groep van dertien
omwonenden is daarbij aanwezig. Sommige aanwezigen maken voor het eerst kennis met de buren:”Ik
wist niet dat u hier woonde”. Overlastklachten worden geïnventariseerd. Besloten wordt een
telefooncirkel te organiseren, waarbij bewoners elkaar om assistentie kunnen bellen als er nieuwe
incidenten plaats vinden. Er wordt nagedacht over het maken van duidelijke en naleefbare spelregels in
het gebruik van het kunstgrasveld.
De ambtenaar die belast is met het onderhoud van speelvoorziening komt naar het hekwerk kijken. Hij is
snel overtuigd van de ernst van de situatie en zegt toe met voorrang te gaan werken aan een snelle
oplossing. Er komt een nieuwe leverancier die kwalitatief hogere en betere hekwerken kan leveren.
Daarbij wordt een termijn afgesproken waarbinnen verbeteringen gerealiseerd zullen worden.
Door de aanhouding en vervolging van enkele jongeren komt er een abrupt einde aan overlast en
vernieling rond het kunstgrasveld. Er zullen huisbezoeken worden gebracht aan ouders van
overlastveroorzakers. De woningbouwvereniging gaat in een civiele procedure de schade verhalen op de
ouders van betreffende jongeren. Het nieuws “dat er een paar gepakt zijn” en dat bewoners meer
toezicht gaan houden, gaat als een lopend vuurtje door alle groepen. Dit heeft duidelijk een remmende
werking op het plegen van overlast. Bewoners ontdekken dat zij een rol kunnen spelen in de aanpak van
overlast. Hun vertrouwen in elkaar, de gemeente en instellingen groeit. Er wordt gespeculeerd over wat
er gebeurd zou zijn als er geen snelle actie was ondernomen.
1.4.. Het pleidooi voor de ‘buurtmentor’
Bovenstaande voorbeeld geeft een illustratie van de -aanvankelijke- afstand tussen bewoners en
professionals. Door overlast en vernieling niet te melden en nauwelijks op de hoogte te zijn van
mogelijkheden en middelen, werken omwonenden -ongewild- mee aan een snelle escalatie van
overlastproblematiek.
Professionals komen aanvankelijk niet in beweging, maar gaan in tweede instantie op basis van gerichte
informatie voortvarend aan de slag.
Daarbij is een bepalende factor dat er een centraal contactpersoon is, die acties initieert en verbindingen
legt tussen bewoners en professionals.
Dit boek wil een pleidooi houden voor de ‘buurtmentor’, bij voorkeur een buurtbewoner, die werkt als
het cement tussen de stenen. Die op basis van contacten, kennis en vaardigheden bruggen bouwt tussen
bewoners én maatschappelijke partners. Die niet als een op status gerichte buurtburgemeester
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rondstapt met een ‘dikke ik’, maar dienend aanwezig is als rolmodel. Die bewoners laat zien dat
gemeenschapszin niet ophoudt bij de voorgevel of achtertuin, maar daar juist begint.
Daarmee wordt een symbolische verbinding gemaakt met de eeuwenoude tradities van stamoudsten,
sjamanen en healers, die dienend leiding gaven aan hun gemeenschap. In de loop der eeuwen heeft de
bevolking haar greep op het beheer van de openbare ruimte uit handen gegeven en nam de adel de
fysieke organisatie van de ruimte over door met “law and order” de dagelijkse gang van zaken te gaan
controleren en met oorlogen de macht te reguleren. De politiek ontwierp vervolgens systemen waarin
de mensen het beheer van hun territoor verder opgaven. Dat was immers veel te ingewikkeld voor
‘eenvoudige mensen’, daar waren knappe koppen voor nodig, die precies wisten wat het volk nodig had
en hoe dat te organiseren. Kortom het volk werd dom en lui gemaakt, maar werd ook ontevreden en
ging morren. In de loop der tijden zijn er nieuwe machtsvormen opgekomen. De invloed van de kerk is
grotendeels vervangen door die van de multinationals. Economische vooruitgang en technologische
exploitatie zijn de nieuwe geboden waaraan we ons zijn gaan conformeren. Multinationals regulieren de
politiek, de productie en de consumptie. En zonder het ten volle te beseffen is de moderne mens tot een
nieuwe vorm van afhankelijkheid gebracht. We exploiteren de aarde, gedreven door een blind verlangen
naar macht en rijkdom. Alles moet daarvoor wijken. De aarde heeft genoeg voedsel om alle monden te
voeden. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Als planten en dieren op een natuurlijke manier mogen
groeien ontstaan voedzame, gezonde, energierijke producten. Die zijn echter vervangen door
batterijkippen, chemische landbouw, genetische manipulatie van gewassen, arbeidsextensieve
productiemethoden…en we zijn verbaasd als onze gezondheid en immuniteit worden aangetast. We
hebben moderne plagen als kanker, varkenspest en vogelgriep over ons zelf afgeroepen. En het volk is
niet gelukkig, het voelt dat het zijn wortels kwijt is. Via de moderne communicatiemiddelen gaan meer
en meer mensen ontdekken hoezeer ze gemanipuleerd worden. Ze verliezen het vertrouwen in de
politiek, bestuurders en captains of industry. In de fase waarin we nu zitten gaan ontwikkelingen
razendsnel. Er komt behoefte aan ‘ervaringsplekken’ waar mensen kunnen zoeken naar wat hen
verbindt. Mede als reactie op een samenleving waarin multiculturele, religieuze en sociaal economische
verschillen bewoners steeds verder uit elkaar lijken te drijven.
Op het niveau van het maatschappelijk samen-leven zijn er gidsen of ambassadeurs nodig, die laten zien
dat bewoners geen geïsoleerde, anonieme individuen zijn, maar sociale wezend die een tastbare
gemeenschap nodig hebben -zonder uitsluitingpraktijken- om maatschappelijk gezond te kunnen
functioneren. Gidsen die voorleven hoe een eenvoudige basisorganisatie van een aantal buren eruit kan
zien kunnen al een wereld van verschil maken. Gidsen, die niet demagogisch of populistisch uit zijn op
volgelingen of stemmers, die geen gebruik willen maken van onderbuikgevoelens, maar die dienend
aanwezig zijn, zonder grote eigenbelangen. Een aantal van hen staat beschreven in Deel III.
Daarbij gaat het zowel om gedreven professionals als buurtbewoners.
1.5. De ‘middele class’ en de ‘bottom up’ aanpak
Een aanpak van het leefklimaat op het niveau van een dorp, buurt of wijk waarin bewoners en sociale
partners samenwerken stelt hoge eisen aan alle deelnemers. Er bestaat ook geen vaste methode of
model voor. Het is een kwestie van pionieren en zoeken naar maatwerk. Dit boek wil daar een bijdrage
aan leveren op basis van de dagelijkse praktijk.
Verwacht geen verhandeling die vooral gebaseerd is op ‘literatuuronderzoek’, het onderzoeken wat
anderen al over een onderwerp gezegd hebben. Niet dat ik mij niet verdiep heb in de stroom aan
publicaties over het thema sociale samenhang en bewonersparticipatie. Ik vraagt me zelfs af hoeveel
advies en onderzoek overheid en organisaties nodig hebben om tot effectief beleid te komen.
Vice-premier Bos, hekelde in 2007 na zijn “100 dagen oriëntatie” het aantal adviseurs, coaches,
begeleiders en andere deskundigen die hij op zijn pad was tegengekomen. Het deed hem verzuchten dat
het er alle schijn van had dat zij in aantal de veldwerkers hadden overstegen.
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De beroepslaag die zich in Nederland vanuit een midden- of hogere advieslaag bezig houdt met thema’s
rond veiligheid, welzijn en zorg is indrukwekkend. Dat gaat ten koste van de veldwerkers die soms al
“frontlijnwerkers”genoemd, alsof de oorlog is in buurten en wijken is uitgebroken.
Het doet me denken aan een gesprek met een zwarte buurtactiviste uit de Verenigde Staten die stelde:
“Poverty is big business”. Armoede maakt sommigen rijker.
Dat geldt ook voor gebieden van burgerparticipatie tot radicalismebestrijding: het is een goed belegde
boterham voor talloze adviserende kaders en managementlagen.
Als die werkwijze een hoog rendement zou opleveren, zou je mij daar niet over horen. Het tegendeel lijkt
eerder het geval. Een bestuurder van een provincie wees mij onlangs op het gegeven dat in een
aangrenzende deelstaat van Duitsland nauwelijks wachtlijsten bestaan voor de Jeugdzorg. Het credo is
daar: Kinderen horen daar niet thuis op een wachtlijst. Mijn suggestie dat er daar mogelijk meer
subsidiegeld beschikbaar was, werd ontkend. Het belangrijkste verschil met Nederland is: de organisatie
van de zorg. Zo ook het opvallende verschil in de cijfers van opgeloste criminele delicten in Duitsland en
Nederland. Deze ligt in ons buurland beduidend hoger. Daar ligt een simpel organisatieprincipe aan ten
grondslag: vrijwel iedere politieman of vrouw doet veldwerk, ongeacht zijn positie. Dat houdt mensen
scherp, maakt lijnen korter en bespaart op managers en adviseurs.
Maar wat aantoonbaar effectief is, wordt niet zonder slag en stoot overgenomen.8 Daarvoor zijn de
bestaande belangen te groot. Een aanzienlijke midden- en hogere laag van onze bevolking is
economische verbonden met de wijze waarop maatschappelijke sectoren van onderwijs, veiligheid, zorg
en welzijn georganiseerd zijn. Het is deze stroperige laag waarop alle vernieuwingsdrang snel vast loopt.
Het is ook de laag die zich op het werk conformeert, maar daarbuiten tijdens borrelpraat de misstanden
hekelt. Daarbij lijkt de cultuur te zijn wie de meest schrijnende anekdotes kan vertellen over het
mismanagement op het werk. Het centrale thema is de verspilling van menselijke energie op basis van
een onoverzichtelijke en irrationele organisatiestructuur én het platte eigenbelang van de eigen afdeling
of organisatie of individuele werker.
Dat in de aanpak van problemen op het niveau van dorp, buurt of wijk vooral uitgegaan moet worden
van een ‘bottom up benadering’, waarin gebruik wordt gemaakt van de ervaring en deskundigheid van
bewoners, wordt vrijwel door alle betrokkenen onderschreven. Sterker nog, het is een benadering die in
snel tempo gebombardeerd dreigt te worden tot een ‘welzijnshype’’ . Een nieuw product waaraan tal van
economische voordelen zitten in de vorm van pilots, trainingen en advieswerk. Geen enkele instelling,
bestuurder en adviseur wil de boot missen als het gaat om actuele maatschappelijke topics.
Het lijkt op het algemeen sociologisch gegeven waarbij systeembedreigende vernieuwing snel
ingekapseld wordt binnen gevestigde belangen van instellingen en overheid.
In mijn vrijwilligerswerk zie ik dat een bottum up benadering een confronterende benadering kan zijn,
die -naarmate de kwaliteit van bewonersbeheer groeit- zwakke plekken in het functioneren van
gemeente, maatschappelijke partners én bewoners bloot legt. Een werkwijze die verre van vrijblijvend is.
Die vraagt om dialoog, zelfkritiek en bereidheid om bestaande praktijken ter discussie te stellen. Kortom
een benadering die gebaat is bij persoonlijk, normatief, professioneel en bestuurlijk ‘commitment’. Die
van consumenten coproducenten maakt.
Een benadering die de buurt weer teruggeeft aan haar bewoners.
1.6. Onderzoek en advies: voor wie?
Onderzoek en advies vormen stevige pijlers van het overheidsbeleid.
8

Als voorbeeld kan dienen de “Thomas huizen” in de zorg: een door een betrokken particulier opgezet systeem van
kleinschalige zorghuizen voor gehandicapten met veel maatwerk en minimale overheadkosten. Zie:
www.thomashuizen.nl
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Literatuur is belangrijk bij het systematisch nadenken over de werking van complexe maatschappelijke
vraagstukken en de aanpak daarvan. Een groot deel van de literatuur op het gebied van
bewonersinitiatieven is geschreven als overheidsadvies. Bij het lezen daarvan ben ik snel geneigd af te
haken. Veel materiaal blijft algemeen. Het actieve ‘straatburgerschap’ wordt in een ontoegankelijk en
afstandelijk taalgebruik neergezet. Het zijn beschouwingen van boven- en buitenaf, en zelden van
onderop en binnenuit. Voor mij is daarin de daadwerkelijke inbreng van bewoners niet tastbaar. Het is
geen literatuur die is geschreven voor bewoners.
Dit zegt veel over de cultuur en werkwijze van overheid en sociale partners. Het zegt ook veel over de
afstand naar de bewoners en het gebrek aan gedetailleerde kennis van straat, buurt of wijk.
Het roept de vraag op of bewonersparticipatie alleen relevant is als deze geregisseerd wordt vanuit
professionele en bestuurlijke kaders van buiten de buurt. Bijvoorbeeld omdat de gemeenten de
uitvoering van de ’wet WMO/AWBZ’ toebedeeld krijgen en gedwongen worden om daar beleid op te
ontwikkelen. De formele lijn waarlangs gewerkt wordt spoort nauwelijks met het gegeven dat bewoners
vooral informeel actief ( willen) zijn op het meest overzichtelijke niveau: de straat.
De constatering dat bewoners slecht gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun
woonomgeving én politiek apathisch dreigen te worden kan wel eens zijn ingegeven door de lijnen
waarlangs de ‘community’ wordt waargenomen en bestuurd. Wie echter de moeite neemt van huis tot
huis, van straat tot straat te gaan luisteren waar bewoners warm voor lopen, wat ze willen aanpakken,
kan tot heel andere conclusies komen. Daarbij is het belangrijk mensen niet te benaderen vanuit een
opgelegde probleem, maar vanuit hun gekanker, deskundigheid, vitaliteit, vragen en enthousiasme. Dat
inzicht breekt meer en meer door.
Grote vraag is echter hoe dit inzicht in nieuwe, werkbare organisatievormen te vertalen.
1.7. De ‘format’ van de overheid en instellingen
Bewoners passen lang niet altijd niet in het schema of ‘format’ van overheid en instellingen. Deze
tendens staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de wijze waarop veel maatschappelijke sectoren
georganiseerd zijn.
Illustratie: Formele regelingen als uitsluitingmechanisme
Voor vrijwel iedere probleemsituatie bestaat er in Nederland wet- en regelgeving.
Om voor hulp in welke vorm dan ook in aanmerking te komen, moet echter worden voldaan aan ‘formele
criteria’. En juist voor mensen in acute nood aan de onderkant van de samenleving geldt dat zij daar vaak
niet aan beantwoorden.
Als illustratie neem ik enkele jongeren die ik tegenkom bij een straatonderzoek naar jongeren in het grijze
en zwarte arbeidscircuit. Jongeren die niet bereikt worden door het CWI of Jeugdzorg en die geen enkel
recht hebben op een uitkering of ondersteuning hebben.
- Een jonge alleenstaande moeder, schrijft zich in bij het jongerenloket van een CWI. Zij heeft een
torenhoge schuld opgebouwd en wil graag werken om uit de financiele problemen te geraken. Haar
consulent mag haar niet bemiddelen. De regels schrijven voor dat ze eerst een verzoek moet indienen tot
schuldsanering en dat het grootste deel van de schuld moet zijn terugbetaald voordat ze bemiddeld kan
worden naar een baan
- Een jongen is door zijn stiefvader het huis uitgeschopt en uitgeschreven als medebewoner. Hij zwerft
rond en mag wisselend slapen bij vrienden. Die kunnen hem niet inschrijven op hun woonadres omdat ze
dan een deel van hun uitkering kwijt raken. Zonder vaste woon- en verblijfplaats kan de jongen zich niet
voor werk inschrijven, ook al wil hij dat graag. Hij verdient onregelmatig met zwart en gevaarlijk werk als
steigerbouwer. Hij is niet verzekerd en verliest zijn werk na een bedrijfsongeval.
- Een jongvolwassene zit tegenover mij in een coffeeshop. Hij heeft zware psychische problemen,
angstaanvallen en slaap en eetstoornissen. Door zijn leeftijd kan hij niet terecht in de jeugdnoodopvang
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waar hij voorheen welkom was. Hij is dakloos en mag incidenteel in een moskee slapen. Hij kan niet
geholpen worden door het CWI. Hij belt tijdens ons gesprek voortdurend naar farmaceutische bedrijven
die nieuwe medicijnen testen op proefpersonen. Ik moet er niet aan denken dat hij in zijn toestand wordt
blootgesteld aan medicijnen met onbekende bijwerkingen.
In recente overheidsadviezen is een toenemende aandacht te constateren voor de gevolgen van het
gebrek aan maatwerk.
In ‘Vertrouwen in de buurt’9 een leesbaar en detailrijk advies van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid ( afgekort tot WRR) wordt uitgegaan van “hoe mensen in hun directe leefomgeving
(kunnen) bijdragen aan de aanpak van leefbaarheidproblemen. De vervolgvraag is welke steun
beleidsmakers- en uitvoerders daarbij kunnen geven….”. Daarbij wordt de noodzaak van maatwerk
bepleit en wordt het begrip ‘lerende buurt’ geïntroduceerd: het geven van handelingsruimte om
buurtbeheer te ontwikkelen. Gesteld wordt dat het zaak is om in te spelen op behoeften en kwaliteiten
van bewoners. Daar is, onder meer, een cultuuromslag bij overheid en instellingen voor nodig: ”Bereid je
voor op een cultuuromslag in je organisatie. Het gaat om een andere manier van denken en doen, met
een sterk accent op de vraaglogica van de bewoners( …) Experimenteer met nieuwe vormen van
bewonersbetrokkenheid, die burgers ruimte bieden om hun eigen buurt gezamenlijk in te kleuren”.
In dit proces zal het accent meer moeten komen te liggen op coöperatie en coproductie van bewoners,
overheid en sociale partners dan op het ‘droppen’ van een uniform en van bovenaf opgelegd beleid.
Met de invoering van de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)10 wordt in het eerste
‘prestatieveld’ ruimte geschapen voor actieve participatie van vrijwilligers en betrokken burgers.
Gemeentes beraden zich op de vraag hoe daar invulling aan te geven. Is de buurt werkelijk aan zet of
hebben we te maken met bestuurlijk opportunisme dat wordt ingegeven door de angst dat de kloof
tussen burger en bestuur te groot wordt en het beheer van de openbare ruimte te kwetsbaar?
Opvallend in alle overheidsplannen met betrekking tot bewonersparticipatie is dat de ‘eindtermen’
vrijwel altijd ontbreken of uitermate vaag zijn. Zo wordt zo niet duidelijk hoe ver bewonersbeheer kan
gaan, hoeveel macht of invloed burgers krijgen in het beheer van hun directe woonomgeving. Zolang dat
niet duidelijk is, heeft het ook geen zin om te spreken van het ‘teruggeven van de buurt aan zijn
bewoners’.
Eerder komt het beeld op van een overheid die bewonersinitiatieven als middel inzet om te voorkomen
dat buurtbeheer vanuit overheid en instellingen onbeheersbaar wordt. Ook valt op dat veel
bewonersinitiatieven pas ontstaan als er zich ernstige problematiek in de openbare ruimte van een
gemeenschap voordoet. Pas dan voelen bewoners zich geroepen om te onderzoeken in hoeverre zij een
factor van betekenis in de oplossing kunnen zijn.
Beide benaderingen sluiten op elkaar aan: de overheid en instellingen houden de regie stevig in handen
en de burger is ‘op afroep beschikbaar’. Als deze tendens algemeen geldend is zullen we
bewonersinitiatieven zien opkomen en verdwijnen als vloed en eb. Van duurzaamheid is dan maar in
beperkte mate sprake.
De vraag dringt zich op wat er zal gebeuren als projectsubsidies die worden ingezet voor het versterken
van sociale cohesie, de bestrijding van radicalisering, en de aanpak van hangjeugdproblematiek, direct
ter beschikking van bewonersinitiatieven worden gesteld, met als opdracht oplossingsgericht te gaan
werken. Bewoners kunnen in dat geval bepalen wat een effectieve aanpak is, welke professionals ze
inhuren, hoe de overheid moet faciliteren, hoe ze meer arbeid- en onderwijskansen willen scheppen
voor buurtbewoners en of er speciale voorzieningen moeten komen.
9

Zie: Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, Vertrouwen in de buurt, Amsterdam University Press,
Amsterdam, 2005
10
Zie: www.WMO.nl
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Mijn verwachting is dat een dergelijke aanpak er niet snel zal komen, omdat de belangen binnen
overheid en instellingen dat verhinderen, omdat experimenten in deze richting in eerste instantie
dreigen dood te lopen op de onervarenheid en verdeeldheid van bewoners én omdat bewoners niet
weten hoe ze een machtsfactor van betekenis kunnen worden.
Het staat nog té haaks op de denkwereld van zowel burger, overheid als instellingen. Dat neemt niet
weg dat er in een aantal buurten en wijken geëxperimenteerd wordt met beheervormen waarin voor de
regie van bewoners meer plaats is.
Beleidsnota’s zullen voorlopig de noodzaak van sociale cohesie blijven benadrukken en de projecten
zullen meedeinen met de angst voor de gevolgen van maatschappelijke ontwrichting in de vorm van
radicalisering, hangjeugd overlast en verslavingsproblematiek.
Het pleidooi voor een cultuuromslag bij bestuur en burger kan daarmee een verhullende werking krijgen.
Immers een ingrijpende cultuuromslag kan niet zonder ook de structuur van organisaties en overheid
aan te pakken.
Zonder te werken aan een bestuurlijke schaal waarbinnen de burger greep kan krijgen op het beheer van
zijn eigen ruimte dreigen we te blijven hangen in de sfeer van buurtfeesten als hoogste vorm van
bewonersorganisatie.
Recent is een nieuwe ontwikkeling ingezet. De economische crisis legt zoals altijd bij laagconjunctuur de
bijl aan de wortels van de ‘wijkontwikkeling’. Subsidies voor wijkgericht werkende social werkers worden
in versneld tempo afgebouwd, met als argument dat het welzijnswerk bewoners onnodig afhankelijk
heeft gemaakt van haar diensten. Ineens is de burger geheel ‘aan zet’. Lang leve de ‘burgerkracht’, die de
nieuwe peiler zal vormen waarop gemeenschappen zich zullen organiseren. Uiteraard worden de
congressen en seminars over die ‘burgerkracht’ alleen maar bezocht door de managementlagen en
directies die dit nieuwe beleid moeten gaan verkopen aan de niet aanwezige burger. Dankbaar nemen
politici en bestuurders de tremen van het ‘welzijnswerk nieuwe stijl’ over,om de afbraak van de sector te
kunnen rechtvaardigen. Ook hier ontbreekt het maatwerk.
Illustratie: citaat
“Buurtbewoners Rustenburg willen meer macht.
Den Haag. De bewoners van de Haagse wijk Rustenburg-Oost willen dat de gemeente hun de vrijheid
geeft om hun eigen problemen op te lossen. Ze willen ook geld zodat ze zelf bijvoorbeeld prullenbakken
en speeltuinen aan kunnen leggen en losse stoeptegels snel kunnen laten herstellen. Beslissingen over de
besteding van het geld en de maatregelen moeten worden genomen in een “burgernetwerk”, en vorm
van zelfbestuur”. 11
Door alleen massaal in te zetten op de plekken waar al brand is, wordt geen “cultuur van preventie”
geschapen, waarin bewoners leren om mondigheid te ontwikkelen ten aanzien van hun directe
leefomgeving. De discussie hoe ver de invloed van de burger in de organisatie van zijn eigen territorium
mag gaan is nog maar nauwelijks begonnen.
Illustratie
Wat heeft de gemeente te bieden?
Tijdens een inspraakavond over vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven in het kader van de wet WMO wil
een gemeente horen wat actieve burgers van de overheid verwachten.
Een buurtbewoner brengt zijn mening scherp naar voren:
- de gemeente is nauwelijks ingesteld op bewonersinitiatieven die verder gaan dan de aanpak van een
losse stoeptegel of een scheef verkeersbord

11

In de Haagsche Courant, d.d. 22 november 2004
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- de gemeente kan meerdere bewonersinitiatieven niet aan, omdat de benodigde facilitering ontbreekt.
Gemeentediensten zijn er niet op ingesteld. Afspraken worden daardoor niet nagekomen, beloften
geschonden. Daardoor neemt het cynisme naar de overheid eerder toe dan af
- bewonersinitiatieven worden vitaal op basis van gelijkwaardig partnerschap en daadwerkelijke invloed,
op basis van coproductie en een gezamenlijk “probleemeigenaarschap”. De gemeente moet helder zijn in
wat ze wel en niet te bieden heeft, anders wordt een bom gelegd onder bewonersorganisaties.
- het ambtelijk apparaat is niet ingesteld op samenwerking en coproductie: de in- en externe
communicatie laat te wensen over en de structuur en organisatie van de diverse diensten is niet ingesteld
op service en snelle actie. Daarmee komen de “contactambtenaren”, zij die de relaties met de
wijkbewoners moeten onderhouden, in het nauw en haken bewoners af. Een echte cultuuromslag is
noodzakelijk.
- alleen als er sprake is van een “project”, is er zichtbaar commitment en staan ambtenaren en politici op
scherp. “Kunnen we niet afspreken dat alle bewonersinitiatieven voortaan “een project zijn?”
-voordat de gemeente aan burgers vraagt “Wat verwachten jullie van ons?” is het zinnig je als overheid
eerst af te vragen: “Wat hebben we eigenlijk te bieden?”, “In hoeverre willen en kunnen we ons
commiteren?”en “Kunnen we nakomen wat we toezeggen?
1.8. De spagaat van de vrijwilliger
Het schrijven van dit boek is een vorm van intensief vrijwilligerswerk.
De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de vraag wat mensen in hun
woonomgeving bindt. In hoeverre zij bereid zijn om verder dan huis en tuin te kijken en zich te verbinden
met buren, dorps, buurt of wijkgenoten ter verbetering van het leefklimaat. Dat heeft voor een deel te
maken met mijn werk als jeugdonderzoeker. Maar mijn sterkste motivatie is mijn positie als wijkbewoner
die het van belang vindt dat zijn kinderen opgroeien in een omgeving die veilig en uitnodigend is .
Als bewoner ben ik gespitst op vormen van verstoringen in de publieke ruimte. Met een
kunstgrasvoetbalveld pal voor de deur, zie ik dagelijks hoe kinderen en jongeren van 6 tot 21 sociaal met
elkaar verkeren. Naast het opvoedende aspect van het gezamenlijk sporten, zie ik ook hoe overlast
ontstaat. Het gemak waarbij als een nieuwe “ speelvorm” ruiten van een basisschool worden ingeschopt
of auto’s worden beschadigd. Het gemak waarmee mijn buurvrouw voor: “Kutwijf, rot toch op!!” wordt
uitgemaakt, omdat ze vriendelijk vraagt of een autoradio iets zachter mag. En vrijwel geen omwonende
die daarop reageert. Voor mij is dat slecht te verteren, temeer daar ik een aantal jongeren zie die in een
negatieve spiraal steeds verder gaan in het zoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Onder hen is een
jongen van nog geen 10 jaar. Hij brengt vrijwel zijn gehele vakantie op het sportveld door. Iedere keer
als hij verschijnt is het binnen enkele minuten oorlog. Het kind is een expert in het organiseren van ruzies
en vechtpartijen. Hij is al helemaal gekneed door de ‘streetwise’cultuur van tieners. Als ik in zijn ogen
kijk, blikt hij onverschrokken terug. Ik zie zoveel boosheid en daaronder zoveel verdriet dat ik mijn adem
in hou. Wat maakt dit kind thuis en op school mee dat het zo verbitterd is? Moet ik de komende jaren
passief toezien hoe zijn gedrag verder escaleert? Moet ik nu al de wijkagent inlichten of contact zoeken
met de zorgcoördinator van zijn basisschool?
Ook weet ik dat de keren dat ik naar buiten loop om jongeren aan te spreken of te corrigeren mijn
kwetsbaarheid toeneemt. Dat ik snel de ‘boze buurman’ of de ‘zeikerd’ van de straat dreig te worden.
Dat mijn kinderen daar uiteindelijk op afgerekend worden. In die spagaat komt de behoefte op om mijn
straat zo te organiseren dat we als bewonersteam een bijdrage kunnen leveren aan het in standhouden
van een veilige en sportieve ontmoetingsplek voor jongeren. Mijn ervaring is, dat als de jongeren weten
dat er toezicht is, in de vorm van ogen en oren in de buurt, ze meer binnen de perken zullen blijven. Die
klus kunnen we niet overlaten aan die ene wijkagent die in een rayon werkt met meer dan 6000
inwoners. Die actief en alert is, maar een groot deel van zijn tijd algemene politietaken moet vervullen
buiten de buurt. Die collega’s heeft die niet specifiek op de hoogte zijn van bepaalde situaties en
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daardoor contraproductief te werk gaan. Die klus kunnen we ook niet overlaten aan het jongerenwerk,
dat op basis van een beperkt aantal uren alle groepsontwikkelingen in de wijk moet volgen. Dat steeds
meer veeleisende taken in kortere tijd moet zien te klaren, terwijl de functies van HBO niveau om
financiële redenen omlaag worden gekrikt naar MBO niveau.
Dat de verwachtingen ten aanzien van het opbouwwerk hoog gespannen zijn, terwijl het gaat om
functies van 20 uur per week per wijk.
Dat de wijkmanager van de gemeente, ook een andere wijk onder zijn beheer heeft en zijn aandacht
vooral uitgaat naar een aandachtswijk met veel migranten.
Daarom wordt het tijd dat realistisch wordt onderzocht wat bewoners van professionals kunnen
verwachten en omgekeerd. Dat er naleefbare afspraken gemaakt worden tussen bewoners en
professionals om gezamenlijk te werken aan een goed leefklimaat. In de praktijk blijkt dat geen
gemakkelijke opgave omdat overheid en instellingen -ondanks alle intenties- nauwelijks zijn ingesteld op
de samenwerking met burgers en omgekeerd.
1.9. De “derde generatie burgerparticipatie”?
Dit boek is ontstaan vanuit praktische vragen naar vormen van effectief buurtbeheer door bewoners.
Deze vragen waren voor mij aanleiding om als buurtbewoner/aanjager actief te worden binnen een deel
van mijn wijk, waar zich de meeste overlast afspeelde. Dat is geen unieke daad. Op tal van plaatsen in
Nederland doen andere bewoners hetzelfde. Bewonersinitiatieven zijn immers “in”.
Iedere zichzelf respecterende gemeente heeft wel een pilot op dit gebied. Landelijke fondsen, zoals het
Oranje Fonds, zijn voortdurend op zoek naar ‘good practices’.
Als dorp, buurt of wijk kun je het bijna niet meer maken geen feest, barbecue of opzoomer activiteit te
organiseren. Overheid en wetenschappers verwijzen consequent naar het belang van burgerinitiatieven.
In een recente publicatie wordt zelfs gesproken van “de derde generatie burgerparticipatie”.12 Na
inspraak en “interactieve beleidsvorming”, waarbij het initiatief nog bij de overheid ligt, komt er volgens
de schrijvers nu een vorm op waarbij de burger zelf het initiatief neemt voor een “actie binnen het
publieke domein”. Daarbij zou sprake zijn van een omgekeerde situatie, waarin overheid participeert
binnen het initiatief van de burgers. De burger wordt initiatiefnemer. De overheid wordt facilitator, die
tijd, geld, kennis en deskundigheid levert, als daar om gevraagd wordt. Maar ook komen ambtenaren en
professionals in de leerbanken te zitten met bewoners als informeel docent. Het meest aansprekende
voorbeeld daarvan kan gevonden worden in een wijk in Rotterdam, waar buurtbewoners de “Pendrecht
Universiteit” hebben opgericht.13 De filosofie van deze benadering lijkt sterk op die van de
“Bewonersacademie”die in Deel II beschreven staat.
Maar in hoeveel buurten en wijken zijn deze ontwikkelingen zichtbaar?
Als we Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid mogen geloven vinden burgerinitiatieven lang niet
altijd een gewillig gehoor bij gemeentes. Deze Raad (wellicht een eenpersoons actiegroep) is een
voorbeeld van een origineel burgerinitiatief, dat met behulp van een website laat zien hoe de overheid in
de praktijk omgaat met bewonersinitiatieven.
Illustratie: citaat
Burgers met plannen worden massaal genegeerd door gemeenten. Dit blijkt uit onderzoek van de
Burgerlijke Raad voor het Regeringsbeleid (BRR) onder 450 (deel-)gemeenten naar de behandeling van
burgerplannen.
12

Heijden, Jurgen van de, André Meiresonne, Jornt van Zuylen, “Help een burgerinitiatief”, Inaxis, Commissie
Openbaar Bestuur, Ministerie bvan Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties, Den Haag, 2007.
Zie ook: zie www. Inaxis.nl
13
Zie: www.vitaalpendrecht.nl
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Bijna de helft (49 procent) van de onderzochte gemeenten reageert niet inhoudelijk op een
burgerinitiatief. Eenderde van de gemeenten reageert zelfs helemaal niet. De Burgerlijke Raad voor het
Regeringsbeleid stuurde 432 gemeenten en 18 deelgemeenten (van gemeente Aa en Hunze tot
Zwijndrecht) een e-mail met een burgerinitiatief. De afzender van de e-mail is de niet bestaande Eric van
der Veer, een betrokken ‘spookburger’ die een senioreneethuis wil opzetten en zijn gemeente om raad en
daad vraagt. 32 procent van de gemeenten, waaronder Alphen aan de Rijn, Dordrecht, Culemborg,
Lochem en Waddinxveen, laat niets van zich horen. 17 procent laat het bij een ontvangstbevestiging.
BRR-onderzoeker Steven de Jong: “Het minste wat een burger mag verwachten is een persoonlijke reactie
op zijn plan. Dit staat in schril contrast met het kabinetsbeleid dat aangeeft dat de overheid burgers moet
toerusten bij hun initiatief om voluit mee te doen. Het thema ‘samen werken, samen leven’ is zo
beschouwd een wassen neus.” De rest van de aangeschreven gemeenten, 51 procent, reageert min of
meer inhoudelijk. De meeste ambtenaren weten echter geen raad met een betrokken en
initiatiefnemende burger. Ze geven een schouderklopje (“Wat een prachtig initiatief!”), maar sturen
vervolgens de burger met een kluitje in het riet (“Veel succes!”). Voorbeelden zijn onder meer de
gemeenten Oldenzaal, De Marne, Maasgouw, Bunnik en Rijnwoude.
Bron: www.burger-raad.nl
1.10. Van consument naar coproducent
Heeft de burger de deskundigheid en verantwoordelijkheid om van consument coproducent van
buurtbeheer te worden? En kunnen overheid en maatschappelijke partners de regie loslaten en de
burger als gelijkwaardige partner laten functioneren?
Een algemeen geldend antwoord op deze vragen is nog niet te geven. Daarvoor zijn de lokale verschillen
te groot in de mate waarin bewoners, partners en overheid bereid zijn met vallen en opstaan te werken
aan nieuwe verhoudingen. Daarbij is ook de vraag van belang ze fouten mogen maken als leerproces.
Illustratie
Tien redenen om bewonersinitiatieven niet serieus te nemen.
Naast alle argumenten om bewonersinitiatieven serieus te nemen, hoor je ook argumenten om dat juist
niet te doen. Voor de lezers die zich meer thuis voelen in het kamp van de sceptici hebben ik een aantal
‘argumenten’ op een rijtje gezet. Ook al leven deze- op bescheiden schaal- binnen politiek, bestuur en
instellingen, je hoort ze maar zelden hardop uitspreken.
1) Bewoners reageren vooral vanuit negatieve sociale cohesie, vanuit negatieve sentimenten. Alleen als
ze collectief tegen zijn, komen ze in actie. Vestig een daklozenverblijf in hun buurt en de hel breekt los.
Zeker als het gaat om een buurt met koopwoningen kun je direct spektakel verwachten.
2) Bewoners hebben een vooringenomen houding naar overheid en instellingen. Gevoed door media en
onderling contact houden buurtbewoners de hardnekkige mythe van een falende overheid in stand.
Daarbij vergeten ze voor het gemak dat Nederland bij internationaal onderzoek naar sociale en
leefbaarheidthema’s vrijwel altijd in de top staat van Europa.
Niet het overheidsbeleid, maar het wantrouwen van de burger werkt remmend op samenwerking.
3) Nederland hangt aan elkaar van straat BBQ’s en buurtfeesten. Vooral als consumpties gratis zijn
komen er mensen opdraven, die je vervolgens niet ziet als het zwerfvuil moet worden opgeruimd. Laat
staan de echte topics aangepakt. Het blijven consumenten.
4) Buurtbewoners laten veelal achterwege om overlast en klachten (telefonisch) te melden.
“Dat heeft immers geen zin, daar wordt toch niets aan gedaan”, is hun reactie. Daardoor kunnen
beheer(sbare) problemen uitgroeien tot misstanden. Overheid en instellingen krijgen vervolgens de
zwarte piet.
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5) Buurtbewoners laten zich vooral leiden door NIMBY motieven14 en een ‘dikke ik’ mentaliteit.
Egocentrisme verhindert hen te zoeken naar het gemeenschappelijk belang.
6) Bewoners laten zich vaak leiden door persoonlijke verbittering, die wordt geprojecteerd op de
overheid. In hun werk, gezin of buurt voelen ze zich weinig gezien of gehoord. Dat wordt gecompenseerd
met aandachtskreten richting overheid en instellingen. Dit verklaart de over-emotionele reactie van veel
bewoners bij conflicten. De overheid wordt projectiescherm voor gefrustreerde buurtbewoners. Als je
bijvoorbeeld moet afgaan op de reacties van buurtbewoners op weblogs over overlast, is er in Nederland
nog heel wat beschavingsarbeid te doen
7)Bewoners mogen hun ongenoegen in alle soorten en maten kenbaar maken aan de overheid.
Het is zelfs een dankbaar thema op verjaardagen en feesten.
Kritiek van overheid en instellingen op de burger en bewonersinitiatieven wordt echter als ‘not done’
beschouwd. Ook politici wagen zich daar niet aan, uit angst voor electoraal verlies. Dit levert een
ongelijkwaardige relatie op. Dit proces heeft veel overeenkomst met het opvoedingsproces van te
inschikkelijke ouders en dominante, eisende pubers…
8) Buurtbewoners zitten vaak gevangen in een ‘gevestigden- buitenstaanders’denken, wat hen verhindert
overheid en instellingen als partners te zien voor de aanpak van problemen.
Met het creëren van een gemeenschappelijke vijand lossen ze problemen niet op.
Buurtbewoners moeten leren “inclusief” te denken. Dat geldt zowel naar nieuwe Nederlanders als naar
overheid en instellingen. De cultuuromslag die bewoners graag zien bij overheid en instellingen, is net zo
hard nodig bij hen: “Verander de wereld begin bij jezelf”.
9) Buurtactivisten, aanjagers, duwers en trekkers zijn veelal de band met hun achterban kwijt, als ze die
al hadden. Zolang ze hun representativiteit niet kunnen aantonen, moet hun inbreng met reserve bekken
worden. Politici zijn tenminste democratisch gekozen vertegenwoordigers. Buurtburgemeesters zijn noch
democratisch gekozen, noch representatief.
10) Buurtbewoners nemen nauwelijks verantwoordelijkheid voor de kwetsbaren in hun gemeenschap. Ze
ontwijken probleemgezinnen, minachten junks, willen verslaafde prostituees uit de buurt verdrijven én
hangjongeren naar niemandsland verbannen. Alles wat stoort zien ze het liefst direct vertrekken. Het
enige wat hen interesseert is ‘rustig wonen’. En daar moet de overheid voor zorgen.
1.11. Probleemstelling en uitgangspunten
Op basis van het voorgaande mag duidelijk zijn dat het moeilijk is om bestaande vormen van
bewonersparticipatie op hun waarde te schatten.
Probleemstelling:
■ Zijn bewoners van dorpen, buurten en wijken in staat en bereid duurzame vormen van organisatie en
beheer te ontwikkelen ter
-verbetering van de samenhang tussen bewoners- leeftijdsgroepen
- ter verhoging van het woon- en leefklimaat
- ter verhoging van het gevoel van veiligheid in de publieke ruimte
- ter verbetering van de diensten van de gemeente en de maatschappelijke partners ( onderwijs,
welzijnswerk, wijkpolitie, zorg, woningbouwcorporaties)?
■ Is het mogelijk dat een organisatie van buurtbewoners uitgroeit tot een volwaardige partner in de
samenwerking met de gemeente en de partners ?

14

NIMBY: Not in my back yard, verwijst naar personen die uitsluitend bereid zich in te zetten voor thema’s die
eigen huis en haard betreffen. Enige vorm van gemeenschapsdenken is hen vreemd.
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■ Hoeveel macht/invloed moeten bewoners zich toe-eigenen om op basis van verantwoordelijkheid,
deskundigheid en representativiteit tot effectieve vormen van buurtbeheer te komen? In welke mate
zijn overheid en partners in staat en bereid zijn deze te geven.
■ Aan welke voorwaarden moet de samenwerking van burgers, overheid en sociale partners voldoen,
wil er sprake zijn van een duurzaam wederzijds leer- en ontwikkelingsproces ?
Uitgangspunten
Een actieve buurtbewoners zei onlangs : ”Met wat knikkers en kralen maak je mensen niet actief, die
hebben snel genoeg door of het gaat om werkelijke thema’s waarop ze invloed kunnen uitoefenen”. Het
geven van macht of invloed aan bewoners, stelt hoge eisen aan hun organisatievermogen,
deskundigheid en representativiteit. Het vraagt ook om het nemen van risico’s, om het loslaten van een
voortdurende controle- en regiebehoefte bij overheid en instellingen en het accepteren dat langdurig
wordt geïnvesteerd in een kwetsbaar leerproces waarvan het resultaat verre van voorspelbaar is.
Het is een uitdaging met een belofte.
Uitgegaan wordt van een werkwijze waarin professionals, bestuurders en burgers grensoverstijgend
bezig zijn en tot een ‘wij benadering’ komen in plaats van te stoppen bij de enge begrenzing van hun
eigen vakgebied.
Uitgegaan wordt van samenwerkingsvormen die dynamisch zijn, die voortdurend getoetst worden op
effectiviteit en waarin partners bereid zijn van elkaar te leren.
Het gaat om een ‘lerende buurt, een lerende overheid en lerende instellingen’.
Is het realistisch om daaraan te werken, of gaat het om de zoveelste welzijnsideologie?

24

Hoofdstuk 2. Sociale samenhang in dorp, buurt en wijk: een verkenning
In dit hoofdstuk wordt gezocht naar een antwoord op de vraag welke mogelijkheden bewoners hebben
om zich intensief bezig te houden met buurtbeheer: de organisatie van de leefbaarheid, veiligheid en
woonplezier in dorp, buurt of wijk.
Op basis van de beschrijving van leefsituaties in dorp, buurt en wijk worden verschillen in sociale
samenhang tussen bewoners geïllustreerd.
Vervolgens worden diverse vormen van bewonersorganisatie beschreven.
Dit met behulp van schema’s die het mogelijk maken een eigen bewonersinitiatief in kaart te brengen.
Om het geheel leesbaar te houden wordt er gewerkt met praktijkvoorbeelden.
Zoals we in de Inleiding al zagen: sociale cohesie is een ‘container’ of verzamelbegrip.
Maar ook is het de vraag of sociale samenhang in dorpen, buurten en wijken onderling vergelijkbaar is.
Als smaakmaker worden een zestal woonsituaties beschreven, die grote onderlinge verschillen laten zien
in sociale samenhang. Een aantal ken ik van binnenuit omdat ik er een tijd werkte of woonde. Een deel
de beschrijvingen zijn -voor de gemoedsrust van de bewoners- geanonimiseerd.
2.1. Dorpsleven: een plattelands idylle?
Eldersveld (gefingeerde naam) is een lintdorp in het noorden van het land. Door het dorp van
vierhonderd inwoners loopt een kaarsrechte weg met aan weerszijden boerderijen en voormalige
landarbeiderswoningen. Het dorp ligt in een vlak -met slecht weer desolaat- landschap, waarin slechts
enkele bomen de lijn met de horizon verbreken. Op de arme zandgrond werden decennia lang
fabrieksaardappelen, graan en suikerbieten verbouwd. De monocultuur heeft de grond uitgeput en sinds
de aardappelmeelindustrie een kommervol bestaan leidt zijn veel boeren gestopt. In het dorp is de
laatste twintig jaar dan ook veel ‘import’verschenen. Het gaat daarbij vooral om stedelingen, die op zoek
naar landelijke idylle, de vrijkomende boerderijen hebben opgekocht. Met hun komst heeft er een
ingrijpende verandering in de sociale samenhang van het dorp plaatsgevonden.
In het Eldersveld van vóór de import, kende alle bewoners elkaar met naam en voornaam. Het dorp had
drie ontmoetingsplekken: de dorpswinkel, het café biljart en het gymlokaal bij de dorpschool. Kleine
kinderen noemden ouderen bij de voornaam als ze deze op straat tegenkwamen. “Dag Gert “ hoorde je
een kind van vijf jaar tegen een oude opa zeggen. Als nieuwe klant van de dorpwinkel werd je vriendelijk
en vakkundig uitgehoord over de belangrijkste achtergronden : “Waar kon je vandaan”, “Wat doe je” en
“Bij wie kom je over de vloer?”. Op die manier was je ervan verzekerd dat binnen twaalf uur de helft van
het dorp van je komst op de hoogte was. En als de stamgasten, die vooral bestonden uit vrijgezelle
boerenzonen, in de kroeg hoorden dat je ‘van’ Amsterdam kwam, werd verwacht dat je dikke verhalen
kon vertellen over sex, drugs en rock en roll. Dan was het verstandig om niet in het zelfde tempo mee te
drinken, want dan vond je gegarandeerd in het donker de weg naar de boerderij niet terug. Het dorp
kende meer dan 10 verenigingen: voor plattelandsvrouwen, voor toneel, voor gymnastiek en
ouderensport, voor wielrennen, voor het jaarlijkse uitstapje, en ga zo maar door. Als dorpsbewoner was
het onmogelijk om je daaraan te onttrekken, je werd minimaal lid van drie of vier verenigingen. Het dorp
was een toonbeeld van sociale samenhang, niemand werd er buitengesloten, ook ‘buitenstaanders’
waren welkom. Kortom men kon er trots op zijn een Eldersvelder te zijn.
Een politieauto heb ik in het dorp nooit gezien. De enige verstoring van het rustige dorpsleven vond
steevast rond Oud en Nieuws plaats als de jeugd één nacht de ruimte kreeg om het dorp op stelten te
zetten. En bij voorkeur bij bewoners die niet erg populair waren in de gemeenschap, of die de jongeren
niet van bier wilden voorzien. Voor een stedeling die zijn buren nauwelijks kent en zich verloren kon
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voelen in de massa, leek Eldersveld een oase van gemeenschapszin. Naarmate je er echter langer in het
dorp verbleef werd je als buitenstaander in vertrouwen genomen. Je kreeg dan de functie van ventiel,
die bewoners hielp hun hart te luchten over de schaduwkant van alle sociale cohesie. In de ‘ons kent ons
cultuur’ , met een sociale controle waar niet aan te ontsnappen viel, had ieder bewoner wel een saillant
verhaal over zijn buren. Buurvrouw M. nam het niet zo nauw met de huwelijkse trouw. Boer B. werd om
het jaar en bij voorkeur vlak voor de oogsttijd opgenomen in een inrichting. De jongste dochter van Z.
moest trouwen. De vrouw van timmerman L. was ooit een paar weken weggelopen en daarna met
dwang door haar man teruggehaald. Boer S. ging steevast in het weekend naar een prostitué in een
naburig dorp. De vrouw van W. had één groot gat in haar hand.
Daarnaast kende het dorp een collectief geheim. Vrijwel de hele gemeenschap was in de Tweede
Wereldoorlog lid geweest van de NSB. Daarvoor waren drie oorzaken aan te wijzen: de sociale
conformeringdruk van de dorpssamenleving, de armoede van de zandgronden en het gegeven dat een
paar dorpen verderop een herenboer had gewoond die ‘goed’ was voor zijn arbeiders én Tweede
Kamerlid van de NSB. Deze zwarte bladzijde uit de dorpgeschiedenis blokkeerde ieder gesprek over het
verleden. Een poging om daarover te praten stuitte steevast op een muur van afweer. Een dorp met een
collectief trauma ?
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw begonnen de jongvolwassenen uit het dorp weg te trekken.
Daarvoor werd er een partner in het dorp of een van de omliggende dorpen gezocht, een
landarbeidershuisje in de directe omgeving opgeknapt of de boerderij van pa en ma overgenomen. En als
je als boerenzoon geen partner vond, bleef je bij de ouders wonen. Aanvankelijk was er slechts één
jongen die in de stad ging studeren en zich in het dorp als “de student” dingen kon permitteren waarvan
leeftijdsgenoten alleen maar van konden dromen. Hij had de symbolische rol van venster op de wereld.
Met de economische malaise van de landbouw in de streek verscheen in dezelfde periode de eerste
import. Boerderijen werden verbouwd tot droompaleizen of na verloop van tijd weer verkocht omdat ze
koud en tochtig bleven. De eerste nieuwe bewoners waren welkom. Zij brachten nieuwe werelden mee
en hadden beroepen waarvan de boeren zich afvroegen hoe je daar geld mee kon verdienen. Een deel
van de import hield zich aanvankelijk afzijdig van het dorps- en gemeenschapsleven. Hun kinderen
gingen naar een school in de stad en de inkopen werden buiten het dorp gedaan. Al snel werd er
geklaagd over de nieuwe generatie bewoners: “De import maakt het dorp kapot”. De vrees bestond dat
de nieuwkomers hoogstens donateur zouden worden van één vereniging zouden worden en zich verder
niet zouden laten zien. En als ze al naar de jaarlijks toneelvoorstelling kwamen, die in dialect werd
gespeeld, zouden ze deze vooral zien als uiting van archaïsche folklore. Alle bange voorgevoelens
kwamen echter niet uit. De dorpswinkel werd weliswaar gesloten, de kroeg brandde af en werd niet
herbouwd, maar er kwam een dorphuis en een sportveld voor in de plaats. Zelfs de basisschool bleef
behouden, een hele prestatie voor een dorp van nog geen 500 inwoners. Anno 2007 zijn in Endersveld
nog maar enkele agrariërs actief, maar er hebben zich talloze nieuwe bedrijven gevestigd. De nieuwe
bewoners hebben fors geïnvesteerd in verbouwingen van hun huizen, schuren en tuinarchitectuur. In
plaats van een agrarisch dorp lijkt het dorp inmiddels meer op een agrarisch openluchtmuseum. Ook
hebben nieuwkomers geïnvesteerd in het verenigingsleven. Alle verenigingen leiden een bloeiend
bestaan. Daarvoor is één blik op de website van het dorp voldoende. Want als jouw kinderen willen
spelen met andere dorpkinderen, zal …je ook een bijdrage aan het bloeiende verenigingsleven moeten
leveren. Daarmee heeft het dorp een effectief instrument gevonden voor de sociale “disciplinering” van
de nieuwkomers.
Ondanks een ingrijpende metamorfose in de bevolkingssamenstelling heeft het dorp zijn sociale
samenhang weten te behouden. Het staat anno 2007 model voor een geslaagd dorpsleven. En met
behoud van sociale samenhang is de overmatige druk van sociale controle uit het verleden opgeheven.
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Kan er zonder veel sociaal contact sprake zijn van sociale samenhang, veiligheid en rust in de openbare
ruimte? Bijvoorbeeld op het niveau van een stadswijk?
2.2. Moderne stadswijk: onrust in de publieke ruimte
Kattenbroek is als bekende architectuurwijk het paradepaardje van Amersfoort. Rond 1990 zijn de 4500
woningen gebouwd volgens een creatief stedenbouwkundig concept. Het is een middenklasse wijk met
veel koopwoningen, jonge gezinnen en anderhalf/ tweeverdieners.
Het is een wijk waar mensen rustig willen wonen, zonder zich al te intensief met de buren of de straat te
bemoeien. In de statistieken van stadspeilingen die de gemeente uitvoert scoort Kattenbroek in 2003 op
bijna alle items hoger dan het stedelijke gemiddelde: het rapportcijfer voor de wijk is bijvoorbeeld 7,6 in
tegenstelling tot 7,1 voor het stedelijk gemiddelde. Het cijfer voor de kwaliteit van de woning is 8,1
tegenover 7,7 voor het stedelijk gemiddelde.
Maar ook de cijfers voor ( het gevoel van) veiligheid liggen hoog: 7,1 voor veiligheid ’s avonds en 7,6 voor
overdag. Er zijn echter twee dikke onvoldoendes: speelmogelijkheden voor kinderen: 5,3 en
voorzieningen voor jongeren 4,0.
En daar wringt de schoen. Bij het vooruitstrevende architectuurontwerp van de wijk is er gewoekerd met
de invulling van de openbare ruimte. Speelvoorzieningen voor kinderen zijn beperkt, specifieke
voorzieningen voor jongeren, zoals ontmoetingsplaatsen ontbreken geheel. Dit is geen uitzondering bij
nieuwbouwprojecten. Projectontwikkelaars, architecten en overheid lijken steeds kariger te worden met
het scheppen van ruimte voor de jeugd. Hoge grondprijzen en beoogde winstmarges werken daar volop
aan mee. Het gevolg is dat toekomstige problemen in het gebruik van de openbare ruimte voor lief
worden genomen. Een leeg winkelcentrum met overkappingen boven de winkels wordt ’s avonds een
geliefde ontmoetingsplek voor hangjongeren. Dat geldt ook voor een grote vijver met
groenvoorzieningen die tegen het winkelcentrum aan ligt. Het zijn perfecte hangplekken voor wie
beschut en zonder veel toezicht wil ‘chillen’. Een groot deel van de hangjeugd komt van buiten de wijk.
Dankzij scooters en mobieltjes zijn jongeren mobieler dan ooit. Van de ‘oude groepsdynamica ’van
buurtgebonden, overzichtelijke groepen is in deze wijk geen sprake meer. Het is een komen en gaan van
jongeren uit ten minste vier omliggende wijken. Een groot deel van de bewoners van de Kattenbroek
merkt daar nauwelijks iets van. Het zijn vooral winkeliers en bedrijven die klagen over zwerfvuil en
gebroken winkelruiten en wijkbewoners in de directe omgeving van het winkelcentrum die lijden onder
geluidsoverlast, brutaal gedrag en vernielingen. Omdat het een wijk betreft met een hoog sociaal
economische niveau zijn er nauwelijks specifieke welzijnsvoorzieningen voor de jeugd: geen jeugdhonk,
geen Jop( jongerenontmoetingsplek) en slechts een paar uur ambulant jongerenwerk.
De schaarse middelen worden vooral ingezet in sociaal economische zwakkere wijken. Ook is er geen
sprake van verscherpt politietoezicht én bewoners voelen zich niet geroepen om in actie te komen. Van
enige bewonersorganisatie is nauwelijks sprake. Een opbouwwerkster die 20 uur per week haar
aandacht aan de wijk geeft heeft moeite om een actief bewonerskader op te bouwen. Alleen de
winkeliersvereniging onderneemt actie door het inhuren van een vaste beveiligingsbeambte tijdens
openingsuren.
Met dit vacuüm in de openbare ruimte neemt de speelruimte voor hangjongeren buitenproportioneel
toe. Met alle gevolgen van dien.
In het stedelijk veiligheidsbeleid van de gemeente kunnen hinderlijke overlastplekken in het centrum en
de omliggende wijken als officiële ‘hot spot’ worden aangemerkt. Met geld van het Grote Steden Beleid
(GSB), wordt vervolgens intensief ingezet om tot meetbare verbeteringen binnen één jaar te komen.
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Meer politiesurveillance, extra uren ambulant jongerenwerk, trap- of pannaveldjes, een Jop 15 en steun
voor bewonersinitiatieven behoren tot de mogelijkheden. Kortom de professionals en ambtenaren staan
onder grote druk van de politieke top van de gemeente om snel te scoren. In een wijk waar nauwelijks
sprake is van een georganiseerd bewonerskader valt het streven om gewenste verbeteringen in
samenhang met de burgers te realiseren in het water. De gemeente gaat zelf aan de slag, in plaats van
andere communicatieve wegen te zoeken om met bewoners en winkeliers oplossingen uit te werken.
Ooit werden opbouwwerkers voor dit soort klussen ingezet, maar die zijn grotendeels wegbezuinigd.
Met behulp van adviesbureaus en externe deskundigen wordt -geheel in stijl van de wijk- een prachtig
plan gelanceerd met een klinkende titel: de Groene huiskamer. Zo komen er rond de vijver bij het
winkelcentrum een aantal ‘banktrappen’. Deze zien er uit als kleine tribunes, waarop gezeten en bij
slecht weer onder geschuild kan worden. Het zijn betonnen gevaartes van bijna drie meter hoog. Let wel:
het zijn geen Jop’s, het zijn “ontmoetingsplekken voor jong en oud”. Dit alles in een poging om
leeftijdsgroepen meer met elkaar in contact te brengen. Het geheel wordt met de nodige trots
gepresenteerd. Op de gemeentelijke website is zelfs een gelikte virtuele presentatie van het project te
bekijken.
Wat volgt is tot verbijstering van de gemeente…één stroom van verontwaardigde reacties, bij winkeliers
en omwonenden. Ze zijn verbolgen omdat de gemeente met een vaststaand plan komt waarover zij niet
geconsulteerd zijn. Bewoners voelen zich overvallen door een overheid die heeft nagelaten te
communiceren. In korte tijd gaan meer dan 150 bewoners zich organiseren. Hun boodschap is duidelijk:
geen banktrappen voor hun huis én de aanpak van lastige hangjeugd. De eerste, breed gedragen
bewonersorganisatie is geboren, gebaseerd op ‘negatieve sociale cohesie’, hetgeen inhoud dat bewoners
zich niet verenigen voor het bereiken van een gemeenschappelijke goed maar zich vooral richten tegen
een gemeenschappelijke vijand in de vorm van een falende gemeente en overlastgevende hangjongeren.
De bewoners laten daarbij staaltjes van bekwaam actievoeren zien. In de lokale en landelijke pers
verschijnen artikelen. Er zijn geslaagde lobby’s bij plaatselijke politieke partijen, een informatieavond
wordt overspoeld door massaal aanwezige bewoners die elkaar versterken in hun gevoelens van
verontwaardiging tegen de gang van zaken. Juist de meest emotionele betogen worden breed in de pers
uitgemeten zodat het lijkt of de gehele wijk zich tegen hangjongeren keert.
Het vuur wordt nog verder aangewakkerd als de gemeente in eerste instantie aangeeft dat er voor
plaatsing van banktrappen wettelijk geen inspraakprocedure vereist is.
De gemeenteraad fluit de betreffende wethouder uiteindelijk terug. Een aantal politieke partijen is,
mogelijk mede om electorale redenen, op de kwestie gedoken en werpen zich dienstbaar op als
advocaat van de bewoners. De overlast in Kattenbroek is in korte tijd de hype van de stad.
Dan gaan bestuurders massaal om. De kwestie verwijst sterk naar een aantal andere conflicten met
stadsbewoners waarbij de spanningen hoog opliepen. Deëscalatie is gewenst. Waar aanvankelijk
nauwelijks contact werd gezocht met bewoners volgt nu een imposante wijkschouw om problemen in
ogenschouw te nemen: maar liefst drie wethouders, ambtenaren, gemeenteraadsleden, wijkpolitie en
welzijnswerkers zijn in grote getale aanwezig om te luisteren naar de betogen van de bewoners. Het is
ook een indicatie hoe huiverig de gemeente is voor bewonersprotest.
Vanuit slaapkamerramen wordt gekeken naar de plaats waar de banktrappen moeten komen. “Nee, dat
is wel erg dicht tegen de huizen aan, dat kan niet de bedoeling zijn”, constateert een wethouder. Alle
plannen worden vervolgens teruggedraaid. De gehele procedure moet overgedaan worden. Ambtenaren
die maanden aan dure plannen hebben gewerkt worden teruggefloten. De gemeentetop gaat haar
vingers niet branden aan de plaatsing van enkele banktrappen.
15

JOP: Jongeren Ontmoetings Plaats: een “gelegitimeerde hangplek” voor jongeren, waar doorgaans een kleine
overdekte voorziening aanwezig is. Zie: Noorda, J en Veenbaas, R, Hangplekken voor jeugd, een nieuwe rage?,Vu
uitgeverij, Amsterdam, 2000
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Bij bewoners en winkeliers overheerst opluchting. Eindelijk zijn zij gehoord. Nu kunnen ze gaan
meedenken over de aanpak van overlastproblematiek. Daartoe worden door de opbouwwerkster en
wijkmanager twee werkgroepen georganiseerd waarin winkeliers, bewoners en wijkmanager van de
gemeente gaan nadenken over de aanpak van overlast en de inrichting van de openbare ruimte. De
meest emotionele bewoners zijn inmiddels afgehaakt. Zij hebben hun ongenoegen geuit en laten het
zoeken naar oplossingen aan anderen over. Een groep over van meer dan 20 bewoners en winkeliers
blijft over die constructief en kwalitatief aan de slag gaat. Er wordt benadrukt dat (hang)jongeren daarbij
niet worden uitgesloten. Ook wordt geconstateerd dat de media negatief hebben ingespeeld op de
beeldvorming rond hangjongeren. Dat is de prijs die wordt betaald met het mediaoffensief dat bewoners
in gang hebben gezet.
De politie gaat jongeren die ’s avonds in het winkelcentrum en rond gevoelige plekken hangen vijver
wegsturen. Een jongerenwerker krijgt extra uren om contact te leggen met hangjeugd. Hij zorgt ervoor
dat ongeveer 20 jongeren van 13 tot 16 jaar een gesprek krijgen met de wethouders over hun wensen. In
een later stadium zal er een ontmoeting plaats vinden tussen hangjongeren en bewoners. Ouders van
overlast veroorzakende jongeren tenslotte worden bezocht door een wijkagent. Daartoe is een
namenlijst opgesteld die is onderverdeeld in “harde kern, meelopers en randfiguren”.
Binnen enkele weken is het wat rustiger rond het vijver en in het winkelcentrum.
Wel is het duidelijk dat hangplekken in omringende wijken nieuwe concentraties hangjeugd te
verwerken krijgen. Zo dreigt een opjaagbeleid te ontstaan van hangjongeren van de ene wijk naar de
andere.
Heeft de waan van de dag geregeerd? Temeer als blijkt dat in de afgelopen jaren maar een handvol
overlastmeldingen uit de wijk door de politie zijn geregistreerd. Is er onzorgvuldig geadministreerd? Zijn
bewoners en winkeliers doorgeschoten in hun protest? Is er sprake van een enorme kloof tussen
“facts”en “feelings”, harde gegevens in de vorm van meldingen en subjectieve belevingen van overlast? .
Uit de talloze verhalen bewoners en winkeliers blijkt dat er wel degelijk sprake is van een relatief kleine
groep jongeren die verantwoordelijk is voor overlast en vernielingen.
Zij hebben langdurig vrij spel gehad, omdat professionals en bewoners in de wijk niet in staat waren een
adequate aanpak te bedenken. En als de benodigde inzet wordt vertaald in formatieplaatsen en
beschikbare tijd om ter plekke te zijn, zal blijken dat de veldwerkers onvoldoende zijn toegerust.
Het oorspronkelijke plan van de gemeente heeft een ware lawine aan reacties in de wijk losgemaakt, die
het begin kan zijn van een blijvend actieve rol van winkeliers en bewoners. Het paradoxale van de
situatie is dat een betere manier van het mobiliseren van buurtbewoners welhaast niet denkbaar is!
Het proces roept de vraag op of bewoners alleen bereid zijn om tot een vorm van buurtorganisatie te
komen als zij met problemen in hun voor- of achtertuin worden geconfronteerd? Zijn zij in staat de
aanvankelijk negatieve sociale cohesie in een duurzame bewonersorganisatie om te zetten? Zullen ze
erin slagen om de normering in de openbare ruimte te terug te brengen ?
Enkele weken na alle hectiek verschijnt er een nieuw bericht in de pers. Een aantal bewoners heeft te
kennen gegeven te willen verhuizen omdat zij de overlast van hangjongeren beu zijn.
Enkele maanden later meldt de pers dat zich in een naburige wijk overlastproblemen voordoen die
worden veroorzaakt door hangjongeren die Kattenbroek gaan vermijden in verband met verhoogde
politiesurveillances. Hangjongeren lijken daar wel opgejaagd wild. Het is de vraag wat dat met jongeren
doet?
Niet veel later stuurt de opbouwwerkster van Kattenbroek een mail. Zij vraagt zich af waarom zo weinig
bewoners naar de bijeenkomst komen waar wordt nagedacht over de aanpak van
hangjeugdproblematiek.
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Kattenbroek staat model voor tal van nieuwbouwwijken in Nederland, waar onvoldoende is nagedacht
over het scheppen van voorzieningen voor de jeugd en de organisatie van toezicht in de openbare
ruimte, waardoor met de nieuwe woningen de toekomstige overlast wordt mee gepland.
2.3. Multiculturele wijk: kansarmoede in Amsterdam Nieuw West
Amsterdam Nieuw West is met regelmaat in het nieuws, als het gaat om problemen rond allochtone
jongeren, variërend van radicalismedreiging tot professionele criminaliteit. Eind 2005 las ik een mail van
een buurtregisseur (wijkagent), gericht aan collega’s en superieuren. Hij schetste een somber beeld met
betrekking tot een groep criminele jongeren, hoofdzakelijk van Marokkaanse afkomst, die ongrijpbaar
zijn voor politie en hulpverlening. Het deed me denken aan jeugdverhalen over de ‘outlaws van het wilde
westen’. Wat me vooral trof in de mail was de toonzetting: hier sprak een roepende in de woestijn,
iemand die een indringende boodschap had maar zich niet of nauwelijks gehoord voelde. Zijn betoog
was simpel: onder mijn ogen groeit een enorm maatschappelijk probleem en wij staan aan de zijlijn en
kijken toe. De praktijk laat zien dat dit soort signalen niet snel worden opgepakt. Daarbij moet worden
opgemerkt dat het daarbij niet gaat om falende buurtregisseurs. Zij doen hun werk met
bewonderenswaardige inzet, maar hebben te maken met een tegenstander die intelligent en
professioneel te werk gaat. Criminaliteit is big business, waar vele families van eten. Een collega
wijkagent verwoordde het zo: “Ze zijn gewoon slimmer dan wij”. Daarbij noemde hij voorbeelden van de
wijze waarop jongeren criminaliteit organiseren en systemen ontwikkelen die het de politie bijna
onmogelijk maakten om in te grijpen. Het gaat om goed georganiseerde bendes die uiterst mobiel zijn en
hun werkterrein verleggen naar de provincie als in de stad de grond onder hun voeten te heet wordt. En
dat terwijl het politieapparaat een vertikaal georganiseerd bureaucratisch apparaat is, met een
gebrekkige onderlinge communicatie. Het duurt dan wel even voordat signalen adequaat worden
opgepakt.
Buurregisseurs schetsten een bijkomend probleem. Bij gebrek aan positieve rolmodellen voor jonge
tieners, worden deze in hun omgeving geconfronteerd met “alle snelle manieren om rijk te worden”.
Merkkleding, gepimpte auto’s, dure horloges, het ligt ogenschijnlijk binnen handbereik. Het betekent
ook dat jongeren die werken in arbeidstrajecten, en daarbij slechts een kleine vergoeding verdienen,
belachelijk worden gemaakt. Kortom het gaat om een probleem dat een veel bredere impact heeft dan
de schaal van een paar honderd criminelen. Maar denk nu niet dat heel Amsterdam West één rovershol
is. De criminele scène beperkt zich tot zich vooral tot bepaalde locaties. Bewoners van die straten zijn
bang de politie te bellen, uit angst voor represailles. Bij het ‘heroveren van de publieke ruimte’ kan niet
verwacht worden dat deze bewoners staan te dringen een bijdrage te leveren. Dat is te gevaarlijk.
In het voorjaar van 2007 zend de actualiteitenrubriek Netwerk een indringende documentaire uit over
Amsterdam Nieuw West. Vierhonderd criminele jongeren zouden zich aan het zicht van politie en justitie
onttrekken.16
Ik moet denken aan de mail van de buurtregisseur. Wat was er ondertussen gebeurd?
In de Nieuw West spelen grote problemen. Problemen die een wijkgerichte aanpak overstijgen. Op de
websites van de lokale overheid is daar niets of weinig over te lezen. Commentaar van bewoners
ontbreekt in het geheel.
Wat in de kern speelt is armoedeproblematiek.
Enkele citaten uit een plan gemaakt door een denktank om jongeren meer kans te geven op onderwijsen arbeidsgebied. 17
o De helft van de bewoners heeft geen betaalde baan
o Eenderde van de bewoners leeft onder de armoede grens
16
17

Recent is het verhaal bevestigd door een vertrekkende chef van de Amsterdamse recherche.
Bron: www.kei-centrum.nl . Amsterdam Nieuw West, Economisch meedoen voor jongeren
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o 70% van de vierjarige kinderen komt naar school zonder een woord Nederlands te spreken, de overige
30% kent via de voorschool enkele woorden, een groot deel van de ouders is analfabeet
o In 50 – 60% van gevallen is er sprake van schooluitval
o 30% van de gezinnen in Nieuw West zijn zogenaamde ‘multi-problem’ gezinnen.
o 1 op 2 jongeren beschikt niet over een startkwalificatie
o Sinds de rellen in ’98 is de relatie tussen bewoners en politie gespannen
o Er zijn gezondheidsproblemen
o Er is sprake van veel huiselijk geweld
Als toelichting wordt daaraan toegevoegd:
De aanpak ‘Koers Nieuw West’
In Amsterdam Nieuw West is een grootscheepse stedelijke vernieuwingsoperatie gaande. Vele duizenden
woningen worden gesloopt, verbouwd en nieuw gebouwd. Tienduizenden mensen zullen dientengevolge
verhuizen. Uit een tussentijdse evaluatie is gebleken dat in fysiek opzicht deze operatie goed verloopt
maar tegelijkertijd moeten we constateren dat het met de mensen in Nieuw West niet beter gaat.
De bovengenoemde indicatoren geven aan dat op alle sociale en economische indicatoren de situatie in
‘Nieuw West’ beduidend slechter is dan het Amsterdams gemiddelde.
Met betrekking tot kansen op de arbeidsmarkt wordt opgemerkt
• Grootste problemen bij het vinden van een baan zijn: gebrek aan opleiding (geldt voor zowel
allochtonen als autochtonen) en taalproblemen.
• Veel ouders voelen zich machteloos/hebben weinig controle over hun kinderen.
• Met de ‘verzorgingsstaat’ is een slechte boodschap afgegeven. Ouders geven vaak aan, je hebt het al
getroffen hier in Nederland. De stimulans om aan de slag te gaan is er niet altijd. Wat meer drang en
dwang is niet verkeerd.
• Het etnische/religieuze ‘glazenplafond’. Veel ouders in Nieuw West zitten op jonge leeftijd al in de WAO
/ zijn werkloos. Jongeren zullen dus inspirerende voorbeelden voor hun eigen carrières buiten het eigen
gezin moeten vinden. Een voorbeeld: een Turkse jongen had de hoogste CITO score in Nederland. Zijn
beide ouders werkten niet, vader van rond de 40 was arbeidsongeschikt. Hoe kan deze getalenteerde
jongen in een situatie komen waarin zijn talenten de volle ruimte krijgen?
• Er is erg veel werkgelegenheid in en rond Nieuw West, maar bij de werkgevers komen relatief weinig
(jonge) werknemers uit Nieuw West aan het werk
Uit recente werkervaringen in Nieuw West herken ik bovenstaande signalen. Het roept de vraag op wat
bewoners kunnen doen om hun positie en die van hun kinderen te verbeteren en hun woonomgeving
leefbaarder te maken. Immers hun afstand tot instellingen, onderwijs en arbeid is (te) groot.
Daartegenover zijn er hechte contacten binnen de etnische gemeenschappen. De kantine van de
Marokkaanse voetbalclub zit ieder avond helemaal vol en dient als vervangend buurthuis. Dat geldt ook
voor de moskee en andere ontmoetingsplekken. Daar kan het kader worden gevonden dat zich wil en
kan inzetten voor de eigen buurt of wijk, mits er wordt uitgegaan van hun mogelijkheden en behoeften.
De kracht en de warmte van die onderlinge contacten vormen een kwaliteit waar velen zich niet van
bewust zijn. De organisatie van participatie binnen buurt of wijk is echter een lange weg waarin veel mis
kan gaat, zoals ik zelf ondervond.
In Amsterdam Osdorp werd de afgelopen jaren een “Sportvaders project ‘uitgevoerd. Hoofdzakelijk
allochtone ouders werden benaderd om te assisteren bij de organisatie van naschoolse sportactiviteiten
voor kinderen en jongeren. Daarnaast bood het project een twintigtal laaggeschoolde jongeren de kans
een MBO diploma te halen en hun stage binnen het project te lopen. In de zoektocht naar betrokken
buurtbewoners werd ook contact gelegd met een groep Marokkaanse mannen van de eerste generatie.
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Zij waren in de jaren zeventig naar Nederland gekomen om hard te werken in de haven en fabrieken.
Inburgering bestond nog niet en taaltraining was niet relevant, ‘ze kwamen immers alleen maar om te
werken’. Dat zware en vuile werk deed de meeste uiteindelijk in de WAO belanden. Een groot deel van
hen had in hun geboorteland slechts enkele jaren onderwijs genoten en was vrijwel analfabeet. In
gesprekken met de groep bleek dat zij zich actief wilden inzetten voor hun wijk en behoefte hadden aan
en eigen ontmoetingsplaats, maar door de taalbarrière gevangen bleven binnen de eigen groep, waar de
tijd werd hoofdzakelijk werd gedood met dammen. In gesprekken werd ook duidelijk dat de mannen
uiterst gemotiveerd waren om alsnog de Nederlandse taal te leren. De gehele groep werd daarop
collectief aangemeld voor een taaltraject van de gemeente. Daarbij was de doelstelling van het
onderzoeksinstituut waarvoor ik werkzaam was om een taal- én praktijktraining op te zetten in de
directe woonomgeving. De praktijktraining had als extra doel: kennismaking met de sociale
infrastructuur in de wijk als opstap naar vrijwilligerswerk. Daarnaast werd besloten de groep bij elkaar te
houden om afhaakgedrag van de deelnemers te voorkomen. Dit laatste werd ingegeven door het hoge
uitvalpercentage van mensen met het laagste taalniveau binnen de grote, onpersoonlijke ROC’s buiten
de wijk. Het resultaat van de collectieve aanmelding was opmerkelijk: slechts enkele mannen kregen
toestemming om de taaltraining te volgen. De anderen voldeden niet aan de ingewikkelde en
onoverzichtelijke criteria. Alleen al de toetsing van de criteria via computersystemen nam bijna twee
maanden in beslag.
Eén reden voor afwijzing was dat mensen die ooit een taaltraining hadden afgebroken niet meer in
aanmerking kwamen. Ook kon het gebeuren dat mensen die zich ooit hadden opgegeven voor een
training bij een ROC, doch nooit een oproep hadden ontvangen, nog in het administratieve
onderwijssysteem zaten. Ook zij kregen geen fiat. De ambtenaren die de toetsing moesten doen voelden
zich uiterst ongemakkelijk en erkenden dat de regelgeving contraproductief werkte. Teleurstelling en
berusting was het gevolg. Veel deelnemers gaven aan niets te begrijpen van de wijze waarop de
Nederlandse maatschappij is georganiseerd en huiverig te zijn voor het zoeken naar alternatieven,
omdat een nieuwe afwijzing voor de hand lag. Vooral de bureaucratische werkwijze waarbij zij tal van
documenten en legitimaties moesten overleggen boezemden hen zichtbaar angst en woede in
Uiteindelijk werd besloten de taaltraining uit de middelen van het Sportvaders Project te bekostigen. In
de kantine van een Marokkaanse voetbalclub en in een vrijetijdscentrum voor ouderen werden de lessen
vervolgens met succes gegeven. Toen na zes maanden het geld op was, werd de groep opnieuw
aangemeld voor de officiële taaltraining en aangenomen. De criteria waren inmiddels verruimd. Wellicht
had een brandbrief aan de toenmalige wethouder Aboutaleb daartoe bijdragen.
Tijdens de praktijklessen bleek hoe kwetsbaar en faalangstig de groep in de samenleving stond.
Vriendelijke, bescheiden mannen die oprechte warmte uitstraalden naar elkaar en hun docenten. Die blij
waren alsnog taalles te krijgen, maar na een verblijf van meer dan 30 jaar in Nederland hier nog
nauwelijks geworteld waren. Onder berusting en ogenschijnlijke gelijkmoedigheid lag onmacht, pijn,
boosheid en een psychische lijden, die direct in verband stonden met een marginale maatschappelijke
positie. Zij konden hun kinderen en kleinkinderen niet helpen met hun studie of stage en begrepen
weinig of niets van de organisatie van onze gecompliceerde samenleving. Ze hadden hun leven lang hard
gewerkt en voelden zich nu maatschappelijk afgeschreven.
Maar ook jongere Marokkanen van de tweede en derde generatie konden neerbuigend over de groep
spreken als “domme, oude mannen”. Het waren in hun ogen eerder onmondige slachtoffers die nooit
rechtstreeks “Nee” durfden te zeggen, dan mensen die respect verdienden.
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat de organisatie van bewonersparticipatie van buurten en wijken een
lange weg is, die soms moet beginnen met een taaltraining als noodzakelijke eerste stap. Die training
moet dan wel op basis van maatwerk tot stand komen, om werkelijk rendement te hebben. Binnen zo’n
training kan een begin worden gemaakt met de organisatie van sociale integratie, die de overheid zo
graag ziet.
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Deze verloopt echter langs geheel andere lijnen van die van een formele inburgeringcursus.
Zo werd in het kader van een taalpraktijkles een avond bezocht die door een Christelijke kerk en een
moskee georganiseerd was rond het thema: “Armoede in de koran en de bijbel”. Het was een druk
bezochte indrukwekkende bijeenkomst, waarin de overeenkomsten in de opdracht aan moslims en
christenen om armoede in de directe omgeving te bestrijden veel groter bleken dan de verschillen.
Bij een voorlichtingsbezoek van een psychotherapeut en tolk aan de groep in het kader van gezondheid
en omgaan met stress, bleek de angst voor psychotherapeutische hulp.
Als je dat circuit inging moest je wel - zowel letterlijk als figuurlijk- gek in je hoofd zijn.
Het betekent dat een depressie niet snel wordt onderkent en erkent. Veel lichamelijke klachten zijn dan
ook terug te voeren op achterliggende psychosomatische problematiek. Maar ook huiselijk geweld, als
gevolg van verwaarlozing van psychische problematiek, kan daar een gevolg van zijn. Een psychiater
constateerde dat psychiatrische opnames van allochtone mannen veelal een gedwongen karakter
draagt, daar waar hulp in een vroegtijdig stadium veel ellende zou kunnen voorkomen.
Je kunt je afvragen wat dit alles te maken heeft met het vraagstuk van bewonersparticipatie. Als binnen
straatburgerschap18 de afstand naar maatschappelijke instituties als gezondheidszorg zo onoverbrugbaar
lijkt, kun je dan verwachten dat mensen vaardig en bereid zijn zich op maatschappelijke gebieden in te
zetten?
Als bewonersinzet wordt georganiseerd langs de lijn van een ‘vergadercultuur’ is het niet waarschijnlijk
dat er veel allochtone deelnemers verschijnen.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat het gaat om een diepte investering in relatievorming, die begint bij
luisteren en ontmoeten. Op een aantal plekken begint de overheid dat te ontdekken. In het kader van
het programma “Mensen maken de stad” brengen opbouw- en jongerenwerkers huis aan huis bezoeken
bij nieuwkomers als onderdeel van een straataanpak om tot een beter en veiliger leefklimaat te komen.19
Ook wordt gesteld: ”Wellicht kan het effect voor sommige bewoners, voor de straat en de stad worden
vergroot door ook nadrukkelijk de mogelijkheid te bieden van pedagogische en/of educatieve
projecten”. Bovenstaande taalpraktijk project is daar een voorbeeld van.
2.4. De “plaatsingsbuurt”: de structurele gevolgen van kansarmoede
Het was nog de tijd voor de grote toestroom van nieuwkomers uit Noord Afrika , Azië en Zuid Amerika.
De bevolkingssamenstelling in de wijken van Amsterdam was vrij homogeen. Zo ook in de twee buurten
waar het onderzoeksteam waarvan ik deel uitmaakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw onderzoek
deed naar structurele gevolgen van kansarmoede. Deze buurten waren decennia lang gebruikt als
geconcentreerde huisvestingsplek voor ‘gezinnen met externe problematiek op het gebied van het
wonen. In de volksmond asocialen. Toen we, als onderzoekers, na veel complicaties statistisch materiaal
verzameld hadden, schrok ieder van de cijfers: 75 % van alle (witte) gezinshoofden had een uitkering, de
werkloosheid onder jongeren was extreem hoog evenals het voortijdig schoolverlaten. Op basis van de
huisbezoeken die we brachten waren we echter niet verbaasd. Grote gezinnen woonden in kleine
huizen. Veel mensen kwamen nooit verder dan hun eigen buurt of wijk. De bewoners hadden in de stad
een extreem slechte naam. Er waren veel onderlinge conflicten. Het was cultuur om spanningen op
elkaar af te reageren: de buurt functioneerde als doorgeefluik voor agressie. Huiselijk geweld en vormen
van psychische en seksuele overweldiging vonden op grote schaal plaats. Het zelfbeeld en de ‘ik-sterkte’
bleek zwak ontwikkeld. De afstand naar hulpverlening leek onoverbrugbaar, met uitzondering van
maatschappelijke werk als dat financiële voordelen op kon leveren. Problemen werden binnenkamers
gehouden. Bewoners sloten echter de rijen als er conflicten dreigenden met de gemeenschappelijke
vijand: politie en gemeente. De politie was niet welkom in de buurt en als onervaren agenten toch de
18
19

Zie: Uitermark, J. en Duyvendak, J. , Sociale integratie…straataanpak in de praktijk, Rotterdam, 2006
Zie: idem
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buurt bezochten om te bemiddelen bij een burenruzie, vonden zij na afloop hun auto op z’n kop terug.
Dat vormde een collectief vermaak, waar iedere bewoner voor te porren was. De straatgroepen uit deze
buurten waren het meest gevreesd van heel Amsterdam. Het maatschappelijk stempel asociaal drukte
zwaar. En…als compensatie liepen er enorme teams van sociaal-culturele en maatschappelijke werkers
rond om het leed te verzachten. Enkele directeuren van welzijnskoepels hadden in een ambtelijke nota
expliciet ingestemd met de concentratie van probleemgezinnen op voorwaarde dat zij aanvullende
middelen zouden krijgen om…nog meer professionals aan te stellen. Veel van die welzijnswerkers
kwamen idealistisch van hun opleiding, waar ze de eerste democratiseringsgolf hadden meegemaakt om
dronken van de ‘maakbaarheid van de samenleving’ aan de slag te gaan om de bewoners bewust te
maken van hun slechte maatschappelijke positie. Maar die ‘politiserin’viel tegen. Het waren twee
leefwerelden die elkaar ontmoetten en nauwelijks verbinding hadden, zoals we in ons onderzoek
aantoonden. Het ziekteverzuim en verloop onder welzijnswerkers was hoog. Natuurlijk was er ook angst
voor de agressie en directheid van de bewoners. Die hadden een effectief middel ontdekt om te testen
welke werkers deugden. Nieuwe werkers werden direct en indringend geconfronteerd met rauwe
verhalen over geweld, criminaliteit, ellende en agressie. Wie daarmee om kan gaan bleef, de rest kon
direct vertrekken. Pogingen van opbouwwerkers om ‘bewoners op een lijn te krijgen’ mislukten
aanvankelijk. “Als moeder M. in de bewonersraad gaat zitten, doe ik niet meer mee, die is asociaal”.
Uiteindelijk slaagden enkele werkers die bleven erin, om samen met bewoners, basisonderwijs en
onderzoekers een vuist te maken en te werken aan structurele verbeteringen op het gebied van
onderwijs, huisvesting, werk en kwalitatief goed jongeren- en welzijnswerk. Daarbij werden ook een
aantal welzijnsdirecteuren en de gemeente niet gespaard, die met het plaatsingsbeleid de kansarmoede
structureel in stand hielden. In dat proces was ons onderzoek dienstbaar. Het maakte duidelijk hoe groot
de omvang van de problematiek was en hoe weinig effectief het antwoord van overheid en instellingen.
Daardoor werd duidelijk dat het plaatsingsbeleid geen enkele oplossing bood en gestopt diende te
worden. Op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners is het onderzoek nooit gepubliceerd, bang als de
bewoners waren opnieuw geconfronteerd te worden met het stigma van hun onmaatschappelijkheid.
Wie echter denkt dat de buurt na dertig jaar haar slechte naam en haar interne problemen grotendeels
te boven is gekomen vergist zich.
Kansarmoede en maatschappelijke achterstand zet zich vele generaties hardnekkig door. Door hechte
onderlinge contacten tussen bewoners zijn er culturele tradities ontstaan die zich niet verhouden met de
normering zoals bestuurders ze voorstaan.
Als voorbeeld kan de kerstboomverbranding dienen, die al decennia lang als een vast cultureel ritueel én
uitlaatklep dient in de buurtsamenhang. Eerst gaat de jeugd na de kerst op de ‘kerstbomenjacht’, waarbij
slag geleverd moet worden met jongeren uit andere buurten. Uiteindelijk ontstaat in het dorp een
enorme brandstapel, waar ook attributen als gestolen auto’s op kunnen belanden. Voor de overheid
speelt een beheer- en veiligheidsprobleem in de openbare ruimte, wat er enkele jaren geleden leidde tot
het verbod op de traditionele kerstboomverbranding. Wie echter de cultuur van de buurt kent, weet dat
zo’n verbodsbepaling gelijk staat met oorlog. Heel Nederland heeft dan ook de perikelen rond Oud en
Nieuw op de TV kunnen volgen, toen de Mobiele Eenheid het dorp overstroomde en er een ware verslag
dreigde.
Op zo’n moment sluiten bewoners de rijen tegenover een gemeenschappelijke vijand en dreigt er een
onhoudbare situatie te ontstaan.
Een jaar later werd een compromis bereikt, na bemiddeling door bewoners en welzijnswerkers en werd
de kerstboomverbranding weer toegestaan, zij het streng gereguleerd op basis van een bescheidener
omvang met duidelijke spelregels.
In Nederland is het vraagstuk van de onmaatschappelijkheid weer actueel, nu diverse gemeenten
worstelen met gezinnen die chronische overlast in hun straat veroorzaken.
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De gedwongen bijenplaatsing van die ‘Tokkie’gezinnen in containerwoningen, zoals momenteel
experimenteel op enkele plaatsen in Nederland geschied, is een maatregel die de nodige wortels heeft
in het verleden.
2.5. Voorstandswijk: kwaliteit in wonen en (net)werken
De wijk de Berg verwijst naar een wijk in het midden van het land, waar de laatste ijstijd de landmassa’s
tot fraaie glooiingen heeft opgedrukt. Hoog in ligging én in inkomen lijkt het motto. Het is een wijk met
ruime koopwoningen, lommerrijke lanen en een geringe verkeersdrukte. Aan de randen staan enkele
relatief goedkope huurflats, die zeer gewild zijn door hun prachtige ligging. De rapportcijfers van het
gemeentelijke bevolkingsonderzoek voor buurt en woning , voor ‘het zich thuis voelen in de buurt’ en
voor schone straten liggen ver boven het stedelijke gemiddelde. Ook het gemiddelde inkomen ligt ver
boven modaal niveau. Veel bewoners zijn te vinden in de sector van vrije beroepsuitoefening. Bewoners
omschrijven hun onderlinge contacten als beperkt. Werk, opvoeding huis en tuin vragen de nodige
aandacht. Privacy staat hoog in het vaandel en wordt vergemakkelijkt door het grote leefoppervlak van
woning en tuin. Een privacy die ook enige bescherming biedt tegen (materiële) conformeringdruk en
statusconsumptie.
Een en ander betekent niet dat bewoners geen enkele vorm van wijkorganisatie voorstaan. Ook al zijn de
onderlinge contacten beperkt, naar buiten toe hebben bewoners een effectieve samenwerkingsstructuur
bedacht. Ze hebben een stichting opgericht die bewonersbelangen behartigt. Deze heeft een
“slapende”functie, maar kan naar behoefte op ieder moment wordt geactiveerd. Als de gemeente al te
ambitieuze nieuwbouwplannen ontwikkeld voor een lege plek, komen bewoners in actie. Niet met heftig
protest, wel met een goed doortimmerd architectuurontwerp, dat meer recht doet aan woonomgeving
en bestaande woningbouw. In dat ontwerp is de financiering keurig doorgerekend en verantwoord. Zo
wordt het ambtenaren en bestuurders gemakkelijk gemaakt om het alternatief over te nemen.
Daarnaast zijn de lobbylijnen naar de overheid kort. Een deel van de ambtenaren en bestuurders is in de
wijk woonachtig. Ambtenaren van de gemeente praten met respect over de deskundigheid van deze
vorm van wijkbeheer door bewoners. Deze zou model kunnen staan voor andere wijken of buurten.
2.6. De aandachtswijk: de kwaliteit van buurtbeheer
De wijk de Heuvel ligt in een grote stad in het zuiden van het land. Het is een naoorlogse wijk met
hoofdzakelijk huurwoningen. De verhouding autochtoon, allochtoon is ongeveer 70 – 30%. In het kader
van stadsvernieuwing worden woningen gerenoveerd. Ook vindt er nieuwbouw plaats. Wat de wijk
bijzonder maakt is de wijze waarop een wijkraad, die wordt gevormd door een hechte bewonersgroep,
werkt aan vele facetten van het woon- en leefklimaat. Daarbij valt zowel de breedte als de diepte op van
leefbaarheidthema’s die worden aangepakt. Werkgroepen besteedden aandacht aan:
- de organisatie van de fysieke ruimte, zoals de aanpak van onveilige verkeerssituaties en het snel
afhandelen van klachten ( over zwerfvuil)
- onderwijskansen voor de jeugd, onder meer door het organiseren van huiswerkbegeleiding. Daarbij
geldt dat niet het basisonderwijs problematisch is, maar de overgang van basisschool naar
vervolgonderwijs
- actieve bemoeienis met de organisatie van het welzijnswerk, wat mede heeft geleid tot door een
kwalitatief sterk aanbod van sociaal-cultureel werk voor allochtone en autochtone bewoners. In geval
dat de output van het welzijnswerk onder de maat blijft, wordt direct actie ondernomen. Kortom
kwaliteitsbewaking door de gebruikers
- het werken aan veiligheid, onder meer door een nauwe samenwerking met de wijkagent en een goede
(informele) signalering van probleemsituaties (bijvoorbeeld jongeren die dreigen het criminele pad op te
gaan)
- het als gelijkwaardige partner van overheid en woningbouwverenigingen werken aan
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stadsvernieuwingsprojecten in de wijk
- de communicatie naar buurtbewoners, ondermeer door een website met actuele informatie en veel
informele contacten
- de communicatie met gemeente en politieke partijen, met een sterk ontwikkelende lobby en veel
directe contacten tot aan kamerleden in Den Haag
De kwaliteit van dit buurtbeheer is vooral te danken aan de intensieve en langdurige inzet van een aantal
buurtbewoners20. Als alle geïnvesteerde uren van deze vrijwilligers zouden worden omgezet in betaalde
banen, had de buurt er minimaal drie fulltime buurtwerkers bij. Toch zijn de voortrekkers geen
“buurtburgemeesters” geworden. Het zijn in feite “informele semi-professionele opbouwwerkers”. Ze
benadrukken het belang van het collectieve netwerk en onderzoeken op welke plek ieders capaciteiten
het beste tot hun recht komt.

20

Zei ook Deel III, Buurtmentoren, Rob Blokland
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Hoofdstuk 3. Bewonersinitiatieven: de kernvragen
De beschrijvingen in Hoofdstuk 2 van dorp, buurt en wijk laten zien hoe lastig het is om de grote
verscheidenheid aan sociale samenhang en de wijze waarop bewonersorganisatie werken onderling te
vergelijken.
Om de mate van sociale samenhang en de aard van de bewonersinitiatieven te kunnen beoordelen zijn
een aantal vragen van belang.
3.1. Kernvragen
1) Hoe hecht en van welke aard zijn onderlinge contacten tussen bewoners?
2) Wordt er gewerkt vanuit een informeel of formeel kader?
3) Vindt er een ad-hoc organisatie plaats op basis van bijvoorbeeld een ‘one issue’ benadering of is er
sprake van een brede en duurzame aanpak?
4) Is er sprake van een smalle of brede inzet van actieve bewoners: zijn er enkele of velen bij het initiatief
betrokken?
5) Is er sprake van representativiteit: vertegenwoordigd het initiatief de belangen van alle bewoners en
leeftijdsbewoners?
6) Op welke leef(baarheid)gebieden richten zich de inspanningen van actieve bewoners? Daarbij wordt
gedacht aan: huisvesting, fysieke ruimte, veiligheid in de fysieke ruimte, onderwijs, welzijn, zorg en
ontmoeting en vrije tijd
7) Werken bewoners zelfstandig of zijn er samenwerkingsvormen met overheid en maatschappelijke
partners?
8) Ligt het eerste initiatief bij overheid, partners of bewoners, is er sprake van een gezamenlijk initiatief,
of komt het initiatief vooral voort uit bewoners?
9) Welke rol spelen overheid en/of maatschappelijke partners: repressief, initiërend, delegerend/
faciliterend of coöperatief?
10) Wat is de speelruimte die bewonersinitiatieven krijgen van overheid en sociale partners om zich te
ontwikkelen en in hoeverre ontwikkelen de laatste zich daar in mee?
11) Is er sprake van en tijdelijke projectbenadering of van een duurzaam proces voor onbepaalde tijd?
3.2. Hoe hecht en van welke aard zijn bewonerscontacten?
In de dorpssamenleving van Eldersveld (2.1.) en de plaatsingsbuurt (zie 2.4.) onderhouden bewoners
veel onderlinge face to face contacten. In het dorp mede door de kleinschaligheid van de gemeenschap,
die vele verenigingen kent. In de plaatsingswijk door het isolement ten opzichte van de buitenwereld
waardoor buurtbewoners voor sociale contacten sterk op elkaar zijn aangewezen.
In de multiculturele wijk lopen hechte bewonerscontacten via de etnische lijnen. De moskee en de
kantine van de Marokkaanse voetbalvereniging zijn bijvoorbeeld de plekken waar –vooral de- mannen
elkaar met grote regelmaat ontmoeten. De aandachtswijk (zie 2.6.) kent kernen van frequent onderling
contact, vooral in het verenigingsleven en via de wijkraad.
In de voorstandswijk ( zie 2.5) en de moderne stadswijk (zie 2.2.) zijn onderlinge bewonerscontacten
minder frequent. In de laatste wijken zijn bewoners minder gericht op het aangaan van
vriendschapscontacten in hun straat. Wel blijkt uit onderzoek dat het kennen van buren of
buurtbewoners belangrijk wordt gevonden om elkaar van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het
lenen van gereedschap of het laten verzorgen van de post, de plantjes en cavia’s tijdens een vakantie. In
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“Buurtcontact in Leiden Zuid West”21 van het Verwey-Jonker Instituut wordt een heldere onderverdeling
gemaakt in de aard en frequentie van bewonerscontacten.
Om sociale cohesie concreter en hanteerbaarder te maken is een contactladder ontworpen die de aard,
mate en wenselijkheid van contacten in beeld brengt. Daarin wordt het volgende onderscheid gemaakt:
Aard van de contacten :
- er is sprake van een negatief contact als contact uit onverschilligheid, ergernis of overlast wordt
vermeden)
- latente contacten: hierbij is sprake van beperkte face to face contacten. Wel wordt het kennen van
mensen in de woonomgeving belangrijk geacht waar zonodig een beroep op kan worden gedaan)
- buurtverbondenheid: hierbij gaat het om buurtbewoners of straatbewoners die een hechte emotionele
band hebben, vriendschapscontacten onderhouden
- samenlevingscontacten: dit betreft contacten die gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan de
woongemeenschap, bijvoorbeeld door te participeren in een wijkraad.
Daarnaast wordt onderzocht of contacten incidenteel of structureel zijn.
Mate van contacten :
- incidentele contacten zijn meer gebaseerd op toevallige ontmoetingen.
- bij structurele contacten is sprake van een duidelijke intentie tot contact
Als deze contactladder wordt gelegd op de in Hoofdstuk 2 beschreven buurten en wijken, ontstaat de
volgende score :
Elders-veld
Negatief contact
Latent
Buurtverbondenheid
Samenlevingscontact
Incidenteel
Structureel

+
++
++
+
++

Kattenbroek
+
++
++
-

Plaatsingsbuurt
++
+
++
+
++

Nieuw
West
++
++-

Bergkwartier
++
+
-

De Heuvel
++
+++
+-

++= in sterke mate aanwezig
+= aanwezig
+- = deels aanwezig
- = niet aanwezig
Het voordeel van het gebruik van een dergelijke indeling springt direct in het oog:
het vormt een verfijning in het kijken naar de samenhang en organisatievermogen in dorp, buurt of wijk.
Om de contactladder scherp te kunnen hanteren zijn echter gedetailleerde (bewoners)gegevens per
dorp, buurt of wijk nodig. En die ontbreken doorgaans, zeker als het gaat om gegevens met betrekking
tot kleinschalige informele contacten.
Daarmee biedt de indeling –ongewild- een tweede functie: een snelle toets om te zien hoeveel zicht
men heeft ontwikkeld op een gemeenschap.
In het algemeen kan gesteld worden dat naarmate er meer buurtverbondenheid is
de mogelijkheid tot de organisatie van een bewonersinitiatief toeneemt.
3.3. Wordt er gewerkt vanuit en formeel of informele kader?
21

Graaf. P. van der, Boonstra,N, Bos, R, Buurtcontact in Leiden Zuid West, De contactladder © als diagnoseinstrument,Verwey-Jonker Instituut, 2006
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Er is sprake van een formeel bewonersinitiatief als een dorp, buurt of wijk wordt vertegenwoordigd door
bewoners vanuit een organisatievorm, al dan niet een rechtspersoon, die voor onbepaalde tijd is
opgericht en gekend en erkend worden door bewoners, gemeente en sociale partners. Er zijn vaste
contactpersonen, er wordt met regelmaat vergaderd. Er is sprake van een brede doelstelling. Ook wordt
er gestreefd naar representativiteit. Een dorps- of wijkraad is hier een voorbeeld van.
Een informele bewonersinitiatief heeft geen rechtspersoon, is doorgaans kleinschalig van karakter, kent
minder regelmaat in bijeenkomsten en kunnen geheel buiten het zicht van gemeente of sociale partners
ontstaan. Ze hebben vaak een beperkte doelstelling. Representativiteit speelt een minder grote rol.
Illustratie:
Informele bewonersinitiatieven: het Oranje Kasteel
Het gebouw waar ik woon doet qua architectuur denken aan een Castellum, een Romeins fort. In het
vierkante complex zijn een twintigtal atelierwoningen opgenomen, die gebouwd zijn voor kunstenaars.
Op de hoeken van het complex staan woontorens die appartementen bevatten. De bovenrand van het
gebouw heeft een okerkleurige rand, die opvalt tussen de saaie bebouwing van de bloemkoolwijk, die
stamt uit het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw.
Wie denkt dat de kustenaars die er wonen veel tijd hebben voor onderlinge contacten vergist zich. Voor
de meeste is het hard werken geblazen. Naast het maken van kunst is het netwerken ten behoeve van
verkoop essentieel. Vaak wordt kunstenaarschap gecombineerd met een reguliere baan om in een
basisinkomen te voorzien. Kortom er is weinig tijd voor contactlegging. Het gemis aan onderlinge
contacten wordt echter wel gevoeld.
In de stad wordt jaarlijks een kunstfestival gehouden waarbij meer dan 100 beeldende kunstenaars,
musea en galeries gedurende een weekend hun deuren open zetten voor het kunstminnende publiek. De
kunstenaars besluiten hier als groep aan mee te doen. Er komen met enige regelmaat vergaderingen, die
vooral gewaardeerd worden door het lichtvoetige, informele karakter.
Het complex krijgt een aansprekende naam, waarmee veel publiciteit wordt gemaakt: het Oranje Kasteel.
Tijdens het festival worden de ateliers van de kunstenaars opvallend druk bezocht. De poging om met
beeldende kunst, muziek en poëzie meer kleur te brengen in een grijze wijk wordt gewaardeerd, mede in
de vorm van een subsidie uit een buurtbudget. Hoogtepunt van het festival is een feestelijke slotmaaltijd
in een grote tent. In het jaar daarop is een sterke groei merkbaar in de onderlinge contacten tussen
kunstenaars. Men doet gemakkelijker een beroep op elkaar en zoekt meer naar momenten om elkaar te
treffen. De organisatie van het jaarlijks kunstfestival blijkt de kapstok te zijn voor informele contacten.
Zonder dit gemeenschappelijk doel hadden contacten minder snel een kans gekregen om zich te
ontwikkelen.
3.4. Is er sprake van een ad-hoc of duurzame organisatie.
Een ad-hoc organisatie wordt gevormd worden wanneer zich een concreet probleem aandient, dat
bewoners -op basis van incidentele contacten- willen aanpakken. Bewoners zijn bereid om gedurende
een kortere periode tijd te investeren. Bij veel buurtinitiatieven gaat het om een “one issue aanpak”.
Een duurzame organisatie ontstaat wanneer bewoners vanuit structurele contacten gedurende lagere
tijd samenwerken aan de verbetering van het leefklimaat, waarbij meerdere leefaspecten centraal
kunnen staan. Als voorbeeld kan de wijk de Heuvel dienen (zie 1.6.)
3.5. Is er sprake van een smalle of brede organisatie?
Een brede bewonersorganisatie wordt gekenmerkt door vele actieve deelnemers/ participanten dan wel
een relatief kleine groep actieve deelnemers, met een grote achterban. Bepalend is de omvang van de
organisatie en het draagvlak.
Illustratie:
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In een aandachtswijk van een grote stad is een wijkraad actief met een aanjager, die in meer dan vijftig
straten straatvertegenwoordigers weet te vinden. Deze zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor
bewoners en signalering tijdig problemen.
Zo ontstaat een breed kader, waardoor ook tal van activiteiten voor jong en oud
georganiseerd kunnen worden.
Een smalle organisatie kent weinig deelnemers en heeft geen grote achterban.
Het voordeel van een smalle organisatie is dat men weinig tijd kwijt is aan democratische besluitvorming
en snel in actie kan komen.
Illustratie:
De éénpersoons actiegroep.
In een wijk is één bewoonster actief rond verkeer- en herstructureringsplannen van de gemeente. Het
betreft een vrouw met een academische achtergrond, die zich niet door ambtelijke taal of juridische
details laat afschrikken. Bouwplannen, verordeningen, procedures, verslagen van raadsvergaderingen
worden door haar tot in het kleinste detail bestudeerd. Bij onregelmatigheden of aantoonbare fouten
schrijft de bewoonster een kritisch rapport waar iedere deskundige goed voor moet gaan zitten. Zij is
gevreesd door haar enorme dossierkennis. Hoewel zij is aangesloten bij een stedelijk bewoners platform
is in haar wijk vrijwel niemand op de hoogte van haar werkzaamheden. Bij voorkeur werkt ze alleen.

3.6. Is er sprake van representativiteit?
Nauw met het bovenstaande hangt het begrip representativiteit samen. Hierbij gaat het om de vraag in
hoeverre het bewonersinitiatief een afspiegeling vorm van de bewonerssamenstelling (naar leeftijd,
sexe, etnische achtergrond, of sociaal-economische positie) in dorp, buurt of wijk. Een wijkraad die
veertig straatvertegenwoordigers heeft, geldt als een brede organisatie. Als deze hoofdzakelijk bestaat
uit witte mannelijke 50+ bewoners, terwijl er sprake van een multiculturele wijk, is er sprake van een
beperkte representativiteit. Voor gemeenten en sociale partners zijn gegevens over representativiteit en
een brede of smalle basis van een bewonersinitiatief van groot belang.
In schema, ziet de combinatie van bovenstaande indicatoren er als volgt uit:

Formele
organisatie

Voorbeeld
● Wijkraad
●Dorpsraad
●Wijkbeheerteam

Informele

●Opzoomeractie

Representativiteit
Breed of smal
●Streven naar
●Veel vaste
representativiteit
deelnemers(adres/emailbestand)
●Vaste
(straat)vertegenwoordigers
●Vaste “actieve kern”
●Kleine actieve kern met
grote achterban
●Open werkwijze: instroom
mogelijk
●Initiatieven op het niveau van
een buurt/wijk
●Minder gefocust
●Minder gefocust op brede
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organisa-tie

●Straat BBQ
●Eetproject
●Kinderactiviteiten
●Vakantieactiviteiten

op
representativiteit

organisatie
●Kleine actieve kern zonder
grote achterban
●Staat niet altijd open voor
instroom nieuwe leden
●Initiatieven op het niveau van
een (deel van de) straat

3.7. Van stap tot stap: van ontmoeting tot actief buurtbeheer
De vraag naar het doel van bewonersinitiatieven geeft een antwoord op de vraag waarop bewoners hun
inspanningen richten. De belangrijkste gebieden zijn: ontmoeting, communicatie, fysieke ruimte
(infrastructuur en veiligheid), huisvesting, onderwijs, welzijn, zorg en arbeid. Deze indeling wordt
gebruikt om te voorkomen dat alle initiatieven op één hoop worden gegooid. Maar is er ook een
inhoudelijke fasering of groei te zien in locale bewonersinitiatieven die lopen van de organisatie van
ontmoeting als eerste stap tot actief buurtbeheer als meest omvattende product. Mede op basis van
deze fasering kan de kwaliteit en omvang van het buurtbeheer door bewoners worden afgelezen.
Naarmate het sociaal economisch niveau van een buurt daalt, zou de mate van actief buurtbeheer groter
moeten zijn, teneinde maatschappelijke achterstandsproblematiek vanuit de bewoners te kunnen
counteren. Het tegendeel lijkt eerder het geval. Actief buurtbeheer vraagt om een hoge mate van
deskundigheid op vele terreinen, zeker als het gaat om een verregaande vorm samenwerking met
maatschappelijke partners. En deze deskundigheid is in potentie sterker aanwezig in buurten en wijken
met een hogere sociaal economische rangorde. Dit maakt het dilemma van de maatschappelijke
kansarmoede duidelijk. Hier geldt de maatschappelijke wet van de ‘remmende achterstand’. Het kan
verklaren waarom veel bewonersinitiatieven niet boven het niveau van ontmoeting uitstijgen.
Hier doemt de vraag op hoe er geïnvesteerd moet worden door overheid en instellingen. De geijkte weg
lijkt te zijn het aanstellen van nog meer professionals en adviseurs, het doen van nog meer onderzoek en
het opzetten van nog meer tijdelijke stimuleringsprojecten. Dit terwijl het zou moeten gaan om
‘buurtpedagogie’, het systematisch nadenken over en werken aan informele leersystemen ten behoeve
van het zelfoplossend vermogen van bewoners. Alleen zo kan buurtbeheer groeien.
Buurtbeheer begint met…………… ………………….en eindigd bij
Buurtbeheer: mate

Ontmoeting

Communicatie

Beheer en

Invloed

van invloed van

toezicht

uitoefenen op

bewoners op de

fysieke

huisvesting,

organisatie van het

ruimte

welzijn, zorg,

leefklimaat van

onderwijs,

dorp,buurt of wijk

arbeid

3.7.1. Ontmoeting
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Bij ontmoeting moet worden gedacht aan het geheel van activiteiten dat bewoners -face tot face- in
contact met elkaar brengt. Het kennen van de buren en andere bewoners in de straat versterkt het
gevoel van veiligheid en buurtverbondenheid. Daarnaast kan ontmoeting dienen als opstap naar een
verdergaande vorm van bewonersbeheer.
Het gros van alle bewonersinitiatieven is gericht op inspanningen op dit niveau.
Enkele voorbeelden:
Ontmoeting
Voorbeelden van
ondernomen actie

Per straat
● Straatfeest
●Straat barbecue
●Bloembollen
planten
●Verwelkoming
van nieuwe
bewoners
●Kampeerweekend
voor kinderen op
een grasveld
(zie illustratie)
●Zonnebloemwedstrijd
●Straat versieren
bij Europees
voetbaltoernooi of
kerstmis

Per buurt
●Buurtfeest (zie
illustratie)
●Vrijetijdsactiviteiten
(sport)voor jeugd
●Multicultureel
koken
●Koffieochtend voor
moeders
●Opzoomeren

Per wijk/dorp
●Inloopactiviteiten
wijkcentrum
●Dorpshuis
●Inloopactiviteiten
jongerencentrum

In de praktijk blijkt het ‘opstapmodel’ van ontmoeting naar bewonersbeheer veelal niet werken. Veel
bewoners zijn wel te porren voor recreatieve en consumptieve activiteiten, maar voelen zich niet
geroepen het vrijwilligerskader te komen versterken. Maar ook de beoogde toename van contacten
tussen de diverse etnische wordt niet gerealiseerd.
Onder onderzoekers wordt een levendige discussie gevoerd over de waarde die aan
ontmoetingsactiviteiten als straatfeesten en barbecues moet worden toegekend. Tegenstander van ‘de
straatbarbecue’geven aan dat met deze activiteit in multiculturele achterstandswijken culturele of
etnische grenzen niet doorbroken worden. Kortom ieder blijft in zijn vertrouwde groep hangen.
Voorstanders van dit type ontmoetingsactiviteiten geven aan dat iedere poging van buurtbewoners om
met elkaar in contact te komen als positief moet worden beoordeeld, omdat het een begin kan worden
van een verdergaande samenwerking.
Voor mij is bepalend op welke schaal (straat, buurt,wijk) wordt gewerkt, alsmede wie de activiteit
organiseren ( bewoners, professionals of gezamenlijk) en wat de kwaliteit is van de uitvoering.
Illustratie: Het rendement van een buurtfeest
In mijn directe woonomgeving worden in tijdsbestek van enkele weken in twee wijken, maar liefst drie
buurt/wijkfeesten gehouden. Deze vertonen grote onderlinge verschillen in organisatie en uitvoering. De
hamvraag is: welke activiteit levert de meeste onderlinge bewonerscontacten op en werft nieuwe
vrijwilligers voor buurtinitiatieven. Daarbij kan het kleinschalige en meest bescheiden buurtfeest wel eens
het hoogste rendement scoren. De twee andere feesten zijn spectaculair wat betreft het
amusementsaanbod en ogen als een visitekaartje voor de buurt. Het gevaar is echter dat ze vooral
consumenten aantrekken die afkomen op de gratis attracties en catering . Tenslotte vallen grote
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onderlinge verschillen in de gemaakte kosten op. Uitgaande van de doelstelling dat een buurtfeest vooral
onderlinge contacten tussenbewoners wil stimuleren en nieuwe vrijwilligers wil werven mag duidelijk zijn
dat buurtfeest 3 het hoogste rendement geeft. Bij buurtfeest 2 komt de vraag op of het nog een feest is
dat wordt nog gedragen door buurtbewoners.
Buurtfeest 1
Doelstelling: sociale samenhang: buurtbewoners met elkaar in contact brengen; het promoten van een
bewonersproject; activiteiten organiseren voor jong en oud
Organisatie: werkgroep van buurtbewoners ( 4 mensen) met een achterban van een
bewonersorganisatie
Publiciteit: via basisonderwijs, huis aan huis (kleuren) flyer; persberichten in lokale media;, buurtwebsite,
jongerenwerk en opbouwwerk, mailinglist
Uitvoering: vrijwilligers(10+) met ondersteuning op de uitvoering van activiteiten door sportwerkers en
jongerenwerkers
Programma: zeer uitgebreid: workshops djembé; pannacompetitie; voetbalcompetitie 12+;
rodeostier,springkussen, kinderspelletjes, kleedjesmarkt, open podium met o.a. streetjumpdemonstraties;
smartlappenkoor; d.j.; presentaties van een jeugdveiligheid- en een bewonersproject
Extra: gratis consumpties (niet alcoholisch) en pop corn ( op vertoon van flyer)
Opkomst: goed: honderden bezoekers (ondanks regen)
Waardering door bezoekers: positief, goede organisatie, leuke activiteiten
Werving nieuwe vrijwilligers: geen
Kosten: €. 3500 (wijkbudget en activiteitenpot voor actieve buurtbewoners)
Wijkfeest 2
Doelstelling: zomerfeest voor alle bewoners van een wijk; sociale samenhang
Publiciteit: folders, website,krant, wijkcentrum, opbouwwerk, jongerenwerk
Organisatie: enkele vrijwilligers van een wijkbeheerteam en vooral professionals
(opbouwwerk/jongerenwerk)
Uitvoering: (zeer beperkt aantal) vrijwilligers, jongeren, professionals. Ondanks toezeggingen komen
vrijwilligers niet opdraven.
Programma: uitgebreid: veel attracties: 4 verschillende springkussens, podiumoptredens, panna,
Extra: gratis barbecue voor aanwezigen(veel aanwezigen)
Opkomst:goed: honderden bezoekers
Waardering:goed tot zeer goed
Werving nieuwe vrijwilligers: geen
Kosten: €.6500 (buurtbudget)
Buurtfeest 3
Doelstelling: zomerfeest voor alle bewoners van een plein en omringende straten; leer je buren kennen
Publiciteit: mond op mond reclame, posters op lantaarnpalen, artikel in krant
Organisatie: kerngroep van vrijwilligers (4)
Uitvoering: vrijwilligers(velen)
Programma: (low budget activiteiten) springkussen, spelletjes, broodjes bakken, schminken, workshop
streetjump en diabolo,voetbalcompetitie, bouwen van 9 meter toren van bamboestokken(teambuilding)
Extra: gezamenlijke maaltijd (ieder neemt wat mee) als belangrijk contactmoment tussen bewoners;
consumptie zijn gratis
Opkomst:meer dan 100 bewoners
Waardering:positief, gezellig, veel contactmomenten
Werving nieuwe vrijwilligers: ja

43

Kosten: €275 (bijdrage uit buurtbudget) exclusief sponsoring
Een bijkomende complicatie is dat er over duurzame effect van ontmoetingsactiviteiten nauwelijks iets
bekend is, omdat deze niet of nauwelijks geëvalueerd of onderzocht worden. Te gemakkelijk wordt het
middel ontmoeting ingezet voor globaal omschreven doelen als ‘integratie’ of ‘versterking van de sociale
cohesie’. In plaats van een diepte investering te plegen door bewoners te ont-moeten, door middel van
een huisbezoek en van hen te horen wat behoeften en ideeën zijn worden activiteiten van bovenaf
opgelegd. Deze visie lijkt ondersteund te worden door een recente studie 22 van het Sociaal en
Economisch Planbureau over “het tegengaan van etnische concentratie en het bevorderen van
interetnisch contact”. Hierin is onderzoek gedaan naar de factor ontmoeting tussen allochtone en
autochtone bevolkingsgroepen.
Enkele citaten: ” Wat als eerste opvalt is het enorme aantal interventies dat de laatste jaren is ingezet
om de vrijetijdscontacten tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen. (…)De meerderheid (54%)
van de onderzochte interventies heeft betrekking op de onderlinge ontmoeting tussen allochtonen en
autochtonen. ( …) Kenmerkend voor interventies die zich richten op elkaar ontmoeten en elkaar kleren
kennen is dat ongeveer de helft slechts eenmalig is.(…) Gezien de grote aantallen interventies die de
afgelopen jaren zijn gestart, is het zorgelijk om te constateren dat er zeer weinig bekend is over de
effecten van interventies. (…) Het ontmoeten om te ontmoeten gaat soms moeizaam”. De vraag in
hoeverre er moet worden doorgegaan met beleid gericht op interetnische contacten blijft
onbeantwoord: ”Eigenlijk is dat een groot vraagteken”.
Het is een situatie waarbij de rechterhand van de staat, de bureaucraten, managers en planners, niet
weten wat de linkerhand, de buurtgerichte professionals en bewoners doet. Dat dit leidt tot verkwisting
van subsidies, een herhaling van niet succesvolle projecten en een voortdurende stroom aan nieuwe
beleidsinitiatieven.
Wie zit daar op te wachten?
Illustratie
In een wijk in het zuiden van het land wordt een pilot project gestart om ontmoetingen tussen zowel
bewoners onderling als tussen bewoners en professionals te stimuleren.
Er wordt gewerkt in meerdere fases. In fase 1 brengen welzijnswerkers huisbezoeken aan eenderde van
alle huishoudens om te onderzoeken wat er onder bewoners leeft. Het positieve gevolg hiervan is een
vergroting van het bewonersnetwerk en diverse aanmeldingen van vrijwilligers die willen helpen bij het
organiseren van buurtactiviteiten.
In fase 2 wordt een buurtbrunch of pleinfeest georganiseerd. Deze worden met name door allochtone
bewoners slecht bezocht. De wel aanwezige allochtone en autochtone bewoners trekken nauwelijks met
elkaar op.
In fase 3 is de gelegenheid per bus de Zwarte markt of een kerstmarkt te bezoeken.
Dit keer zitten de bussen vol, waarbij met name een oververtegenwoordiging opvalt van
allochtone bewoners. Het geheel wordt afgesloten met een multicultureel feest.
Het project kan echter niet op zijn waarde worden beoordeeld omdat er nauwelijks gegevens worden
verzameld die een indicatie geven van het bereik en de effecten onder bewoners.
Wel wordt duidelijk dat het project nauwelijks heeft bijgedragen aan interetnische contacten tussen
bewoners. En de bewoners…? Zij geven aan geen behoefte te hebben aan opgelegde activiteiten zoals
een pleinfeest. Zij willen echter wel betrokken worden bij de organisatie van
buurtactiviteiten. Daarnaast hebben ze behoefte aan een betere zichtbaarheid van activiteiten in de
buurt gekoppeld aan een vaste plaats waar deze plaats vinden. (Bron; Interventies voor integratie,
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2007)
22
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Dat ontmoeting - wil het dienen als middel tot verhoogde sociale samenhang- niet als doel op zich zelf
moet staan, dringt langzaam tot beleidsmakers door.
Ontmoeting zal moeten passen binnen een plan of doel, waar bewoners zich mee kunnen identificeren
en dat inspeelt op gezamenlijke belangen zoals veiligheid op straat, goede speelvoorzieningen voor
kinderen en ontmoetingsplekken voor jongeren en oud. Voordat er nieuwe projecten worden opgezet is
het raadzaam om eerst te onderzoeken welke basisvoorzieningen al een natuurlijke ontmoetingsplaats
bieden vormen voor buurtbewoners. Daarbij kan gedacht worden aan schoolpleinen, parken,
speeltuinvoorzieningen, sportclubs, buurthuizen en wijkcentra.
De invloed die uitgaat van de culturen rond de Middellandse zee heeft voor een variant van de
‘ontmoetingscultuur’ gezorgd: de groepsmaaltijd met thuis bereidde gerechten.
Hierbij is men verzekerd van een grotere mate van zelfwerkzaamheid van de deelnemers, terwijl het met
elkaar aan tafel eten (kleinschalige ontmoeting) meer (multiculturele) contactmomenten mogelijk
maken. De wijk Lombok in Utrecht is er landelijk bekend mee geworden. 23 Dat het ontstaan van sociale
cohesie op een geheel andere tot stand kan komen dan op een geplande en beleidsmatige manier laat
een massale bewonersactie in deze wijk zien die zich richtte tegen een commerciële televisiezender die
een tendentieuze rapportage had gemaakt over de verloedering van de wijk. Het was het startsein om
met bussen naar de directie van de zender te rijden om deze ter verantwoording te roepen. Het vormde
de start van een breed gedragen wijkinitiatief om de buurt als ‘prachtbuurt’ in plaats van als
probleembuurt op de kaart te zetten.
Een indrukwekkend voorbeeld waarin ontmoeting op een duurzame manier wordt georganiseerd zijn de
VanHarte restaurants. De eettafel wordt daar als middel ingezet om buurtgenoten betrokken op elkaar
te laten zijn en maatschappelijk isolement en sociale uitsluiting te voorkomen. Op 5 plaatsen in
Nederland zijn deze restaurants inmiddels te vinden. Het is een goed voorbeeld van innovatie die een
door een succesvol particulier initiatief buiten de geëigende kader van bestuur, welzijn en zorg om is
gerealiseerd.
Illustratie: citaat
VanHarte Resto, het Resto waar iedereen welkom is en het áltijd gezellig is!
VanHarte is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor mensen en groepen die behoefte
hebben anderen te ontmoeten. Het ideële doel van VanHarte is het voorkomen van maatschappelijk
isolement en sociale uitsluiting én het losmaken van betrokkenheid hiervoor. De praktische aanpak van
VanHarte is het opzetten van laag-drempelige eetgelegenheden (resto’s) waar buurtgenoten met elkaar
in contact worden gebracht onder het motto “eten, ontmoeten én activeren”.
De eettafel als bindmiddel tussen mensen in de wijk.
VanHarte werkt samen met in de wijk actieve organisaties op gebied van zorg, welzijn, migranten, religie,
veiligheid, cultuur, onderwijs en werkgelegenheid. De huisarts, de sociaal
raadsman, de Marokkaanse buurtvader en de wijkagent zijn dan ook graag geziene gasten aan de
VanHarte eettafel. Tijdens het eten vertellen zij over hun activiteiten in de wijk.
Integratie
restaurant met de eetkamer als ontmoetingplek.
VanHarte gelooft dat “de eetkamer als ontmoetingsplek” en “de maaltijd als bindmiddel” fenomenen zijn
van alle tijden, alle culturen en alle sociale klassen. VanHarte heeft de overtuiging dat maatschappelijke
integratie, participatie en samenhang begint met de mens zelf, zijn straat en zijn wijk.
Initiatiefnemers.
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VanHarte is een initiatief van enkele grondleggers van Artsen Zonder Grenzen, een Rotterdams
gemeenteraadslid en een aantal betrokken ondernemers en kunstenaars.
Bron:www.vanharterekentopu.nl
De creativiteit in het organiseren van ontmoetingsactiviteiten is landelijk aan het toenemen. Daarbij gaat
het lang niet altijd om pretentieuze publiektrekkers. De schaal wordt meer en meer verlegd naar de
directe woonomgeving van de straat of zelfs een deel daarvan.
Illustratie
In mijn straat heeft een ambachtelijk meubelmaker een oude houten zeilboot gekocht met als doel deze
op te knappen. De boot is in een parkeerhaven voor zijn deur “afgemeerd”. Het is een geliefd speelobject
geworden voor de kinderen in de straat én een ontmoetingsplek voor volwassenen. Met mooi weer wordt
er door meerdere gezinnen in de boot gegeten en geborreld.
De informele ontmoetingsplaats trekt de nodige aandacht van voorbijgangers.
Het roept echter ook de irritatie op van een buurtbewoner, die mogelijk uit afgunst, vindt dat een boot
niet in de straat thuishoort. Om te voorkomen dat door gemeentelijke regelgeving de boot moet
verdwijnen wordt het project “Das Boot” bedacht. Door er een “erkend ontmoetingsproject” van te
maken kan de boot tijdelijk voor de straat behouden blijven.
Kleinschaligheid bevordert het ontstaan van onderlinge contacten. Zo ontstaan ook “latente of slapende”
netwerken, die kunnen worden geactiveerd als dat nodig is. Het voordeel hiervan is dat buren en
omwonenden elkaar leren kennen, zonder hechte contacten aan te hoeven gaan, maar als dat nodig is
een beroep op elkaar kunnen doen24. In buurten en wijken, met een goed voorzieningenpeil en geen of
weinig verstoringen in de openbare ruimte zullen bewoners geneigd zijn zich te beperken tot deze vorm
van ontmoeting.
Illustratie
Een informele activiteit voor jong en oud
In een buurt met een groot grasveld zoekt een moeder naar een nieuwe, low budget vakantieactiviteit
voor buurtkinderen. Zij wil geen commercieel spektakel en gaat uit van een eenvoudige organisatie. Zij
kiest voor een kampeerweekend, waarbij de kinderen tentjes mogen opzetten op een grasveld en daar –
onder toezicht van ouders- een weekend kunnen spelen, koken en overnachten. Het plan slaat direct aan
bij omwonenden.
3.7.2. Communicatie
Communicatie
Al eerder viel de term samenlevingscontact om contacten aan te geven van bewoners, die specifiek
gericht zijn op het leveren van een bijdrage aan de straat of buurt.
Daarbij kunnen we een onderscheid maken tussen interne en externe communicatie.
Interne communicatie binnen een buurt of wijk
A. Communicatie binnen een bewonersinitiatief
Centraal staat hier de vraag naar de duurzaamheid van contacten tussen bewoners van een straat, buurt
of wijk gericht op een gezamenlijk initiatief of doel. Kortom: hoe zien bewonersnetwerken er uit? En hoe
moet je die meten?
Het rapport “Wat burgers bezielt”25 geeft daar een aantal richtlijnen voor:
24

Zie ook: Blokland, T., Goeie buren houden zich op d’r eigen , Dr. Gradus Hendriks Stichting, Den Haag, 2005
Hurenkamp. M, Tonkens. E, Duyvendak,J. Wat burgers bezielt. Een onderzoek naar burgerinitiatieven,
Amsterdam. Zie www.nicis.nl
25
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- de mate van telefonisch en persoonlijk contact tussen buurtbewoners
- het doen van een beroep op iemand van de bewonersorganisatie bij problemen
- de periode dat mensen actief zijn van een organisatie.
Daar wil ik een vierde actueel criterium aan toevoegen:
- de mate van emailcontact. In de praktijk wordt daar door actieve bewoners in toenemende mate
gebruik van gemaakt als efficiënt middel om snel informatie uit te wisselen.
B. Communicatie met (niet actieve)bewoners
Naast het organiseren van ontmoetingsactiviteiten waar informatie over een bewonersinitiatief gegeven
kan worden is het belangrijk buurt/wijkbewoners met regelmatig op de hoogte te houden van
ontwikkelingen rond een bewonersinitiatief. Hoewel een (buurt)website en huis aan huis nieuwsbrieven
en/of buurt- of wijkkranten door bewoners worden gewaardeerd om hun informatieve gehalte is het
effect daarvan gering als het gaat om de werving van nieuwe deelnemers.
Voor website’s geldt dat ze alleen werken als ze met grote regelmaat worden geactualiseerd. En daar
ontbreekt het nog al eens aan. Nieuw is het landelijk project Buurtlink, waarbij via een website
bewoners van buurtinformatie worden voorzien, ervaringen kunnen uitwisselen en op elkaar reageren.26
Dit experiment is nog te jong op naar inhoud beoordeeld te kunnen worden.
Ouderen geven doorgaans de voorkeur om via een huis aan huis nieuwsbrief/wijkkrant geïnformeerd te
worden.
Betrokkenheid bij een buurtinitiatief ontstaat vooral in face tot face contacten. De instroom van nieuwe
leden bij het bewonersinitiatief waarbij ik betrokken ben (zie: deel II) verloopt geheel via persoonlijke
contacten.
C) Communicatie met andere vrijwilligersorganisaties/netwerken
Het kennen van en samenwerken met andere vrijwilligersorganisaties of bewonersnetwerken kan
buurtbeheer stimuleren. Daarbij kan worden gedacht aan het uitwisselen van kennis en ervaringen en
het organiseren van activiteiten. Vaak zijn actieve bewoners zo sterk gericht op het eigen initiatief dat zij
samenwerkingsmogelijkheden over het hoofd zien.
Illustratie
Netwerkende initiatieven
Op een stedelijke bijeenkomst in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) komen
vrijwilligers uit een grote scala van verenigingen en organisaties opdraven. Hoewel de avond is opgezet
als inspraakavond voor de gemeente, ontdekken veel vrijwilligers vooral het belang van netwerken en het
onderling uitwisselen van ervaringen. Op de mailinglist van de gemeente staan meer dan 600
verenigingen en organisaties.
Veelal zijn vrijwilligers zo druk met het runnen van de eigen toko, dat zij nauwelijks tijd hebben om zich te
verdiepen in het werk van anderen.
De behoefte om meer gebruik te gaan maken van de gezamenlijke expertise klinkt luid:
het wordt tijd voor een “makelaardij in vrijwilligersnetwerken”.
Externe communicatie

26

Zie: www.buurtlink.nl.
Voor nadere informatie over buurtwebsites zie: ICT en sociale cohesie in buurten en wijken, Wat werkt en hoe? ,
Kenniscentrum Grote Steden, Den Haag, 2004 en: Eerenbeemt, Fred van der, Else Roze Kuiper en Bert Mulder, Een
prettige buurt, internet als gereedschap,Den Haag, 2004
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Bij externe communicatie wordt gekeken naar het contact van bewoners met de maatschappelijke
partners en de gemeente. In de literatuur wordt dit ook wel verticale cohesie genoemd. Een in mijn ogen
verwarrende term.
Een kleinschalig informeel initiatief op het niveau van een straat heeft weinig behoefte aan externe
communicatie .
Een initiatief met een brede doelstelling waarin zowel professionals als bewoners betrokken zijn
ontkomt niet aan het ontwikkelen van een hechte communicatief netwerk tussen partners, gemeente en
bewoners.

Veel interne
communicatie
Weinig interne
communicatie

Veel extern contact Weinig externe contacten
Buurtbeheer op basis
Kleinschalige straatinitiatieven
van hecht
bewonersnetwerk
Project gedragen door
Slapende/latente projecten:
professionals
●Buurtpreventie
●Telefooncirkels

Illustratie
“Sociale projectontwikkelaar”
Op een WMO bijeenkomst schetst een voorzitter van een voetbalclub in een nieuwbouwwijk
de ambitieuze plannen van zijn vereniging. Bij de bouw van de wijk is er geen aandacht besteed aan het
scheppen van jeugdvoorzieningen. Ongewenst hanggedrag is daar het gevolg van. Jongeren klimmen na
schooltijd over de hekken van de voetbalclub om op de velden te voetballen. De voorzitter werkt aan een
plan om met de inzet van vrijwilligers, professionals en het onderwijs van 10.00 uur ’s morgens tot 10.00
’s avonds open te zijn. De horeca opleiding van een ROC kan in de kantine maaltijden serveren aan
ouderen in de wijk; kinderen en jongeren worden na schooltijd opgevangen door vrijwilligers en
professionals. Sporten training, huiswerk maken en computeren behoren tot de mogelijkheden.
Daarmee vult de voetbalclub een gat dat door het sociaal cultureel werk niet kan worden opgevuld. Het
plan sluit ook goed aan bij de nieuwe regelgeving op het gebied van naschoolse opvang. Bij het overleg
met de gemeente heeft de voorzitter echter met drie wethouders en talloze diensten te maken, wat een
onoverzichtelijke en stroperige situatie oplevert. Hij bepleit het aanstellen van een “sociale
projectontwikkelaar”, die met mandaat van de gemeente voortvarend en efficiënt kan werken . Zijn
voorstel wordt door alle vrijwilligers met grote instemming begroet.
3.7.3. Organisatie fysieke ruimte : beheer infrastructuur en toezicht en veiligheid
Beheer
Het beheer van de fysieke ruimte heeft betrekking op bemoeienis van bewoners rond de infrastructuur
in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Dit kan lopen van het meedenken over de inrichting
van een trapveldje tot het melden van klachten met betrekking tot zwerfvuil en het maken van
onderhoudsafspraken met gemeentediensten. De meest vergaande vorm van buurtbeheer vorm een
buurtbeheerbedrijf, waarin onderhoudwerkzaamheden door de overheid worden uitbesteed aan een
bedrijfsvoering die haar wortels heeft in een wijk of buurt. Daarmee ontstaat ook werkgelegenheid voor
bewoners die elders weinig zicht hebben op een betaalde baan.
Illustratie
Inventarisatie van achterstallig onderhoud in de buurt
Een bewonersorganisatie werkt met vier werkgroepen. Een werkgroep richt zich op de fysieke ruimte in
de buurt. Een van leden inventariseert achterstallig onderhoud door systematisch per straat losliggende
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stoeptegels, kapotte verkeersborden, lantaarnpalen en hekwerken, graffity en achterstallig
groenonderhoud met een digitale camera vast te leggen. Zo ontstaat een indrukwekkend boekwerk met
tientallen gedocumenteerde plekken die aandacht nodig hebben. Aanvankelijk is de intentie de gehele
lijst integraal op de buurtwebsite te zetten, teneinde de gemeente te pushen snel met verbeteringen te
komen. Gedane klussen worden dan afgevinkt zodat alle bewoners kunnen meekijken wat is aangepakt.
De gemeente is verre van enthousiast over dit plan. Als de wijkopzichter van de gemeente toezegt de
meest urgente tekorten met voorrang te gaan aanpakken, wordt afgezien van de “website controle”. In
de maanden die volgen wordt duidelijkheid dat de gemeente serieus werkt aan het wegwerken van de
klachten..
Op geregelde tijden stuurt de buurtbewoner vervolgens updates van de onderhoudslijst naar de
gemeente. De werkwijzer blijkt effectief. Bij de wijkopzichter ontstaat respect voor de wijze waarop de
buurt(bewoner) noodzakelijk onderhoud inventariseert en ‘uitonderhandeld’. Tussen opzichter en
buurtbewoner ontstaat een goede samenwerkingsrelatie waarbinnen mogelijkheden en onmogelijkheden
worden besproken. Per saldo gaat de buurt er beter uitzien.
Enkele voorbeelden:
Beheer fysieke
Melden van
ruimte
klachten
Ondernomen
actie

●Individueel
●Georganiseerd

Zelfwerkzaamheid

●Opzoomer acties
●Tekorten
inventariseren en
melden( van
losliggende
stoeptegels tot
vernielingen)
●Plannen
ontwikkelen voor
recreatieve
voorzieningen: bijvoorbeeld
speelobjecten en
sportveldjes
●Groenvoorzieningen
aanbrengen

Afspraken maken
rond aanpak(met
gemeente)
●Prestatieafspraken
maken met
gemeente met
betrekking tot het
beheer van de
openbare ruimte
en afhandeling
klachten

Betrokken zijn bij
verbetering
●Meedenken/
beslissen over
aanpak verkeersveiligheid,
speelvoorzieningen,
ontmoetingsplekken
voor jong en oud,
verlichting,
groenvoorzieningen, straatmeubilair

Illustratie:
Werken aan een veilig plein.
Op een plein worden bewoners in toenemende mate geconfronteerd met scooters die in volle vaart langs
de huizen razen en daarbij een gevaar vormen voor spelende kinderen en ouderen. Een aantal bewoners
komt in actie en maakt een plan, waarin door middel van het aanbrengen van een groenvoorziening en
lage hekjes meer veiligheid wordt gecreëerd. De gemeente gaat met het plan akkoord op voorwaarde dat
bewoners de groenvoorziening zelf gaan onderhouden. Deze stemmen in. In korte tijd wordt de
aanpassing gerealiseerd.
Op tal van plekken in Nederlandse gemeenten is te zien hoe actieve bewoners kleinschalig projecten van
de grond tillen die een combinatie vormen van ontmoeting en organisatie van de fysieke ruimte.
Initiatiefnemers bestaan veelal uit een of enkele bewoners, die aan de slag gaan met een origineel idee.
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Daarbij zijn ze aanvankelijk gebaat bij enige ondersteuning, iemand die hen wegwijst maakt in het woud
van de mogelijkheden en onmogelijkheden, zonder het initiatief uit handen te nemen. Het project ‘Kan
wel” van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken) is een goed voorbeeld van en
dergelijke formule.
In meer dan 25 gemeenten is een buurtcoach actief, een locale vrijwilliger, die kleinschalige
bewonersinitiatieven ondersteunt. De waslijst projecten die dit initiatief oplevert is indrukwekkend en
getuigd van een hoge mate aan originaliteit en maatwerk. 27
Illustratie:
In een stadswijk heeft de gemeente een aantal knikkertegels aangelegd, stoeptegels met een kuiltje. Een
actieve bewoners constateert dat kinderen er geen gebruik van maken,omdat ze geen knikkers hebben.
Er wordt met zes vrijwilligers en iopm basis van een uitgebreid informeel netwerk een knikkermiddag
georganiseerd voor buurtkinderen, waar honderd(!) kinderen op afkomen. Als prijzen zijn er knikkers te
winnen.
Na deze middag zijn op tal van plekken in de wijk knikkerende kinderen op straat te zien.
Bovenstaande illustratie is een voorbeeld van een bewonersinitiatief dat veel impact heeft in een wijk
en geheel gedragen kan wordt door de eigen gemeenschap. Het snelle en zichtbare succes van een
dergelijke activiteit heeft een grote invloed op andere bewoners. Bij “Kan wel” worden bewoners
gestimuleerd om een conceptidee direct om te zetten in een tastbare actie, waardoor hun invloed en
greep in de fysieke ruimte groeit.
Toezicht
Bij toezicht in de openbare ruimte wordt een antwoord te geven op de vraag in hoeverre bewoners
actief zijn in het toezicht op het veilig en vreedzaam gebruik van de openbare ruimte door alle
leeftijdsgroepen. In de praktijk heeft toezicht doorgaans betrekking op overlast als gevolg van
hangjongeren, druggebruik,criminaliteit en/of prostitutie. Daarbij is de vraag of bewoners bij eventuele
verstoringen in de publieke ruimte ( van geluidsoverlast tot vernielingen, van pesten tot dealen)
manieren ontwikkelen om zelf in actie komen. Om dat effectief te doen is een bewonersinitiatief nodig,
als middel om de angst die individuele bewoners belemmert om actie te ondernemen, te doorbreken. Er
lijkt een directe relatie te bestaan tussen de aanwezigheid van bewonersnetwerken en het melden van
klachten. Actieve bewoners ‘organiseren’ klachtenmeldingen omdat ze weten dat gemeente en
instellingen bij veel meldingen eerder in actie komen. Er bestaat een directe relatie tussen het melden
van klachten en de aanpak daarvan.
Een veelgehoorde klacht professionals bij uit de hand gelopen overlast in buurten in is vaak: “We wisten
niet dat het zo ernstig was, we hadden maar drie meldingen”.
Er zijn echter ook vormen van bewonersbeheer die verder gaan.
Een voorbeeld daarvan is de telefooncirkel. Omwonenden bellen elkaar als zij hulp of assistentie nodig
hebben bij verstoringen en komen gezamenlijk naar buiten.
Soms is zelfs een telefoontje niet nodig om gezamenlijk tot actie over te gaan, zoals volgend voorbeeld
laat zien.
Illustratie: citaat
“s Nachts gillen mag”
“Door de straatactiviteiten staan bewoners nu ook bij nacht en ontij voor elkaar klaar. H.R.: ‘Pas geleden
zag ik midden in de nacht iemand inbreken in een auto. Ik ben toen keihard gaan gillen. Nou, binnen een
mum van tijd stond de hele straat buiten. Sindsdien hebben we ook geen last meer van auto-

27

Zie: www.kanwel.nl
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inbraken.’‘Dat is een van onze afspraken. Als er wat is… gil zo hard je kunt, dan komen de buren je
helpen. Dat geeft een heel veilig gevoel.’ 28
Landelijk is er weinig aandacht voor het ontwikkeling van praktijktheorie op dit gebied. Van ‘good
practices’ die door bewoners zijn ontwikkeld, gaat echter een enorme stimulans uit. De boodschap is
immers: ”Je hoeft niet machteloos toe te kijken, hoe het leefklimaat in jouw buurt wordt verziekt”. Het
systematisch verzamelen van werkzame bewonerspraktijken als informeel leerproces in buurtbeheer
noem ik: de Bewonersacademie ( zie deel II).
Bij het zoeken naar methoden om meer greep te krijgen op het vreedzaam gebruik van de openbare
ruimte is het van belang dat er een realistische inschatting wordt gemaakt van de overlast of criminaliteit
waartegen bewoners zich tegen willen wapenen.
Scheidt ‘facts’ en ‘feelings’. Ook een inschatting van het risico dat buurtbewoners lopen bij een
gezamenlijke aanpak is essentieel. Als het bijvoorbeeld gaat om een harde kern van criminele jongeren,
die totaal niet benaderbaar is, zal grote voorzichtigheid geboden zijn. Een organisatie van bewoners
werkt groepdynamisch hoe dan ook als “tegenmacht”, als front tegenover de overlastveroorzakers. Als
deze wordt waargenomen als factor van betekenis, heeft deze een “normerende invloed”. Bewoners
geven de grenzen aan die voor alle leeftijdsgroepen gelden en helpen mee aan het toezien op de
naleving daarvan.
De in Deel II beschreven Casus : Macht en tegenmacht (bladz.) , laat een praktijkvoorbeeld zien van
meerdere “technieken” die bewoners inzetten: de telefooncirkel, buurtsurveillance, praten met
jongeren, bezoek aan ouders van overlastveroorzakers, het ‘breken van een groep’ en de regie nemen
voor de aanhouding van de daders. De kracht van dat initiatief is gelegen in de combinatie van meerdere
‘technieken’, die werken als effectief geheel.
Tenslotte is van belang dat bij de aanpak van verstoringen in de publieke ruimte zoveel mogelijk een
‘vreedzame’ communicatie met de verstoorders gezocht wordt. Verhitte en agressieve bewoners kunnen
snel voor onnodig escalatie van conflicten en wraakacties zorgen. Training van bewoners kan in dit
verband zinnig zijn. Zo bestaan er een effectieve ‘Streetwise’training waarin bewoners leren om jongeren
tegemoet te treden met kennis van hun straatcultuur. 29
Een belemmerende factor in het geheel is de jarenlange terughoudendheid bij de overheid ten aanzien
van zelfwerkzaamheid van bewoners. Bewonersiniatieven waarbij de regie niet bij politie en justitie lag
werden ontmoedigd of verboden. Buurtsurveillance door bewoners werd verward met knokploegen.
“Dat is onze taak, neem het recht niet in eigen hand…” werd bewoners te verstaan gegeven. In zo’n
overheidscultuur worden werkbare initiatieven gesmoord door de bureaucratische werkwijze van
gemeente en politie. De komende jaren zal – mede door een door een sterke groei van hangjeugd
problematiek- op tal van plaatsen gezocht worden naar vormen van een effectief buurttoezicht.
Enkele voorbeelden.

Toezicht
fysieke ruimte
Ondernomen
actie

Melden klachten

Signalering

Zelfwerkzaam-heid

●Individueel

●Straatvertegenwoordigers

●Buurtsurveillan-ce
door bewoners
●Telefooncirkels

●Bundelen van
28
29

Samenwerking met
partners
●Afspraken maken
met wijkpolitie:
taakverdeling

Citaat uit een advertentietekst in huis aan huis blad in het kader van de actie “Opzoomer Mee”, Rotterdam
Zie: Kaldenbach ,H, Respect!, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur, Amsterdam, 2007
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klachten via
email of
straatvertegenwoordiger

●Buurtpreventieprojecten
●Opzetten eigen
systeem van
vroegsignalering
rond overlast en
hangjeugdproblematiek
●Telefooncirkel van
bewoners
●Collectief melding
melding maken van
klachten bij politie
en
gemeentediensten

●Gezamenlijk
aanspreken
overlastveroorzakers
●Bezoeken aan
ouders overlastveroorzakers
●Plaatsing
videobewalingssysteem
●Straatetiquette:
het maken van
straatregels en
daarop toerzien
●Documenteren
overlast: verzamelen
bewijsmateriaal/
getuigenverklaringen/digitale
fotografie van
daders

●Gezamenlijk
veiligheids-plan
maken met sociale
partners:integrale
aanpak
●Afspraken
bescherming
Getuigen
●Meewerken aan
opzet van meld- en
infosysteem: SMS of
email
(wijkalert)
●Buurtcoaches
●Buurtbemiddelingsprojecten

Illustratie
Buurttoneel over overlast voor het huis van de burgemeester
Een creatieve manier om de overlast van druggebruik en prostitutie indringend duidelijk te maken werd
in 1996 ontwikkeld door actievoerders in de Spijkerbuurt van Arnhem.
Een citaat:”Groot plezier beleven de bewoners aan de “tippelactie”. Op een avond trekken zij in groten
getale naar de wijk waar de notabelen hun woonstede hebben, waaronder de burgemeester en een
wethouder. In snelschriften worden de actievoerders opgeroepen een aantal passende attributen mee te
nemen:”bierblikjes, peuken, zwartgebrand zilverfolie, vuile slipjes, panty’s, chipszakken, patatbakken,
vuile tissues”. De organisatoren dragen zorg voor het aanslepen van “ spuiten, condooms, koffie en
andere sfeerversterkers”. De actievoeders delen zich op in drie categorieën: een aantal rijdt als volleerde
prostituanten in hun auto’s door de wijk. Ze pikken voortdurend mede actiegenotes op die als
tippelaarsters heen en weer slenteren, compleet met pruiken en minirok. Door de geopende ramen van
hun auto’s klinken de zware bassen van house muziek, condooms vliegen achteloos uit de ramen naar
buiten. Semi-junks en –dealers struinen de stoepen en straten af, scheldkanonnades en vechtpartijen
breken bij voortduring uit. Na afloop hebben de namaakverslaafden een spoor van bierblikjes,
patatzakjes en ander ongeregeld goed achtergelaten. Het is duidelijk dat de actievoerders zich erg goed
kunnen inleven in de rustenloze wereld van verslaafden, prostituanten en dealers. Als de actie beëindigd
wordt, ligt de buurt van de burgervader bezaaid met rotzooi”. 30
3.7.4. Veiligheid, onderwijs, welzijn, zorg, huisvesting en arbeid

30

Wietsma, A., “Het Spijkerkwartier in Arnhem. Bewoners aan het woord”, in: Overlastpost extra, Werken aan
wijken, Stuurgroep Vermindering Overlast, Amsterdam, z.j.
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Naarmate een bewonersorganisatie zich ontwikkelt kunnen na ontmoeting, communicatie en de
organisatie van de publieke ruimte ook leefgebieden die tot het domein behoren van het welzijnswerk,
onderwijs, zorg, huisvesting en arbeid binnen het aandachtsveld van bewoners komen. In een netwerk
met maatschappelijke partners kan invloed worden uitgeoefend op de kwaliteit van veiligheid,
onderwijs, welzijn, zorg en huisvesting. In de regel gaat dat niet zonder slag of stoot. ‘Inspraak is cultuur’
in ons land, maar pogingen duurzame invloed op overheid en instellingen, roept snel spanningen op. De
bedrijfscultuur van veel organisaties is niet of nauwelijks ingesteld op bewonersinbreng.
Als actief buurtbeheer echter de hoogste trede op de ladder van de bewonersparticipatie wil beklimmen
kunnen vitale sectoren als veiligheid, onderwijs, welzijn, zorg, huisvesting niet buiten beschouwing
worden gelaten. Alleen dan kunnen bewoners vanuit een coöperatieve rol medeproducent worden van
leefbaarheid.
Nu laat de praktijk eerder een ongekeerde beweging zien: bewonersinitiatieven worden aanvankelijk
doodgeknuffeld en daarna vergeten of overgenomen door overheid en maatschappelijke organisaties. Ze
dreigen ten onder te gaan in het woud van de bureaucratische regelgeving of sterven als tijdelijk
modieus project een langzame dood.
Het roept bij mij met regelmaat de vraag op naar het politiek ideologische gehalte van
bewonersparticipatie. In het beleid van overheid en maatschappelijke organisaties staat de burger
onmiskenbaar centraal. De praktijk laat veelal een andere realiteit zien.
Eisende burgers die alleen schreeuwerig reageren op acute problemen voor hun voordeur -en deze bij
voorkeur opgelost zien door professionals- zijn niet bekwaam of bereid om tot enige vorm van
buurtbeheer te komen. Professionals leggen uitgebreide verantwoording af voor al hun interventies aan
hun instelling of gemeente maar doen dat niet naar bewoners. Instellingen spenderen kapitalen aan
samenwerkingsprojecten om tot een betere onderlinge afstemming te komen zonder daar ook maar één
consument bij te betrekken. Miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in pilot projecten om bewoners te
activeren, maar de effecten van die investeringen worden niet of nauwelijks onderzocht.
Ontmoetingsgerichte activiteiten van bewoners, zoals straatfeesten, gaan een eigen leven leiden, zonder
dat deze zich ontwikkelen tot verdergaande vormen van bewonersorganisatie. Vanuit dit perspectief
bezien verkeert de ontwikkeling van de ‘collectieve zelfredzaamheid van bewoners’ nog in een
embryonaal stadium.
Buurtbeheer kan niet ontstaan zonder een ingrijpende cultuuromslag bij alle betrokkenen en vraagt
moed van instellingen en overheid om hun werkwijze kritisch ter discussie te stellen.
3.7.5. Veiligheid
Veiligheid is vooral het exclusieve domein van de politie. Het politieapparaat is een hiërarchische
bureaucratische organisatie, die de burger weinig inkijk geeft in de wijze waarop ze werkt. Dat remt de
communicatie. Bovendien wordt het apparaat geplaagd door voortdurende politieke en bestuurlijke
koerswijzigingen. Het ene jaar moet de wijkagent zich vooral als vriend opstellen, het volgende jaar
wordt er een repressieve rol van hem of haar verwacht en is er weinig of geen ruimte voor
preventiewerk.
Door onderbezetting en de verplichting ook aan algemene politietaken deel te nemen is menig wijkagent
maar een klein deel van de beschikbare tijd in de wijk aanwezig. Onlangs rekende een wijkagent uit dat
hij– op basis van een fulltime baan- 12 uur per week de tijd had om in de wijk aanwezig te zijn. Het zou
interessant zijn de officiële normering met betrekking tot het aantal formatieplaatsen per wijk te
koppelen aan het aantal uren dat wijkagenten daadwerkelijk uitvoerend actief zijn in een wijk.
Net als bij andere veldwerkers is de handelingsruimte van de wijkagent beperkt omdat de nodige
ondersteuning binnen de organisatie gebrekkig is. Zo is het maar de vraag of signalen over toenemende
problemen in een buurt snel opgepakt worden door de corpsleiding. Vaak liggen de prioriteiten elders.
Uit de veelheid van meldingen moet een kleine selectie worden gemaakt. Dat bevestigd het beeld dat
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veel bewoners van de politie hebben: “Met een klacht of aangifte wordt niets gedaan”. In vrijwel geen
enkele gemeentelijke nota over veiligheidbeleid komt de bewoner als potentiële partner voor.
Voor actieve bewoners, die zich bezig houden met veiligheid op straat, is het contact met de wijkagent
echter onmisbaar. Voor de alerte wijkagent is het gebruik kunnen maken van de ‘ogen en oren’van de
buurtbewoner essentieel. Dat betekent dat een wijkagent ruimte nodig heeft om intensief te kunnen
netwerken met bewoners. Alleen in duurzame face to face contacten kan creatief gezocht worden naar
maatwerk in de aanpak van problemen in de openbare ruimte. Die creativiteit ligt echter wel erg
exclusief op het bordje van de wijkagent, en is daarmee sterk afhankelijk van het committment van de
individuele agent.
Illustratie
Dat met creativiteit en maatwerk veel bereikt kan worden laat het volgende voorbeeld zien.
In een buurt van een grote stad, waar hanggroepen voor overlast zorgen heeft de politie bij een
betrouwbare buurtkenner een mobiele telefoon achtergelaten met nummerherkenning door de centrale
meldkamer. Bij beginnende onraad wordt het telefoontje van de buurtkenners met voorrang direct
doorgeleid naar (wijk)agenten die met de situatie ter plekke bekend zijn. Er wordt dan snel en
doeltreffend actie ondernomen. Dit alles vindt onder de grootste geheimhouding plaats om de meldende
buurtbewoner bescherming te bieden.
Er kan echter ook het nodige mis gaan. Zo zijn surveillerende agenten doorgaans niet op de hoogte van
specifieke afspraken die met een wijkagent worden gemaakt. Daardoor ontstaan irritaties. Zeker als het
gaat om specifieke buurtgerelateerde problemen zou het goed zijn als de wijkagent de bevoegdheid had
zijn collega’s aan te sturen of acties te coördineren.
Illustratie
Dat bescherming van buurtbronnen essentieel is bewijst het volgende voorbeeld. In een aandachtswijk
heeft de wijkagent met een groep bewoners, een signaleringssystemen opgezet voor het melden van
overlast en criminaliteit. Alle meldingen worden doorgegeven aan één buurtbewoners die als
contactpersoon fungeert. Als een agent in een moment van onachtzaamheid echter de naam van deze
bewoners prijs geeft wordt deze vervolgens gestalkt door criminele jongeren. Het systeem stort in en de
bewoner ziet zich gedwongen om te verhuizen naar een andere wijk.
Bewoners zijn terughoudend om als “politie-informant” te dienen. De beste manier om dit vooralsnog te
organiseren is het volgen van informele lijnen. Het nadeel ervan is dat met het vertrek van een wijkagent
veel kennis en netwerkontwikkeling verloren dreigt te gaat. Het zoeken naar werkbare systemen van
vroegsignalering van problemen in buurten en wijken zou een hoge prioriteit moeten hebben.
Illustratie
In een buurtproject denken bewoners, opbouwwerker en wijkagent na over vormen van vroegsignalering
van overlastproblemen. Bewoners zijn huiverig om problemen achter de voordeur van hun buren te
melden. Ook het noemen van namen van jongeren die betrokken zijn bij overlast en vernieling ligt
gevoelig. Er zou een sfeer van ‘big brother is watching you’ kunnen ontstaan, die averechts gaat werken.
De wijkagent stelt vervolgens een ‘Wijkalert project’ voor. Bewoners kunnen zich aanmelden voor een
emailsysteem dat bewoners informeert over actuele ontwikkelingen in de buurt, bijvoorbeeld een
verhoging van het aantal inbraken. Via een wijkmeldpunt kunnen omgekeerd emailmeldingen worden
gedaan, waarbij op iedere mail een reactie volgt wat er met eraan gedaan zal worden. Bewoners zijn
enthousiast. De invoering van dit systeem heeft echter de nodige organisatorische voeten in de aarde.
Voordat de politietop er zijn goedkeuring aan hecht zal er geruime tijd verstrijken.
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Bij veel gezinnen in achterstandsbuurten is zichtbaar dat de pedagogische invloed van ouders stopt bij de
voordeur. In het ‘streetwise’gedrag van de jeugd, kunnen overlast veroorzakende of criminele jongeren
hét rolmodel worden voor jonge kinderen. Omdat de pakkans gering is en de aandacht van een
wijkagent zelf statusverhogend kan werken ontstaat een straatcultuur waarin grensoverschrijdend
gedrag steeds normaler én dramatischer wordt.
In de openbare ruimte is een groot vacuüm aanwezig, waar het gaat om orde handhaving, het naleven
van regels en het sanctioneren van overtredingen.
Voor kinderen en jongeren levert dat grote verwarring op. Dat maakt de noodzaak van een - al dan niet
gedwongen- pedagogische gezinsondersteuning gekoppeld aan toezicht in de openbare ruimte
noodzakelijk. Dat moet een én- én benadering zijn, omdat alle of-of benaderingen gedoemd zijn om te
mislukken.
In dit verband is de koppeling van de “straatcoach” aan de wijkagent een goed optie.
De straatcoach brengt huisbezoeken en kijkt via een intake met welke vragen en problemen hij/zij
bewoners hulp op maat kan bieden. Deze kunnen zowel op materieel gebied als immaterieel gebied
liggen, lopend van vragen over huurtoeslag en werk naar
opvoeding en conflicten met buren.
3.7.6. Onderwijs
Dat het (basis)onderwijs in de buurt of wijk haar locatie heeft, betekent nog niet dat het een specifiek
buurtgerichte voorziening is. Het onderwijs is over het algemeen sterk naar ‘binnen gericht’ .
Ouderparticipatie wordt alom toegejuicht, maar zelden zie je een verbinding van onderwijs met
bewonersnetwerken.
Het toezicht op leerlingen houdt bij het schoolplein op en er is weinig zicht op wat zich in een buurt of
wijk afspeelt. Gezien de zwaarte van alle onderwijstaken is dat niet verwonderlijk. Het is echter wel een
gemiste kans. Dat wordt ook met de organisatie van een ‘Brede School’niet opgelost. Bepalend is of een
schooldirectie expliciet kiest voor de rol van “pedagogische partner in buurtbeheer”.
Illustratie
Een directrice van een basisschool is het beu dat het schoolplein het speelterrein is geworden van
vernielende hangjeugd. Glas op de grond, kapotte ramen,vuurwerk en fietsendiefstal verzieken de sfeer
rond haar school en geven leerlingen een gevoel van onveiligheid. Door één van de jongeren een
stageplek als onderwijsassistent aan te bieden hoopt zij de overlast wat in te dammen. Daarnaast wordt
zij mede initiatiefneemster van een buurtproject dat voor meer veiligheid rond het schoolplein wil zorgen.
Samen met twee andere basisscholen wordt een wijkleerlingenraad opgericht. Zes kinderen uit de
hoogste klassen gaan acties bedenken voor een veiliger buurt. Ook wordt geïnvesteerd in een
“Vreedzame school” project, waarin leerlingen als mediator bij conflicten tussen andere leerlingen gaan
functioneren: “Jong geleerd is oud gedaan”. De docentenruimte van haar school wordt ’s avonds als
vaste vergaderstek voor actieve buurtbewoners beschikbaar gesteld. De directrice benadrukt de
pedagogische taak van de school in het leveren van een bijdrage aan een veilige en fijne buurt voor alle
leeftijdsgroepen. Haar voorbeeld vindt beperkte navolging bij collega’s.
Er is een landelijke tendens dat basisschoolleerlingen in - vooral- achterstandswijken op steeds jeugdiger
leeftijd overlastgedrag gaan vertonen. Kinderen van nog geen tien jaar zwerven op straat, zijn niet of
nauwelijks corrigeerbaar en imiteren het ‘streetwise’ gedrag van oudere tieners. De straat dreigt -voor
een beperkte groep- de criminele leerschool van het leven te worden. 31 Onderwijs, hulpverlening,
31

Zie: Intermediair, 26-06-2007
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welzijnswerk en wijkpolitie staan met hun handen in het haar omdat er geen (juridische) mogelijkheden
zijn deze kinderen en hun ouders effectief aan te pakken. Naast de noodzaak in een vroegtijdig stadium al dan niet gedwongen- ‘vroeghulp’ aan gezinnen in te zetten zou het basisonderwijs als pedagogisch
instituut mogelijkheden moeten krijgen ouders, vrijwilligers en bewonersnetwerken en organisaties voor
opvoedingsondersteuning in de school binnen te halen. Als voorbeeld kunnen vormen van ‘community
schools’uit de USA dienen. Deze zijn bedoeld om het basisonderwijs te helpen bij opvoedingstaken,
kinderen zowel binnen als buiten de school (ontwikkelings)kansen te geven, een impuls te bieden aan de
ontwikkeling van het buurtkader en de leefbaarheid van wijken te helpen ontwikkelen.
Het werk van LINC, een Amerikaanse vrijwilligersorganisatie, die zich met de opzet van deze scholen
bezig houdt, kan het beste worden omschreven als “de hervorming van bestaande instellingen voor
onderwijs, zorg en welzijn, overeenkomstig de behoeften en wensen van lage inkomensgroepen”.
Daarbij heeft zich een soort ‘stille revolutie’voorgedaan. Onderwijs, kinderverzorging, gezins- en
opvoedingsondersteuning en medische hulp zijn “beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar”gemaakt.
Veel instellingen hadden volgens de initiatiefnemers van LINC hun werk te nauw gedefinieerd, werkten
te categoraal en hadden geen volledig zicht op behoeften, problemen en wensen. De ‘community
schools’, staan zeven dagen per week open voor studie, gezinsondersteuning, sociale dienstverlening,
gezondheidszorg en huiswerkbegeleiding. Kinderen verlaten de school met betere studieresultaten,
maar ook hun ouders ontwikkelen meer maatschappelijk perspectief. 32
Illustratie
In een Brede school in Amsterdam West, is een groot ouderlokaal ingericht.
Vooral moeders van allochtone kinderen maken er gebruik van. De gezellig ingerichte ruimte dient als
laagdrempelige ontmoetingsruimte, waar je na de kinderen naar school gebracht te
hebben binnenkoopt voor een praatje. Het is ook de plek voor taalles, die dient om ouders te
ondersteunen bij hun opvoeding en ze wegwijs te maken in het hun wijk.
De pedagogische waarde van deze aanpak is dat ouders ‘meeleren’met hun kinderen. Het voordeel van
de school is dat er altijd ouders te vinden zijn die willen assisteren als leesmoeder of vader.
In Groningen wordt door de Vensterscholen veel aandacht besteed aan het bieden van onderwijs,
binnen en buitenschoolse activiteiten en opvoedingsondersteuning, door het bijeenbrengen en
integreren van allerlei voorzieningen in de buurt voor jeugd van 0 tot 15 jaar en hun ouders. Daarmee is
het meer dan alleen een school. Samenwerkingspartners kunnen zijn peuterspeelzalen, kinderopvang,
sociaal-cultureel werk (buurthuizen), bibliotheken, volwasseneneducatie, sportverenigingen, de
muziekschool en maatschappelijke dienstverlening. Daarmee wordt de school een kloppend hart in de
buurt en breken de deelnemende partners door de schotten van hun vakdiscipline heen zodat er
meerwaarde ontstaat in aanbod en aanpak. Ouderbetrokkenheid is een van de doelen van de
Vensterschool. Successen op dit gebied zijn het project 'opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering' (op vier Vensterscholen) en het aanstellen van een allochtone contactpersoon
(op vijf Vensterscholen). Toch blijkt dat ouders nog moeite hebben om te begrijpen wat een
Vensterschool nu precies inhoudt en dat het meer te bieden heeft dan alleen onderwijs.
Ouderbetrokkenheid blijft daarom de komende jaren een aandachtspunt”. 33
3.7.7. Welzijn en vrije tijdsvoorzieningen
Bij welzijn komen opbouwwerk, speeltuinwerk, buurt- en clubhuiswerk, jongerenwerk en
buurtsportwerk naar voren als de belangrijkste buurt of wijkgerichte voorzieningen.
32
33
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Zie: www.vensterschool-groningen.nl
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Vanouds staat het opbouwwerk vooraan als meest geëigende partner als het gaat om het ondersteunen
van bewonersinitiatieven. De positie van het opbouwwerk is echter in de loop van de afgelopen veertig
jaar drastisch veranderd. Kwantitatief is de werksoort sterk ingekrompen, van ongeveer 2000 werkers
eind jaren zeventig van de vorige eeuw tot zevenhonderd - negenhonderd in 2007 34. Dienden
bewonersorganisaties rond de jaren zeventig van de vorige eeuw als belangrijkste opdrachtgever van het
opbouwwerk, tegenwoordig hebben de gemeenten – als subsidiegever- een groot gedeelte daarvan naar
zich toegetrokken. Dat heeft te maken met het feit dat de overheid meer sturing aan het werk wil geven
en het opbouwwerk naar eigen inzicht wil dirigeren. Daartegenover staan bewonersorganisaties die het
opbouwwerk willen claimen als uitvoerder van hun plannen en dikwijls vergeten dat zij lang niet altijd
representatief zijn voor alle bewoners van een wijk. De professionele rol van de opbouwwerkers vraagt
evenwel een scherpe “normatieve” keuze te maken voor de zwakste bewonersgroepen. En dat zijn de
groepen die je met een buurtvergadering of een inspraakavond niet bereikt. Die alleen bereikt worden
door zichtbaar op straat aanwezig te zijn of op huisbezoek te gaan. En daarvoor ontbreekt de tijd omdat
in het kader van ‘procesmatig en planmatig’ werk niet aan uitgebreide contactlegging kan worden
gedaan, tenzij het natuurlijk weer deel uit maakt van een speciaal project.
Dit is in het kort het dilemma van het opbouwwerker. Het verwijt aan opbouwwerkers dat zij zich niet
opstellen als voorvechter van buurtbewoners ligt dan ook voor de hand. John MCKnight de geestelijke
vader van de ABCD methode zegt het zo: ”Als je sterke buurten wil maken moet een opbouwwerker in
dienst zijn bij de buurtorganisatie. Hij moet een agitator zijn, hij moet ze stimuleren om meer en meer
mensen te betrekken. De opbouwwerker moet daarop worden beoordeeld: hoeveel mensen weet hij te
betrekken in het werk van de bewonersorganisatie” (…). De buurtorganisatie moet opbouwwerkers
kunnen inhuren en ontslaan”. 35 Krachtige taal die hem door welzijnsinstellingen en gemeenten niet in
dank afgenomen worden. Zij willen hun greep op het opbouwwerk niet verliezen. Hoewel detachering
van opbouwwerkers bij bewonersorganisaties tot de mogelijkheden moet behoren en incidenteel plaats
vindt, is het van belang dat de werker zijn eigenheid als professional behoudt.
Een nieuwe tendens tenslotte vormt het projectmatig werken. In plaats van duurzaam in een buurt of
wijk aanwezig te kunnen zijn duikt de opbouwwerker voor een beperkte tijd als projectleider in een
buurt of wijk op. Dit doorgaans na alarmerende signalen over de achteruitgang van het leefklimaat of
een op handen zijnde herstructurering (lees: sloop van de goedkoopste woningen). Het gevaar van deze
werkwijze, die populair is bij gemeenten, mede omdat ze het opbouwwerk niet structureel (jaar na jaar)
hoeven te subsidiëren, is dat er een hap snap werkwijze ontstaat, die vooral wordt ingegeven door de
behoefte om ‘brandjes’ te blussen. In plaats van duurzaam te helpen bouwen aan buurtbeheer wordt de
opbouwwerker een gepimpte projectmanager, die erop moet toezien dat het proces gladjes verloopt.
Wat tenslotte opvalt zijn grote stedelijke verschillen in de wijze waarop het opbouwwerk functioneert.
Zo heeft de gemeente Rotterdam -in de aanpak van achterstandsproblematiek en de verloedering van
wijken- ervoor gekozen opbouwwerkers een kerntaak terug te geven, door hen huis aan huis contact te
laten maken met bewoners om wensen en behoeften te inventariseren.
In en andere stad echter wordt het opbouwwerk voor twintig uur per week ingepland voor een wijk van
dertienduizend bewoners. Voor een stad van 140000 inwoners is er 140 uur opbouwwerk per week
beschikbaar, dan zijn nog geen vier volledige formatieplaatsen. Daar wordt de opbouwwerker gekoppeld

Kremer, M. en Verplanke, L., Opbouwwerkers als mondige professionals, de praktijk van accountability,
marktwerking en vraaggericht werken op het lokale niveau, LCO, Den Haag, 2004
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aan een wijkraden van een beperkt aantal bewoners, die nauwelijks op de hoogte zijn van wat er in de
wijk leeft.
Spelregels voor het contact met een opbouwwerker/sociaal werker
1) Ga bij voorkeur niet met een individuele klacht naar een opbouwwerker, maar verzamel medestanders.
Hoe meer hoe beter.
2) Maak het thema breder dan alleen de voor of achtertuin: toon bij voorkeur aan dat het een
gemeenschappelijke thema is voor meerdere bewoners
3) Wees helder in wat je precies aan ondersteuning nodig heeft. Kijk primair wat je zelf kunt doen. Maak
duidelijke afspraken.
4) Laat je door de opbouwwerker goed informeren hoe de netwerken van bewoners en professionals in de
buurt in mekaar zitten; hoe een gemeenteambtenaar of wethouder effectief kan worden benaderd; hoe
je een probleem prominent op de stadsagenda kan krijgen
5) Houdt de regie in eigen hand.. Soms gaat een opbouwwerker of diens instelling daarmee aan de haal.
6) Richt een –informele- bewonersorganisatie op door het initiatief een naam te geven, dat geeft – ook
naar een gemeente- direct meer status en de opbouwwerker kan meer tijd geven aan jouw initiatief
7)Verzamel zelf informatie, bijvoorbeeld via een kleine enquête onder buurtgenoten. Dat is ook een goede
manier om medestanders te vinden. De opbouwwerker weet hoe dat moet.
8) Laat je informeren over andere bewonersgroepen in of buiten de wijk die ervaring hebben met de
thema’s of problematiek waar je mee te maken hebtt. Maak gebruik van kennis van andere
bewonersnetwerken
9) Sluit andere bewoners- of leeftijdsgroepen niet uit, ook al is jouw initiatief gericht op problemen of
overlast die ze veroorzaken. Realiseer dat uitsluiting of een anti stemming problemen zal versterken. Het
blokkeert ook de mogelijkheden van de opbouwwerker.
10) Bespreek met de opbouwwerker of en hoe je publiciteit als drukmiddel wil inzetten. Laat u adviseren
welke media daarvoor het best geschikt zijn. Sommige (sensatie)media maken het probleem alleen maar
erger.
Speeltuinwerk
Het speeltuinwerk was tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw vooral het domein van
bewonersinitiatieven. Actieve bewoners creëerden in hun buurten speelvoorzieningen met toezicht
voor de jeugd. De speeltuin functioneerde als een basisvoorziening, een plek waar jong en oud elkaar
ontmoetten. Met contributies en een beperkte gemeentesubsidie werd de zaak draaiende gehouden.
Anno 2007 maken speeltuinen grotendeels deel uit van het geprofessionaliseerde welzijnswerk in
buurten en wijken. Hun functie als ontmoetingsplek van buurtbewoners is veelal behouden gebleven. En
daarmee is de speeltuin een laagdrempelige voorziening met een hoge pedagogische en integrerende
waarde, waar meerdere culturen elkaar op een ‘natuurlijke wijze’ ontmoeten. Een speeltuinwerker zegt
daarover: “Dit is een plek voor de hele buurt. Een plek voor iedereen: een ontmoetingsplek voor
kinderen en ouders. En zo werkt het ook. Daar ben ik trots op: kinderen die vertrouwen in hebben in ons.
En niet te vergeten de goede sfeer die er altijd is”.36 In nieuwbouwwijken werpen ouders van jonge
kinderen zich op als initiatiefnemer voor de oprichting van een speeltuin/ speelvoorziening. Het
speeltuinwerk in Nederland is, als ‘ondergeschoven kindje’, toe aan een forse maatschappelijke
herwaardering. Een aantal gemeenten en welzijnsinstellingen in Nederland zijn zich bewust van de grote
pedagogische waarde van het speeltuinwerk. Een bijzondere variant van het speeltuinwerk vormen de
‘huttendorpen’, waar kinderen tot 13 jaar onder begeleiding van een professional en vele vrijwilligers,
met sloophout, hamer en spijkers onderkomens kunnen timmeren.
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In overvolle steden, met beperkte speelvoorzieningen, vormen deze bouwspeelplaatsen een
waardevolle voorziening. In een groot aantal gemeenten worden huttendorpen als zomervakantieproject
georganiseerd. De koppeling van speeltuin met natuureducatieve speelvoorzieningen vormt de meest
recente variant van het speeltuinwerk.
Jongerenwerk
Is de jongerenwerker een – potentiële- buurtpedagoog, zoals pedagoog Micha de Winter graag wil zien?
37
Het jongerenwerk zou zich jarenlang te eenzijdig hebben gericht op de ondersteuning van individuele
jongeren en het stellen van grenzen hebben overgelaten aan politie en justitie. In de strijd tegen
hinderlijk groepsgedrag en verval kan het scheppen van een ‘sociale infrastructuur’ positief werken.
De jongerenwerker kan in deze infrastructuur een essentiële rol spelen dankzij de ingang die het heeft
bij jongeren. Als buurtpedagoog kan de jongerenwerker aandacht besteden aan:
- het investeren in een serieuze dialoog met jongerengroepen
- het betrekken van ouders en professionals
- het honoreren van verantwoordelijk en constructief groepsgedrag
- het hangen van een “prijskaartje”aan negatief en onverantwoordelijk gedrag.
In de buurten en wijken waar ervaren jongerenwerkers hun werk tot een hoog kwalitatieve niveau
hebben weten te ontwikkelen, zijn ze van onschatbare waarde binnen zo’n sociale infrastructuur van
bewoners en professionals. Zij hebben zicht op jongerengroepen, kennen namen en achtergronden en
worden geaccepteerd door jongeren als gesprekspartner. Opvallend is echter dat veel jongerenwerkers
de mogelijkheid om te werken met het ‘prijskaartje’ dat verbonden is aan negatief groepsgedrag , sterk
relativeren. Dat komt niet voort uit onwil, maar door gebrek aan contactuele mogelijkheden. Om
jongeren effectief te corrigeren heb je als werker een intensief dagelijks contact nodig met jongeren,
zowel in groepsverband als individueel. En dat vraagt een grote tijdsinvestering. Ook is het beroep van
de jongerenwerker zwaar en veel onervaren werkers sneuvelen in een nieuwe werksituatie. De
gemiddelde duur dat een jongerenwerk in een setting werkt is nog geen twee jaar. Het ziekteverzuim –
vooral onder beginnende werkers- is onrustbarend. Door werkers een stevige verankering te geven in
een buurtnetwerk en de mogelijkheden van ‘outreaching werk’, het ambulant werken op
ontmoetingsplekken van de jeugd, prioriteit te geven, kan een vroegtijdige signalering van groeps- en
individuele problematiek beter gestalte krijgen.
Buurtsport
Het organiseren van sport en spelactiviteiten aan kinderen en jongeren in achterstandswijken blijkt een
uitstekende formule om meer “pedagogie in de openbare ruimte” te realiseren, zeker voor jongeren die
dag tot dag doelloos op straat rondhangen. 38
Illustratie
In een bewonersproject wordt geconstateerd dat bewoners weinig contact hebben met hangjongeren.
Hangjongen op hun beurt klagen dat er in hun buurt “niets voor de jeugd te doen is”. Besloten wordt
gedurende de wintermaanden een indoorvoetbal activiteit te organiseren voor twee leeftijdsgroepen. Een
gymzaal van een basisschool kan daarvoor worden gebruikt.
Omdat de bewoners een activiteitenpotje hebben, wordt een buurtsportwerker ingehuurd. De
belangstelling van jongeren voor deze activiteit is groot. Er ontstaan meer contact tussen jongeren en
volwassenen. De jeugd ziet dat er bewoners zijn die zich in positieve zin voor hen inzetten. In het tweede
jaar van de activiteit wordt gezocht naar vrijwillige sportbegeleiders uit de eigen buurt. Dat spaart kosten
en benadrukt het committment van buurtbewoners.
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3.7.8. Huisvesting
Woningbouwverenigingen gaan zich -al dan niet gedwongen- in toenemende mate met het sociaal
beheer van hun woningvoorraad bezig houden.
Een directeur van een woningbouwcorporatie schetst in een interview het volgende beeld: “In de jaren
tachtig was het eenvoudig. Iedereen wilde meer sociale woningbouw. En wij hoefden alleen maar te
bouwen. Nu staan we voor een sociale opgave. We hebben in een convenant met de gemeente beloofd
dat we veel meer geld gaan stoppen in de sociale kant van de stadsvernieuwing, veiligheid, leefbaarheid,
werk. We hebben er genoeg geld voor en de samenleving eist het van ons” 39
Bouw en verhuur van woningen worden als kerntaak aangevuld met maatregelen om het sociale
samenleven van huurders positief te beïnvloeden. In een recent gesprek met een andere directeur van
een woningbouwcorporatie viel mij op dat bezorgdheid over het toenemend aantal overlastklachten van
huurders, burenruzies, extreme problemen achter de voordeur en vernielingen door overlast prominent
op nummer 1 van zijn prioriteitenlijstje stond.
Actueel is het politieke gekibbel over de financiering van de aanpak van aandachtswijken, waarin Den
Haag een forse bijdrage van de woningbouwcorporaties verwacht, die jarenlang geld hebben opgepot.
Het rijk hoopt een groot gedeelte van het geld dat nodig is om achterstandsproblemen aan te pakken bij
de woningbouwcorporaties weg te halen. Minister Vogelaar is voor het slagen van haar plannen voor
een groot gedeelte afhankelijk van deze middelen.
Voor bewoners geldt dat het inschakelen van een woningbouwcorporatie bij het maken van plannen om
overlast en vernielingen in hun woonomgeving tegen te gaan onmisbaar is. Daarbij kan het bijvoorbeeld
gaan om de fysieke aanpassingen, zoals het veiliger maken van trapportalen in flats of onderdoorgangen
in huizenblokken en het organiseren van toezicht.
Wat opvalt is dat in de woningbouwarchitectuur weinig rekening wordt gehouden met potentiële
overlastproblematiek. Intieme binnenplaatsen van woningen die dertig jaar geleden werden gebouwd,
zijn anno 2007 extreem gevoelig voor hangjeugd overlast en hoge flats verhogen de anonimiteit.
Woningbouwcorporaties gaan meer investeren op het terrein van het welzijn, veiligheid en
hulpverlening. Er worden welzijnswerkers en hulpverleners ingehuurd en tal van projecten opgestart,
waarbij het wel lijkt of iedere corporatie haar eigen wiel wil uitvinden.
Onlangs gaf een opbouwwerkster, die voor aanpassingen in een woonblok, huis aan huis gesprekken met
bewoners hield, aan dat zij geschokt was door de omvang van problemen achter de voordeur.
Eenzaamheid, verwaarlozing, agressie, burenruzies over geluidsoverlast, gedragsproblematiek en
maatschappelijke isolement werden in een verbijsterende omvang aangetroffen. Daarbij ging het niet
om een achterstandswijk. Maar een klein gedeelte van de geconstateerde problematiek komt daarbij
aan de oppervlakte in de vorm van een hulpvraag. Het vormt een schrijnende indicatie voor de sociale en
psychische gezondheidstoestand van veel bewoners. Het is een bewijs dat overheid, zorg en welzijn
slechts een klein percentage van deze problematiek in kaart heeft gebracht. Het paradoxale van deze
situatie is dat naarmate welzijn en hulpverlening zich kwalitatief beter gaan organiseren en meer
herkenbaar zijn in dorp, buurt en wijk, er een explosieve groei van hulpvragen te verwachten is, die weer
nieuwe wachtlijsten zal scheppen. Het ontwikkelen van een “buurtpedagogie” waarin buurtbewoners en
professionals systemen bedenken die sociaal bewonersisolement tegengaan is meer dan ooit nodig.
3.7.9. Zorg
In dit boek wordt nauwelijks aandacht besteed aan de vraag wat bewoners kunnen doen aan ernstige
problemen die zich achter de voordeur bij hun buren of straatgenoten afspelen. Dat is een gemis én een
indicatie voor de terughoudendheid die buren ten opzichte van elkaar hebben. Op het “ingrijpen” in de
privacy van buurtgenoten rust een landelijk taboe. Dan is het beter om jezelf geen vragen te stellen bij
39

“ Het mooiste getto van Nederland. Overvecht moet weer een prachtwijk worden”, in: Intermediair, 26-06-2007

60

een buurman die dagelijks agressief tekeer gaat tegen een van zijn kinderen en deze soms hoorbaar
slaat.
In minder heftige situaties zijn bewoners eerder bereid om een vorm van burenhulp te ontwikkelen,
bijvoorbeeld door zich te bekommeren over een oudere buurvrouw die net weduwe is geworden. Wat
ook niet meehelpt is dat in de pers met regelmaat berichten verschijnen dat na melding van een
misstand, bijvoorbeeld bij het AMK ( het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) er lange tijd niets
gebeurd in verband met de eeuwige wachtlijsten. Veel bewoners weten nauwelijks waar ze met een
melding terecht kunnen.
En dan is er de ontkenning op het moment dat bewoners contact zoeken met hun buren.
Wat doe je met een buurman, die categorisch ontkent dat hij geluidsoverlast veroorzaakt, geweld
gebruikt tegen zijn vrouw en een klein kind heeft dat soms urenlang huilt en schreeuwt.
Illustratie
In de straat waar ik woon is een politieke vluchteling uit Afrika komen wonen, een vriendelijke verlegen
jongeman. Hij maakt een eenzame indruk. Na verloop van een paar maanden trekt een Afrikaanse vrouw
met jong kind bij hem in. Dan beginnen de problemen. Tot diep in de nacht wordt er geruzied, met het
gehuil van het kleine meisje op de achtergrond. Als de man op zijn gedrag door zijn buren wordt
aangesproken zegt hij steevast: ”Je vergist je, ik doe alleen mijn godsdienstoefening”. De ruzies escaleren
en er komt ook hoorbaar fysiek geweld aan te pas. Buren gaan met elkaar overleggen wat ze met de
situatie aan moeten. De man wordt gewaarschuwd. Als hij doorgaat zal de politie en
woningbouwvereniging worden ingeschakeld. Ook wordt overwogen het AMK te bellen als er zich nog
een incident voordoet. Dat komt snel. Op een zondagmiddag slaat de man met een stok zijn vriendin in
mekaar. Hij wordt uiteindelijk door vier agenten overmeesterd worden en beland in een psychiatrische
kliniek. De buren zijn het met elkaar eens dat het getuigd van humaniteit om politieke vluchtelingen in
ons land een nieuw bestaan te laten opbouwen. Maar mensen die ernstig getraumatiseerd en wellicht
zelf slachtoffer van fysiek geweld en marteling zijn geweest hebben duurzame psychologische begeleiding
nodig en moeten niet geïsoleerd in een flatje worden weggestopt.
In de hulpverlening wordt momenteel geëxperimenteerd met vormen van vroeghulp en dwanghulp, die
het voor hulpverleners mogelijk moet maken eerder te kunnen ingrijpen bij calamiteiten. Daarvoor is het
van belang dat instellingen nauw samenwerken en in een vroegtijdig stadium op huisbezoek kunnen
gaan.
In ieder rapport echter dat opduikt na schokkende gebeurtenissen als de vondst van het meisje van
Nulde en het Maasmeisje wordt de gebrekkige samenwerking van de hulpverlenende instellingen aan de
kaak gesteld. Als verbetering wordt gewerkt aan een digitaal volgsysteem van cliënten, terwijl
veldwerkers juist de noodzaak van huisbezoek en regelmatige face to face contacten bepleiten.
In het project Raadhoven, dat in deel II beschreven staat, is door bewoners gediscussieerd over de
vraag of zij een taak hebben om problematische gezinssituaties te signaleren en te melden. Iedere
bewoner kende wel een of twee gezinnen die gebaat zouden zijn bij een vorm van psychisch, sociale of
pedagogische ondersteuning. De terughoudendheid om actie te ondernemen overheerste. Het maken
van herkenbare wijkteams waarin welzijn, hulpverlening, wijkagent, woningbouwvereniging,
zorgcoördinator van het onderwijs én actieve buurtbewoners/vrijwilligers participeren zou een stap in de
goede richting zijn.
Dat burgers in minder extreme situaties veel te bieden hebben bewijzen de talloze vrijwilligersprojecten
die in Nederland opkomen.40 In mentorprojecten op meer dan 200 plaatsen in Nederland nemen
getrainde vrijwilligers een risicoleerling uit het voortgezet onderwijs onder hun hoede. Een keer per
week vindt er een ontmoeting plaats. Ook kunnen ouders van deze leerlingen in de coaching worden
betrokken. Bedrijven stimuleren in het kader van het maatschappelijk ondernemen werknemers om als
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rolmodel aan mentorprojecten deel te nemen. De resultaten van deze aanpak zijn opmerkelijk positief.
Veel kinderen die voortijdig het onderwijs dreigen te verlaten blijven binnenboord.
Ook vormen van buurtbemiddeling , waarin een opgeleide vrijwilliger in conflicten tussen buren een
bemiddelende rol speelt hebben hun nut bewezen.41
3.7.10 Arbeid
In het rijtje van leefbaarheidgebieden komt de factor arbeid op de laatste plaats. Dat is niet voor niets.
Het mag duidelijk zijn dat buurtinitiatieven weinig middelen hebben om structurele problemen te
counteren op het gebied van arbeid, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. En dat terwijl grote
kansarmoede in een buurt of wijk sociaal ontwrichtend werkt. Ondanks tal van reïntegratieprojecten en
individuele trajecten voor langdurig werklozen en arbeidsongeschikten wordt een grote groep
laagopgeleiden met geen of weinig werkervaring niet of nauwelijks bereikt. De afstand naar
bemiddelende instellingen is daarvoor te groot, het niveau van scholing, sociale vaardigheden en
zelfredzaamheid van bewoners te laag. Dit probleem zal de komende jaren nijpender worden door de
‘lost generation’ van jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat en niet of nauwelijks
inpasbaar is binnen de arbeidssector. Zij hebben geen werkervaring, een lage motivatie, een
onrealistische carrièreperspectief , maar willen wel volop meedoen met het (status)consumptiepatroon
van de werkende bevolking. Zij dreigen links en rechts ingehaald worden door gemotiveerde werkers uit
de nieuwe EU landen als Polen en Roemenie. Directe arbeidsbemiddeling of reïntegratie is bij
bovenstaande groepen geen optie. De afstand naar de arbeidsmarkt is daarvoor te groot. Dat betekent
dat sociale activering als eerste stap noodzakelijk is. De meest natuurlijke plek om dat te organiseren ligt
in de directe woon en leefomgeving. De meest geschikte krachten zijn ervaringsdeskundigen uit hun
midden.
Illustratie
Op enkele plaatsen in Nederland wordt gewerkt met een gidsproject rond arbeidsbemiddeling.
Uitkeringsgerechtigden worden –met behoud van hun uitkering- opgeleid en ingeschakeld om andere
uitkeringsgerechtigden sociaal te activeren.
Het voordeel van deze gidsen is dat ze in de buurt of wijk van hun ‘cliënten’ wonen, dezelfde taal spreken,
ervaringsdeskundige zijn, tijd en aandacht hebben en maatwerk kunnen leveren. Daarbij is het niet de
bedoeling dat deze gidsen aan arbeidsbemiddeling doen. Ze werken als laagdrempelige voorziening in
het coachen van werkloze en arbeidsongeschikte bewoners, zodat deze alsnog kunnen instromen binnen
de instellingen voor reïntegratie of arbeidsbemiddeling.
Als extra waarde van deze aanpak geldt dat er hechte sociale contacten tussen gidsen ontstaan, die een
positieve weerslag hebben op hun werk. Aan de werkwijze kleeft een ‘bezwaar’: veel gidsen stromen door
hun werk in korte tijd door naar een betaalde baan.
3.7.11 Bedrijfsleven
Bruikbare doch weinig gebruikte support voor bewonersinitiatieven kan worden gehaald bij het
bedrijfsleven. Steeds meer ondernemingen richten zich op vormen van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en stimuleren werknemers hun expertise in te zetten binnen sociale projecten. In de USA
komen veel innovatieve vormen van buurtbeheer voort uit denktanks van ondernemers, die scherp en
craetief zijn in de aanpak van problemen. Anders dan professionals uit overheid en welzijnsland hebben
ze geen direct instellingsbelang en kunnen breed kijken naar mogelijkheden en kansen.
De Amerikaanse organisatie LINC is daar een goed voorbeeld van. Deze ontstond vanuit een plaatselijke
groep ondernemers, die gevraagd werd na te denken over de aanpak van schrijnende problemen in
41
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achterstandswijken. Dit resulteerde in een organisatie die met honderden vrijwilligers en een kleine
professionele staf die op vitale leefbaarheidgebieden als onderwijs, werkgelegenheid, hulpverlening en
adoptie tal van succes boekt, daar waar bureaucratische instanties falen. Door binnen de eigen buurt of
wijk op zoek te gaan naar ondernemers die als rolmodel kunnen dienen en gebruik te maken van
netwerken van ondernemers worden ook arbeidgerelateerde thema’s aangepakt.
Een nieuwe tendens is dat bedrijven die voorheen buiten de sector van welzijn en zorg opereerden, zich
op een nieuw marktsegment gaan storten: werken aan wijksamenhang.
Ze presenteren zich met een onorthodoxe en verfrissende aanpak en pretenderen het werk van
welzijnswerkers met meer elan en succes te kunnen vervullen.
Een gevaar van deze tendens is evenwel het ontstaan van een nieuwe stroom aan advies- en
organisatiebureaus die in hun ijver ‘om te scoren’ bewonersinitiatieven verdrukken en remmen.
Het ‘pompen van deskundigheid’ in wijken van buitenaf vormt dan een nieuwe variant op een oude
gegeven.
Het gebruikmaken van de expertise van ondernemers binnen de buurt of wijk is echter aan te moedigen.
Illustratie: Citaat
Project: Denktank sociale cohesie, stadsdeel Oost/Watergraafsmeer
Korte omschrijving:
Wat begon als een denktank sociale cohesie bestaande uit 10 bewoners van het stadsdeel is in een
periode van 2 jaar uitgegroeid tot een netwerkorganisatie van tientallen organisaties, vele betrokken
burgers en 13 burgerinitiatieven. Deze burgerinitiatieven zijn vaak professioneler en innovatiever dan de
producten van het welzijnswerk. De leden van de denktank sociale cohesie zijn als bewoner geselecteerd
op grond van het feit dat zij succesvol zijn in het leven. Door stedelijk en zelfs landelijke bekendheid van
een aantal leden van de denktank, ontstond al snel een boegbeeld effect.
Het programma sociale cohesie richt zich primair op kansrijke bewoners die een bijdrage leveren aan het
renoveren van de sociale infrastructuur waarbinnen kansrijk en kansarm elkaar kunnen ontmoeten en
ondersteunen. De bewoners worden bij hun projecten gefaciliteerd door de projectleider sociale cohesie
van het stadsdeel Oost/watergraafsmeer. In Zeeburg en in de Baarsjes zijn inmiddels dergelijke
denktanks in oprichting.
Besluitvorming en verantwoording
De activiteiten binnen het netwerk ontrekken zich aan de gangbare structuren van besluitvorming en
verantwoording. Verantwoording wordt vooral afgelegd tussen deelnemers in het netwerk en niet in het
ambtelijke circuit of langs de normale politieke lijnen.
Mobilisatie van expertise van burgers
De burgerinitiatieven (tot nu toe 13) zijn altijd verbonden met concrete problemen in het stadsdeel en
komen voort uit de expertise of passie van de betrokken burgers. Enkele voorbeelden: Een burger met een
eigen commercieel brainstormbureau organiseert een brainstorm met jongeren over sociale cohesie. Een
andere burger die empowerment trainingen heeft gegeven in Zuid-Afrika organiseert dezelfde workshops
nu in het stadsdeel. De noodzakelijke middelen: de trainers, de locatie en de afnemers (w.o. jongeren,
jongerenwerkers, buurtregisseurs, bewoners) en een train de trainers (met een deskundige die ingevlogen
wordt uit Zuid-Afrika) wordt op een voortvarende en professionele manier uit de grond gestampt.
Ook het bakkie in de buurt, een mobiel terras dat sinds het voorjaar meer dan 8000 kopjes koffie heeft
geschonken, is ontwikkeld door een bewoner die een communicatiebedrijf heeft en gespecialiseerd is in
belevingscommunicatie. De WMO voorlichting website gebruikt het mobiele terras als voorbeeld project.
Ook het participatiefonds dat in het leven is geroepen voor allochtone ondernemers is een initiatief van
burgers. De stortingen in het fonds worden gedaan door kansrijke bewoners en ondernemers in het
stadsdeel, die de ondernemers in spé ook zullen begeleiden.(Bron: Poseidon, Amsterdamse Leergroep
Participatie, Empowerment en Stedelijke Vernieuwing)
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Hoofdstuk 4. De rol van de gemeente: top down, bottom up of een combinatie?
4.1. Een combinatie?
In Rotterdam wordt in achterstandswijken op een meetbare en systematische manier gewerkt aan de
ontwikkeling van bewonersnetwerken in het kader van het project “Mensen maken de stad” 42.
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Opvallende elementen: er wordt per straat geïnvesteerd in de ontwikkeling van straatnetwerken.
Daartoe worden een deel van de bewoners huis aan huis bezocht door professionals (opbouw- en
jongerenwerkers) die een kleine enquête afnemen.

Met behulp van een “straatladder” 43 kan vervolgens worden gescoord op welk niveau van
zelfwerkzaamheid bewoners zich bevinden. Deze straatladder is zowel een meetinstrument als een
methodiek om tot zelfbeheer te komen. Globaal kan worden gesteld dat de niveaus : -2 tot niveau +2
intensieve aandacht van professionals nodig hebben. Naarmate het niveau klimt groeit de
verantwoordelijkheid van de bewoners.
Ligt bij een toenemend contact tussen bewoners de nadruk eerst op opzoomer activiteiten ( alle
activiteitenten die bewoners ondernemen ten behoeve van de sociale samenhang in hun straat)44, een
volgende stap is het maken en naleven van straatregels.
Inmiddels zijn in 250 Rotterdamse straten in het kader van de stadsetiquette dergelijke straatregels
opgesteld. Er zijn voor de komende jaren nieuwe streefcijfers vastgesteld om tot een verdubbeling van
dat aantal te komen. De hoogste stap op de straatladder is “zelfbeheer”. Hierbij kan worden gedacht aan
een grote mate van zelforganiserend vermogen van bewoners om in hun straat ( en buurt) het
leefklimaat te ontwikkelen met een facilitering door overheid en instellingen. Voordeel van deze
intensieve werkwijze is dat resultaten jaarlijks door bewoners wordt gescoord op de straatladder. Het
bereiken van de bovenste sport van de ladder is evenwel geen proces dat van het ene jaar op het andere
bereikt kan worden. Een dergelijk omvattend programma kan in de startfase - in achterstandsbuurtenalleen worden uitgevoerd met een brede professionele ondersteuning. Vooral in die straten/buurten
waar het vermijden van contact nog tastbaar is. Het waardevolle Rotterdamse model vraagt bij -blijvend
succes- om export naar andere gemeenten. Het is een ‘top down’ benadering die moet leiden tot een
‘buttom up’ proces waarin bewoners meer greep krijgen op hun directe omgeving, die mede succesvol

Rotterdam, 2004
43
De straatladder is als model te vinden in : Mensen maken de stad. Verslag Ontwikkelfase. Sociale integratie, zo
doen we dat…, Rotterdam,. 2004.
44
Zie: www.opzoomeren.nl
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kan zijn omdat deze breed gefaciliteerd wordt door de gemeentetop. Het project is nog te jong om
beoordeeld te kunnen worden als een blijvend succes.
4.2. Bottom up
Hiertegenover kan een bottom up benadering worden gezet, die exclusief uitgaat van de organisatie van
kwaliteiten en deskundigheid van bewoners. De uit de Verenigde Staten overgewaaide ABCD methode 45
is daar het beste voorbeeld van. In het zoeken naar het omslagpunt in het leven van kansloze mensen
zijn er wee benaderingen denkbaar:
- De top down benadering, waarbij een buurt of wijk tot probleemgebied wordt verklaard, waarna een
geldstroom op gang wordt gebracht die toestroomt naar tal van instellingen en organisaties en niet naar
bewoners. Deze worden benaderd op basis van problemen en tekorten in plaats van op basis van hun
wensen, mogelijkheden en deskundigheid (zie Hoofdstuk 2: de plaatsingsbuurt) . Dit werkt verdere
stigmatisering en kansarmoede in de hand. Een modieuze benadering om achterstandswijken tot
“prachtwijken” of “krachtwijken”te bombarderen zal daar weinig aan afdoen.
- De bottum up benadering van de ABCD werkwijze gaat uit van het opsporen van de capaciteiten en
deskundigheid van bewoners als motor tot verandering. Wijkontwikkeling moet daarbij van onderaf
beginnen. De eerste stap is het in kaart brengen van bewonerscapaciteiten, door middel van een
bewonersonderzoek. Het is een vorm van diepte investering in de eigen gemeenschap, waarin relaties
tussen bewoners zich kunnen ontwikkelen. Ook de economische versterking van de positie van
bewoners hoort daarbij. 46 Paradoxaal komen echter eerder top down projecten in het nieuws dan
‘zuivere’ bewonersinitiatieven. Overheid en instellingen beschikken immers over ruime mogelijkheden
om hun projecten en successen breed in de landelijke etalage te zetten, terwijl buttom up projecten
vooral een beperkte lokale bekendheid genieten. Hoewel de ABCD werkwijze in tegenstelling tot de USA
bijna nergens in Nederland in zuivere vorm wordt uitgevoerd, gaat er een grote invloed uit van deze
benadering. Duidelijk is dat de beperkte mate van overheidsbemoeienis met kansarme wijken in de USA
niet te vergelijken is met de intensieve wijze waarop de overheid in Nederland werkt aan de bestrijding
van kansarmoede. Dat daarbij soms weinig aantoonbare resultaten worden geboekt heeft zeker te
maken met eenzijdige top down benaderingen waarvoor in veel gevallen voor gekozen wordt.
Problemen worden dan primair vertaald in geld en menskracht die nodig zijn om deze op te lossen in
plaats van te onderzoeken wat het probleemoplossend vermogen van de betreffende gemeenschap kan
zijn.
Illustratie: werken met een buitenlands model
In een gesprek over de ontwikkeling van welzijn en zorg vertelt een coördinator van een maatschappelijk
werk instelling over zijn werkbezoeken aan Engeland en de USA.
Met een grote delegatie werden projecten in arme wijken van New York bezocht waar met grote inzet en
gedrevenheid vanuit een nieuwe methodiek gewerkt werd. Enthousiast keerde men terug naar
Nederland, met de bedoeling een dergelijke werkwijze ook hier te introduceren. Na verloop van tijd, blijkt
dat de aanpak in ons land niet aanslaat. Dan wordt het tijd voor een nieuwe methode en de daarbij
behorende studiereis. Dit proces herhaalt zich met grote regelmaat.
Een recent voorbeeld vormt de studiereis van provinciebestuurders, gemeenteambtenaren en
welzijnsmanagers naar de USA, waar bewonersprojecten werden bezocht, die uitgaan van een ABCD
werkwijze. Enthousiast geworden door de Amerikaanse voortvarendheid wordt besloten in de
45

De Asset Bases Community Development werkwijze staat uitputtend beschreven in “Wijkontwikkeling op eigen
kracht” van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken). Zie: www.LSAbewoners.nl
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Een voorbeeld van deze werkwijze is te leen in deel III, paragraaf 6
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betreffende provincie op twee plaatsen te starten met een proefproject voor bewonersparticipatie.
Geheel in strijd met de filosofie van de methode, die begint bij de zelfwerkzaamheid van bewoners, krijgt
een provinciaal adviesorgaan voor de jeugd de opdracht de experimenten op te zetten en te begeleiden.
Vervolgens verdwijnen deze uit de aandacht. Bij navraag door de provincie blijkt dat het experiment op
één plaats in het geheel niet van de grond gekomen is en op een andere plaats is mislukt door een
fanatieke aanjager die teveel ruzie ging maken met gemeenteambtenaren. Het project blijkt mislukt,
iedere rapportage daarover ontbreekt, er wordt geen verder onderzoek gedaan naar de oorzaken van de
mislukking.
Het wordt weer tijd voor een nieuwe studiereis.
Wat bijvoorbeeld te denken van een van de eindconclusies van het kostbare ‘impulsprogramma’ Onze
Buurt aan Zet, dat in het kader van het Grote Stedenbeleid werd uitgevoerd: “Specifieke informatie en
cijfers over deelname van verschillende bewonersgroepen aan Onze Buurt aan Zet ontbreken, waardoor
de samenhang tussen bewonersparticipatie en de resultaten op het gebied van veiligheid, leefbaarheid
en integratie moeilijk hard te maken is. Daaruit mag echter niet geconcludeerd worden dat Onze Buurt
aan Zet geen succes is geweest….”. 47
De organisatie van bewonersparticipatie is een tijdrovend proces en gebaat bij een investering die verder
reikt dan een projectmatige aanpak van beperkte tijd.
In de koers van de overheid ontbreek de benodigde continuïteit.
Door actuele mediathema’s als hangjeugdproblematiek en radicalismebestrijding komen er in buurten
en wijken nieuwe -tijdelijke- prioriteiten en bijbehorende projecten. Voortdurende
accentverschuivingen maken het onmogelijk om duurzaam te bouwen aan de bewonerssamenhang en in
te zetten op een systematische aanpak van kansarmoede problematiek.
Het in deel II beschreven bewonersproject Raadhoven is een voorbeeld van een bottom up én top down
project. Als bewoners zich gaan bezighouden met leefbaarheidthema’s ontkomen ze niet aan een
intensieve samenwerking met ambtenaren en politici. Daarbij is een expliciete keuze van gemeente voor
het ondersteunen van het initiatief en de bereidheid de hand diep in eigen boezen te steken als het gaat
om maatwerk een absolute vereiste. Dat is een gevoelig thema in het openbaar bestuur. Hier wordt ook
de spanning voelbaar tussen politiek (wethouders en raadsleden) en de ambtenarij. Ex-wethouder van
Rotterdam Herman Meijer, verwoord het zo: “Nou, we hebben in Nederland een ruim bevoegde
overheid, we zijn een overgeorganiseerd land. We hebben de oudste democratie ter wereld, waardoor
zich laag op laag heeft gestapeld. We ruimen nooit iets op.We sterven in de regels. Altijd op enig niveau
zullen zaken gefrustreerd worden, welhaast een gegeven. Vooral ook omdat op allerlei plekken in het
overheidsapparaat mensen zitten, die niet geïnteresseerd zijn dat dingen goed gaan. Hoe lullig het ook
klinkt, het is een banaal feit. Het probleem begrijpen, maar geen enkele oplossing bieden: niet verwijzen
naar een collega die het zou kunnen oplossen. Persoonlijk kan ik dat niet bevatten. Iedereen bij de
overheid zou toch een dienstverlenende mentaliteit moeten hebben, maar ik zou al blij zijn als het een
meerderheid is, die dat heeft”. 48 De kritiek van Meijer richt zich ook op de wijze waarop
“professionalisering” wordt ingevuld : “Mensen hebben geen relatie meer met de inhoud van hun
werkveld. Bijvoorbeeld een interim directeur komt uit de land en tuinbouwsector. Jezelf omringen met
goede ambtenaren, dat is een van de sleutels voor het succes van een politicus. Het bestuur heeft een
geringere kloof ten opzichte van mensen dan ambtenaren, dat is een belangrijke constatering.
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en Koninkrijkrelaties, Den Haag, 2006
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In: Galesloot, Hansje, Dragers en schragers; Sleutelfiguren in de lokale samenleving, Instituut voor Publiek en
Politiek / LCO, Amsterdam/Den Haag, 2002
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Gemeenteraadsleden en wethouders wonen in de stad die ze besturen, want dat moet. Hoe hoger
echter ambtenaren zijn, hoe verder weg ze wonen. Onder ambtenaren bestaat geen cultuur van het
mogelijk maken”.
Hiertegenover staat de menig van ambtenaren die zich sterk geremd voelen door politieke
beleidskaders: “Maar wat kan ik als ambtenaar met al die prachtige initiatieven van burgers? Ik heb er
eigenlijk geen tijd voor, het past niet altijd binnen beleidskaders en er is geen geldpotje voor. Ik wil wel
helpen of faciliteren, maar ben bang voor precedentwerking, voor rechtsongelijkheid en trouwens wat is
dat faciliteren? 49
Dit citaat komt uit de opmerkelijke publicatie “Help! Een burgerinitiatief” , van InAxis, een werkgroep
van ambtenaren, die aangeeft maatwerk te willen leveren, maar daarin sterk geremd worden door de
organisatie van het openbaar bestuur.
Hun toptien van problemen waar zij mee worstelen zijn:
1) Hoe betrek je een brede doelgroep bij initiatieven en voorkom je dat gestaalde kaders de dienst gaan
uitmaken?
2) Hoe ga je om met spanning tussen gemeentelijk beleid en ruimte voor initiatieven, ook als initiatieven
niet aansluiten bij dat beleid?
3) Hoe tril je ideeën/initiatieven los: hoe genereer je initiatieven?
4) Hoe zorg je ervoor dat het initiatief bij de burgers blijft en niet afhankelijk wordt van ambtelijke
ondersteuning
5) Hoe ga je om met de spanning tussen ruimte voor initiatiefrijke burgers die zichzelf goed kunnen
redden en ondersteuning van groepen die weinig initiatief tonen?
6) Hoe kunnen we de cirkel doorbreken en voorkomen dat we als gemeente altijd oplossingen zieken
binnen ons eigen systeem?
7) Hoe ga je om met het beslag dat initiatieven leggen op ambtelijke capaciteit?
8) Hoe ga je om met het continuïteitsprobleem van initiatieven?
9) Hoe kun je wijkbudgetten inzetten voor ondersteuning van initiatieven?
10) Hoe zorg je dat frontlijnambtenaren niet worden fijngemalen tussen twee systemen
( wereld van initiatiefnemer en ambtelijke organisatie).
Initiatiefrijke bewoners wordt geadviseerd een plan zoveel mogelijk op eigen kracht, buiten de
ambtelijke kaders om te realiseren. Dat verhoogt de slagingskans.
Dit advies vormt een indicatie voor de onmacht die wordt gevoeld bij ambtenaren. Voor actieve
buurtbewoners geldt dat zicht krijgen op de werking van een gemeente en daarin de samenwerking
zoeken met gecommitteerde politici én ambtenaren de beste garantie is voor succes. Zolang echter
politiek en ambtelijk apparaat elkaar de zwarte piet toespelen is er weinig hoop op echt committment.
Hoewel het gaat om de noodzaak van een brede cultuuromslag, is de inzet van contactambtenaren met
een “groot mandaat” een goed instrument.
Daarbij kan gedacht worden aan het werk van de Rotterdamse “stadsmariniers”.
Illustratie: citaat
Functie stadsmariniers.” De stadsmariniers zijn benoemd onder het motto ‘de beste mensen in de
slechtste wijken’. Ze opereren los van deelgemeenten of diensten en leggen rechtstreeks verantwoording
af aan het College van B en W en de Stuurgroep Veilig. Het zijn in feite breekijzers, smeerolie en trekkers
tegelijk. In het kort, een stadsmarinier: - is resultaatgericht; - stuurt, zonder in de uitvoering te duiken; - is
analytisch sterk en snapt hoe betrokken instanties werken; - weet bij problemen de vinger op de zere plek
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te leggen; - duidt problemen met een goed gevoel voor verhoudingen en posities; - moet anderen
successen laten boeken; - laat betrokken partijen hun werk doen; - is communicatief bedreven en kan op
alle niveaus uit de voeten; - houdt vast aan de kaders; - is op het proces gericht en niet op de inhoud
(geen nieuw beleid)”.
Bron: www.rotterdamveilig.nl
Actieve buurtbewoners tenslotte zijn gebaat bij de steun van invloedrijke “rugdekkers”, hoge
ambtenaren of politici zoals wethouders, die hun steun geven aan initiatieven en direct benaderd
kunnen worden. Een bekend voorbeeld vormt een actieve buurtbewoner in het Laakkwartier in Den
Haag, die direct met de burgemeester kan bellen als er zich iets urgent in de buurt voordoet. Het vormt
een goed voorbeeld van de waardering die bewoners krijgen voor de kwaliteit van hun buurtbeheer.
In aandachtswijken wordt ook gewerkt met het systeem waarin politici uit de Tweede Kamer, ministers
en staatsecretarissen een buurt(initiatief) adopteren, op werkbezoek komen en bereid zijn hun invloed
aan te wenden. Daarbij geldt dat alleen een persoonlijk committment van politici het verschil kan maken.
Ex minister Pieter Winsemius, functioneert in dat opzicht als een geslaagd rolmodel. In een interview
met de het programma Buitenhof zegt hij: “Voor twee zaken kun je mij 's nachts wakker maken:
klimaatverandering en de oude wijken”. Winsemius sloeg als interimminister alarm over de oude wijken:
volgens hem is het in 40 wijken 'heel spannend' en dreigen 100 andere wijken af te glijden. Hij zette voor
de meest urgente wijken ‘adoptie teams’ op, bestaande uit een minister, een deskundige en een
wethouder. Hij zegt daarover:”We haalden alle betrokken instanties bij elkaar en zeiden: “Wilt u hier
even tekenen. Dat lukt. Omdat er een minister bij is. Je zet ze voor het blok. Je moet als bestuurder een
beetje een slecht karakter hebben om dit soort dingen van de grond te krijgen”. 50
Landelijk werkende instellingen als het Oranje Fonds kunnen met subsidies en praktijkonderzoek invloed
uitoefenen op het stimuleren van wijkontwikkeling die verder gaat dan alleen ontmoetingsgerichte
activiteiten. Bij het Oranje Fonds aanwezig.

Illustratie: Tien spelregels voor het netwerken met de gemeente
1)Onderzoek of een initiatief gerealiseerd kan worden zonder overmatig op de gemeente te leunen.
Wellicht kan er beter worden geïnvesteerd in een aanvraag bij een fonds (zie bijvoorbeeld:
www.oranjefonds.nl) of expertise worden gehaald in het bedrijfsleven. Baken af, waar je de gemeente
wel en niet voor nodig hebt. Vaak zijn “bewonersverzoeken” aan de gemeente ongericht of horen er niet
thuis. Denk niet alleen in termen van geld of subsidie. Geeft de gemeente geen subsidie, dan zijn er
andere vormen van support denkbaar. Maak gebruik van expertise van betrokken ambtenaren.
2) Besef dat ‘de gemeente’ niet bestaat. In werkelijk heb je te maken met een grote organisatie met tal
van afdelingen en onderafdelingen. Bij het werken aan buurtinitiatieven krijg je snel te maken met
meerdere afdelingen en ambtenaren. Ga er niet vanuit dat deze vloeiend samenwerken en
communiceren. Per afdeling kunnen er andere belangen of beleidslijnen spelen. Organiseer de
samenwerking van de diensten zoveel mogelijk zelf, bijvoorbeeld door alle partijen gezamenlijk om de
tafel te krijgen en afspraken over afstemming te maken. Nodig ze uit voor een ontmoeting met
buurtbewoners, zorg eventueel voor een hapje en drankje. Daag ze uit er iets moois van te maken.
Realiseer je dat veel ambtenaren graag meer willen betekenen voor bewoners dan ze kunnen. Bij de
meest simpele verzoeken zijn ze al met handen en voeten gebonden aan tal van tegels en procedures.
3) De gemeente heeft ambtenaren in een vooruitgeschoven positie: de wijkmanagers of
contactambtenaren. Zij zijn het gezicht van de gemeente, echter niet het gehele lichaam.
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Hun rol is belangrijk, maar hun macht vaak beperkt. Het is van belang te onderzoeken wat je wel en niet
van een van een wijkmanager kunt verwachten. Probeer desgewenst een wethouder te benaderen voor
een plan of schakel gemeenteraadsleden in. Bewonersiniatieven zijn in, dus je kunt rekenen op een
gewillig gehoor. Probeer een”rugdekker” te vinden, in de vorm van een invloedrijke ambtenaar of
politicus. Deze zal door zijn speciale verbinding met een initiatief deuren openen die anders gesloten
blijven,.
4) Het ontwikkelen van een goede samenwerkingsrelatie met ambtenaren is van groot belang.
Goede relaties zijn goud waard. Investeer in contactlegging. Vaak wordt dan duidelijk dat ambtenaren
meer committment hebben dan zij in eerste instantie kunnen laten zien, omdat ze geremd worden door
beleidsbepalingen en voorschriften. Toon daar begrip voor en probeer samen te onderzoeken wat wel
haalbaar is. Soms zijn ambtenaren bereid hun nek ver uit te steken, bijvoorbeeld door toestemming te
geven voor een voorziening terwijl het bestemmingsplan nog niet is aangepast. Ga daar zorgvuldig mee
om.
5)Vergeet ambtenaren niet te bedanken die zich inzetten voor een bewonersinitiatief.
Het is opmerkelijk hoe zelden ambtenaren complimenten krijgen van de burger.
Houdt ze op de hoogte. Nodig ze uit voor een buurtfeest. Stuur een nieuwjaarskaart.
Werk niet met geschenken. Verdiep je in het werk van een ambtenaar. Laat je informeren over zijn/haar
portefeuille, afdeling en werkwijze. Het werkt positief op de relatievorming en kan dienstbaar om meer
zicht te krijgen waar je met een vraag of verzoek terecht kunt.
6) Vergeet niet dat een enthousiaste reactie van een ambtenaar op een initiatief niet betekent dat er ook
daadwerkelijk aan gewerkt gaat worden.
Probeer mondelinge toezeggingen te verzilveren door een ‘prestatieafspraak’ te maken. Spreek een
tijdslimiet af. Vraag de ambtenaar met jou contact op te nemen als zich complicaties voordoen. Aarzel
niet om te bellen of te mailen over de voortgang.
7)Temper verontwaardiging of emoties. Het heeft geen enkele zin ambtenaren persoonlijk
verantwoordelijk te maken voor een misstand of probleem. Het maakt meer indruk om betrokkenheid en
kennis van zaken te laten zien. Laat zien dat bewoners bereid zijn zich in te zetten, in samenwerking met
ambtenaren en professionals. Maak er een ‘wij product’ van.
8)Verdiep je - als je dat kunt opbrengen- in beleidsplannen van de gemeente, ten aanzien van wijken en
bewonersinitiatieven. Probeer daar zoveel mogelijk bij aan te sluiten in het maken van plannen. Het
verhoogt de slagingskans van een project aanzienlijk.
9)Laat niet één bewoner alle contacten met de gemeente behartigen. Verdeel taken. Het monopoliseren
van netwerkcontacten bedreigt de continuïteit.
10) Let op de energiebalans van het enerzijds het investeren in contacten met de gemeente en anderzijds
het rendement die dat oplevert. Pas op voor ‘het wachten op de overheid’, dat kan een initiatief
verlammen. Ga uit van de benadering: “Niet rechtsom, dan linksom”. Ga niet vechten met de overheid,
maar probeer nieuwe wegen te ontwikkelen. Ga strategisch om met de inzet van publiciteit. Onderzoek
eens hoe ver je komt zonder overheid. Ga ervan uit dat de cultuur en werkwijze van bewoners een geheel
andere dynamiek heeft dan die van de overheid.
4.3. De status van een bewonersinitiatief
Zelden wordt duidelijk wordt hoe hoog de overheid de lat wil leggen waar het gaat om de invloed van
bewonersinitiatieven.
In het participatieladder van de Amerikaan Sherry Arnstein worden een zestal stadia aangegeven van
bewonersparticipatie. 51
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De vraag dringt zich op in welk bewonersinitiatieven verder zijn geklommen dan de eerste drie treden. In
het project Raadhoven (zie deel II) worden bewoners weliswaar als volwaardige partner en – op
onderdelen- als initiatiefnemer en beslisser gezien, maar van enige formalisering, inclusief rechten en
plichten is nauwelijks sprake. Het LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandswijken, stelt :
“Ondanks de aandacht voor bewonersparticipatie in het GSB ( Grote Steden Beleid/red) is de werkelijke
invloed van bewoners nog gering. Vaak denkt men bij bewonersparticipatie dat het gaat om het
betrekken van bewoners bij de planning en uitvoering van het GSB-beleid” 52. Om heldere afspraken
tussen overheid en bewoners te maken heeft het LSA een ‘participatiecharter’ ontwikkeld, dat rechten
en plichten tussen overheid en burger moet regelen én de status van een project aangeeft. In analogie
met bovenstaande participatieladder zijn er drie niveaus: “Wanneer bewoners en overheid kiezen voor
een A-status, dan kies je voor zoveel mogelijk autonomie en zeggenschap van de bewoners. Kies je voor
een B-status, dan is sprake van een coproductie tussen overheid en bewoners. Beide partijen nemen
beslissingen in overleg. In het geval van de C-status heeft de overheid de meeste zeggenschap waarbij
bewoners minimaal recht hebben op de wettelijke participatie en inspraak”.
4.4. Aanbevelingen voor de overheid
1) Volg een meersporenbeleid, waarbinnen fijnmazig wordt gewerkt aan buurtsamenhang.
Dat betekent dat er zowel repressief, preventief, faciliterend als coöperatief gewerkt kan worden
afhankelijk van de specifieke behoefte van een specifieke buurt of wijk.
2) Zoek vooral naar mogelijkheden om bottom up initiatieven te empoweren.
Laat informele netwerken inventariseren door bewoners gesteund door buurtwerkers, waardoor er zicht
komt op kleinschalige initiatieven op het niveau van een straat. Faciliteer deze waar nodig met middelen,
zonder je daar als overheid al te nadrukkelijk mee te bemoeien.
3) Stel faciliteiten beschikbaar om bewonersnetwerken te verbinden, zodat actieve bewonersgroepen
beter gebruik kunnen maken van onderlinge kennis en deskundigheid. Daardoor ontstaat cumulatie van
kennis in buurtbeheer.
4) Onderzoek hoe afdelingen meer klantgericht kunnen werken. Verklein de afstand naar bewoners.
Geef meer service. Maak ook duidelijk met welke vragen je niet bij een gemeente moet zijn.
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5) Geef bewoners vertrouwen door zorgvuldig te communiceren en sluitende afspraken te maken die
worden nageleefd. Wees betrouwbaar.
6) Stop met het eindeloos droppen van ‘nieuwe plannen van aanpak’ en modellen bedacht door
organisaties en adviesbureaus van buiten de buurt, maar speur actief naar bronnen van deskundigheid
en kennis bij buurtbewoners. Werk vanuit een ABCD werkwijze. Stimuleer het lerende vermogen van
buurten en wijken. Voorkom dat beleidsbepalingen, regels en verordeningen remmend werken op
veelbelovende bewonersinitiatieven.
7) Faciliteer buurtmentoren, integratieambassadeurs of voorbeeldfiguren, die zich duurzaam inzetten
voor hun gemeenschap.
8) Detacheer professionals vanuit hun instelling en organiseer ze in horizontale wijkteams: geef
professionals een herkenbaar gezicht in buurten en wijken. Geef hen tijd voor preventie,
vroegsignalering, ontmoeting en contactlegging.
9) Grijp sneller actief en repressief in bij ernstige verstoringen in de openbare ruimte. Luister beter naar
wijkagenten en buurtbewoners.
10) Werk aan goede signaleringssystemen in buurten, waardoor professionals gebruik kunnen maken
van de ogen en oren van buurtbewoners.
4.5. De duurzame organisatie van een bewonersinitiatief: aandacht voor informeel leren
Menig actief buurtbewoner die bovenstaande teksten leest hoor ik verzuchten: ”Het is allemaal wel erg
veel”. Als je ziet waar je binnen een bewonersproject -dat verder gaat dan alleen ontmoeting- allemaal
aan denken moet, dan is het logisch dat de moed je soms in de schoenen zinkt. In gesprekken met
actieve bewoners hebben we het vaak over “de Hogeschool van de bewonersorganisatie”. Het vinden
van deskundige bewoners is essentieel. Die kom je echter vooral onder hoogopgeleiden tegen. En die
zijn schaars in achterstandswijken.
Daarom zou ieder bewonersinitiatief of project de organisatieprincipes van de ABCD werkwijze moeten
omarmen. Door zwaar te investeren in de - potentiële- deskundigheid van bewoners, komt er een
informeel leersysteem in buurtbeheer op gang. De overheid kan deze aanpak stimuleren door dit
leerproces te faciliteren.
Zo kan gedacht worden aan het werken met “buurtmentoren”, actieve bewoners/aanjagers, die werken
op basis van een vrijwilligersvergoeding en basisfaciliteiten als een gratis telefoon en computer. Een
buurtmentor moet niet als een “geïsoleerde semi-professional” gaan werken, maar deel uitmaken van
een bestaand bewonersinitiatief. In geval van een uitkeringsgerechtigde kan gedacht worden aan de
vrijstelling van sollicitatieplicht. Een goede screening van geschikte kandidaten is een vereiste. In geval
van actief buurtbeheer kan overwogen worden om de vakante functie van een ambtenaar bij wijze van
experiment om te zetten in een aantal “deeltijdfuncties” (bijvoorbeeld van 0,1 fte) die aan actieve
bewoners worden toegekend. Het verweer tegen deze gedachte is: “Dan creëer je nieuwe betaalde
functies, daar waar het gaat om vrijwilligerswerk”.
Deze vorm van ondersteuning en erkenning levert echter een geringe compensatie voor de vele uren
aan ‘onbetaalde beroepsarbeid’ die bewoners in hun buurt investeren.
Een vergelijk met gemeenteraadsleden lijkt realistisch. Ook raadsleden stoppen veel tijd in hun werk,
tegen een relatief geringe vergoeding.
Binnen het informele leerproces van buurtbeheer is ook een omkering mogelijk: politici en ambtenaren
die in de leer gaan bij buurtbewoners. Een inspirerend voorbeeld daarvan vormt de “Pendrecht
Universiteit” : een vorm van buurtorganisatie waarin bewoners “colleges” geven aan professionals.
Illustratie: citaat Pendrecht Universiteit
Kritische succesfactoren:
1. De meningen van de bewoners van de wijk staan centraal
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2. Een Open Deur beleid en daardoor zéér laagdrempelig.
3. Creatief in het anticiperen op de behoefte van de bewoners voor het bereiken van de
gestelde doelstellingen.
4. Het hele activiteiten plan is uitsluitend op één wijk gericht.
5. Bewezen om met weinig of geen middelen een hoge participatie te bewerkstelligen, bewoners aan te
zetten tot activiteiten en te binden.
6. Aanspreekbaar zijn buiten het normale dagvenster.
Bedreigingen:
Bij de toename van de waardering van de succesfactoren loopt men het risico dat het een politiek issue
wordt en dan aan zijn succes ten onder gaat omdat dan niet beantwoord zal worden aan het
geformuleerde onder de kritische succesfactoren.
(bron: www.vitaalpendrecht.nl/pu/main.htm)
4.6. Aanbevelingen voor buurtbewoners
1) Werk aan een ontspannen en open groepsfeer. Groepsdynamisch gaat er een voorbeeldfunctie uit van
de sfeer en onderlinge betrokkenheid van de deelnemers. Het initiatief probeert een blauwdruk te zijn
van hoe een ‘lerende gemeenschap’ eruit kan zien. Er wordt gewerkt aan teambuilding en een ‘wijcultuur’. Humor en sfeer zijn erg belangrijk. Het geheel is meer dan een optelsom van de poppetjes.
2) Iedereen is welkom. Niemand wordt buitengesloten. Enige voorwaarde is dat bewoners persoonlijke
thema’s ondergeschikt kunnen maken aan het gemeenschappelijke doel. Een ‘dikke-ik’ mentaliteit past
daar niet in.
3) Nadruk ligt op tastbare resultaten, meer dan op vergaderen of overleg. Er wordt gewerkt aan
overzichtelijke doelen die een hoge slagingskans hebben. Er wordt gepraat in termen van uitdagingen en
mogelijkheden, in plaats van in termen van problemen en moeilijkheden. Ieder dorp, buurt en wijk heeft
zijn eigen werkwijze.
4) Successen worden gevierd en nadrukkelijke gecommuniceerd met de buurt/wijk, gemeente en
maatschappelijke partners. Daardoor stromen nieuwe deelnemers gemakkelijker in en worden
initiatieven elders overgenomen.
5) Iedere deelnemer is voortdurend op zoek naar een opvolger, een bewoners die zijn/haar taken kan
overnemen. Zo wordt de continuïteit zo veel mogelijk gegarandeerd.
6) Er is ruimte voor ieders capaciteiten en deskundigheid. Het is van belang dat iedere deelnemer/ster de
kans krijgt deze te ontplooien. ‘Een lerende buurt voor lerende bewoners’. Er worden afspraken gemaakt
over rollen, taken, doelen en verantwoordelijkheden. Deze worden met regelmaat geëvalueerd.
7) De initiatiefnemers, de trekkers en duwers, die de meeste tijd in het project steken, zijn alert op het
communiceren van hun werkzaamheden. Zij vragen met regelmaat om mandaat. Het is voor de overige
deelnemers duidelijk zijn waaraan de initiatiefnemers werken
8) Trekkers en duwers zijn voortdurend alert op de overdracht van werkzaamheden. Zo maken zij zichzelf
zoveel mogelijk misbaar.
9) Naast duwers en trekkers wordt er gezocht naar rugdekkers: politici en/of hoge ambtenaren die hun
steun geven aan het initiatief en ten alle tijden benaderd kunnen worden voor hun support
10) Er wordt voortdurend gezocht naar betrouwbare partners. Coöperatieve samenwerking met een
gemeente en maatschappelijke partners wordt nagestreefd. Desgewenst wordt gekozen voor een
groeimodel, waarin buurtbeheer door bewoners zich kan ontwikkelen en professionals leren hun
werkzaamheden daarop af te stemmen. Er is ruimte om fouten te maken, te leren van elkaar. Ook het
proces krijgt aandacht.
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4.7. Aanbevelingen voor instellingen: de mythe van de multidisciplinaire aanpak.
Begrippen als ketenbeleid, integrale en multidisciplinaire aanpak zijn aan de orde van de dag, waar het
gaat om ingrijpende problematiek, of het nu gaat om jeugdhulpverlening of onveiligheid in de buurt. In
de praktijk echter blijkt dat instellingen hun eigen belang in de praktijk vaak sterker laten wegen dan het
nastreven van een werkwijze die door de schotten van de afzonderlijke instellingen breekt. Veel geld en
energie gaat zitten in moeizaam managementoverleg om samenwerking gestalte te geven, terwijl de
instellingen blijven functioneren als eilanden met een eigen cultuur en werkwijze. Voor de veldwerkers is
dat een frustrerende zaak, omdat zij het directe belang van een integrale, vakoverschrijdende aanpak
benadrukken.
Het voorbeeld is al meer dan 30 jaar oud. Het wiel werd al lang geleden uitgevonden, maar door
beleidswijzigingen en politiek opportunisme weer in de kast gezet en vergeten. Nu kan het weer worden
afgestoft. Als ergens de geschiedenis zich herhaalt dan is wel op het terrein van zorg en welzijn.
Illustratie.
Rond 1976 kende Amsterdam Noord meerdere sociaal economisch kwetsbare buurten. Voor jongeren
was er weinig te doen, met uitzondering van buurt- en clubhuizen en speeltuinwerk.
Hanggroepen uit naburige buurten kwamen deze met regelmaat slopen, als onderdeel van wat nog het
meest op een soort stammenoorlog leek.
In het staddeel waren meerdere welzijnsorganisaties actief, waardoor het jongerenwerk geen
gezamenlijke vuist kon maken. Eerder was een tegenovergestelde tendens zichtbaar, waarbij werkers in
het verlengde van de doelgroep zich keerde tegen werkers uit andere buurten.
Als jeugdonderzoekers probeerde het team waarin ik werkzaam was deze situatie te doorbreken. Met alle
werkers werden interviews gehouden. Wat werkers verbond waren jongerenproblemen, waar geïsoleerde
werkers weinig of niets in konden betekenen. Als onderzoekers stelden we voor om een horizontaal
georganiseerd overleg te maken, dat huisvestingsproblemen,politie- en justitie problematiek,
hulpverlening, opkomend harddruggebruik, gebrek aan vrijetijdsvoorzieningen en meidenwerk ging
aanpakken. Het Tieneroverleg Amsterdam Noord (TON) was geboren. Werkbegeleiders van de diverse
welzijnsinstellingen werden buiten dit overleg gehouden, om te voorkomen dat instellingsbelangen de
boventoon gingen voeren. Binnen dit overleg werden werkers in werkgroepen georganiseerd rond
bovenstaande thema’s. Binnen een jaar werd het overleg uitgebreid met ambulante
reclasseringswerkers, straathoekwerkers, advocaten en maatschappelijk werkers die vanuit hun
instellingen werden gedetacheerd, omdat er een goedwerkend platvorm van samenwerking was
ontstaan.
Het wijkteam kon op een meer structurele wijze kwalitatief goed jongerenwerk ontwikkelen. Er werd
gescoord met jongerenhuisvesting, er kwam een buurtgerichte begeleide woonvorm voor verslaafde
jongeren, er werd gewerkt aan arbeidsprojecten en er kwam een einde aan de slooptochten naar
naburige jongerenvoorzieningen. Ook ontstond een nieuwe werkwijze: het jongerenopbouwwerk, dat
landelijk is toegepast. Het effect van het TON was dat werkers langer op hun post bleven omdat ze
zichtbaar succesvol waren in hun werk.
De bezuinigingspolitiek die in de jaren tachtig van de vorige eeuw volgde heeft al het opgebouwd werk
vervolgens bijna geheel weggevaagd. Een hele generatie ervaren jongerenwerkers en jeugdhulpverleners
verdween. Criminaliteit- en overlastcijfers konden weer stijgen. Het wiel mocht -met nieuwe tijdelijke
projecten- opnieuw worden uitgevonden.
Anno 2012 wordt de vraag opnieuw gesteld hoe welzijn- en zorginstellingen in wijken op een lijn
gebracht kunnen worden, door de schotten van hun organisaties heen, om meer adequaat te kunnen
reageren op hardnekkige problemen in buurten en wijken.
Mijn advies is even simpel als onhaalbaar gezien de huidige instellingscultuur: ontmantel de organisaties,
detacheer de werkers in horizontaal georganiseerde wijkteams en… vindt opnieuw het wiel uit.
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4.8. Ten slotte.
Er bestaat een parallel tussen hoe in de Derde Wereld ontwikkelingsgelden via bureaucratische en dure
NGO’s 53 in landen worden rondgepompt en door gebrek aan maatwerk en samenwerking verdampen én
het ontwikkelingswerk in aandachtswijken in de Eerste Wereld, waar met van bovenaf opgelegd hap en
snap beleid er steeds nieuwe tijdelijke projecten komen en gaan.
Afgezien van de bevoogding van de mensen waarvoor de ‘hulp’ is bedoeld, werkt het
systeembestendigend, houdt het mensen gevangen in afhankelijkheid en reproduceert het
kansarmoede. De belangen in de maatschappelijke en politieke midden en bovenlaag zijn echter zo
sterk, dat het niet realistisch is om ingrijpende veranderingen in de aanpak van buurt- en
wijkproblematiek te verwachten. De burger is ogenschijnlijk ‘aan zet’, maar niet bekwaam in het vormen
van een machtsfactor om bestaande belangen te counteren.
Met alleen met het stimuleren van ontmoeting, in de vorm van buurtfeesten, zoals het Oranje Fonds dat
landelijk voorstaat, zal deze impasse niet doorbroken worden.
Mijn conclusie is dat het overheidscredo van ‘de burger aan zet’, eerder als ideologische verhulling van
een failliete uitvoeringspraktijk dreigt te werken, dan van een consequente keuze voor effectief
buurtbeheer gedragen door de burger.
Bijna nergens blijkt dat de overheid geneigd is de regie voor buurtbeheer uit handen te geven.
Bijna nergens zijn bewoners in staat om de regie voor buurtbeheer op te eisen, op basis van
machtsvorming, kwaliteit en deskundigheid.
Dat vormt een spagaat, die een actieve buurtbewoner doet verzuchten: ”Met wat knikkers en kralen
maak je mensen niet actief”.
Illustratie: “Ruimte voor contact”.
Naarmate ik mij meer verdiep in bewonersinitiatieven dringt zich een beeld op van hoe het
overheidsscenario eruit ziet. In het kader van het overheidsstreven naar sociale samenhang in dorpen,
wijken en buurten wordt er ruimte geboden voor de “cultuur van het (inter)cultureel ontmoeten”.
Landelijke instellingen als het Oranje Fonds sluiten daar enthousiast bij aan.
Koffie drinken met de buren, straat BBQ’s , buurtfeesten, Opzoomer activiteiten, het voor je gepimpte
Oranjehuis TV kijken naar de verrichtingen van Oranje, zijn aan de orde van de dag. “Nederland wordt
weer gezellig op straat”. Wetenschappelijk zal worden aangetoond dat het hebben van informele relaties
met buren en straatbewoners het gevoel van veiligheid doet toenemen.
Voormalig minister Rita Verdonk schetste op een bijeenkomst met haar topambtenaren haar ideale
model: ze tekende twee cirkels die elkaar aan de rand raakten. De ene cirkel stelde een welvarende witte
buurt voor, de andere een wijk met een hoge concentratie aan Nieuwe Nederlanders. Op het raakvlak
droomde zij zich een multicultureel wijkcentrum als ontmoetingsplek van bewoners van beide wijken en
zie …integratie was een feit.
Daar werd een formule voor bedacht: de subsidieregeling “Ruimte voor contact”.
Toen ik dat verhaal hoorde uit de mond van een hoge ambtenaar vroeg ik mij af van welke planeet de
bewindsvrouw komt. Het schetst een beeld van gebrek aan realiteitszin en van weerstand om zich te
verdiepen in de achtergronden van maatschappelijke segregatie.
Het gros van de Nederlandse bevolking kijkt niet verder dan hun straat lang is. Dat is een gegeven. Als je
daaraan wilt sleutelen om de sociale samenhang op te krikken, moet je beginnen op dat niveau.
Intercultureel contact zal groeien als werkende gezinnen van Nieuwe Nederlanders uit hun
achterstandswijk verhuizen naar nieuwe Vinex locaties en daar gaan meedoen met het koffiedrinken met
de buren.
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Waar zijn de ‘Oude en Nieuwe Nederlanders’ die als gelijkwaardige partij meewerken aan de
renovatieplannen van hun huizen, de kaalslag en nieuwbouw van de wijk, die meebeslissen bij
verkeersplannen, meebepalen hoe het groenonderhoud voor hun voordeur eruit gaat zien, die betrokken
worden bij de inzet van wijkagenten en welzijn en zorgprofessionals. Zij vertegenwoordigen een cultuur,
die per definitie in een spanningsvolle relatie staat met de cultuur van veel politici, bestuurders en
directies van instellingen en organisaties.
Wellicht blijven de meeste ontmoetingsgerichte activiteiten van buurtbewoners daarom op
‘ontmoetingsniveau’ hangen. Het is de maatschappelijke speelruimte die toegestaan wordt.
Buurtbeheer dat een ingang wil hebben op andere leefbaarheidgebieden zal bevochten moeten worden.
Dat is een lange en moeizame weg.
Afsluitend wil de volgende aanbevelingen meegeven aan overheid en instellingen:
1.
Zoek de frontlinies op
2.
Maak reële medezeggenschap mogelijk
3.
Geef professionals ruimte
4
Hou bureaucratische verplichtingen binnen de perken
5.
Beloon loyaliteit van burgers
6.
Geef professionals een gezicht, durf kleinschalig te denken
7.
Expliciteer regels en zet aansprekende professionals aan het werk
8.
Leg verantwoording af aan burgers
9.
Handel oplossingsgericht en proactief, fouten maken mag
10.
Behandel burgers zoals jezelf behandeld wenst te worden
Bovenstaand lijstje zijn tien principes voor de vernieuwing van de publieke sector, die cultuurpsycholoog
en politicus Jos van der Lans heeft opgesteld. 54 Juist omdat ze naadloos aansluiten bij bovenstaand
betoog over bewonersinitiatieven, “leen” ik ze graag als afsluiting van Deel I.
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Deel II Bewoners Project Raadhoven
Inleiding.
Bewonersinitiatieven lijken even snel op te komen als weer te verdwijnen.
Dat kan te maken het met het beperkte -one issue- karakter van veel initiatieven, die zowel in geval van
succes als mislukking ophouden te bestaan. Mijn belangstelling gaat uit naar vormen van
bewonersinitiatief die een duurzaam karakter hebben en zich richten op meerdere leefbaarheidgebieden
van een buurt of wijk. Onder duurzaam versta ik een looptijd van meer dan twee jaar.
Om de lezer in de keuken te laten kijken van een dergelijk initiatief is het procesverslag van project
Raadhoven geschreven.
Als wijkbewoner ben ik de afgelopen drie jaar intensief bij het project betrokken.
Doel van de beschrijving is niet zozeer om de successen ‘uit te venten’, maar om op afstand te kijken wat
nodig is om buurtbewoners en professionals effectief te laten samenwerken.
Wat in de eerste plaats opvalt is dat deze vorm van ‘polderen’ een tijdrovend proces is, zowel voor
professionals als buurtbewoners. Maar vooral voor de initiatiefnemers. En dat is de kracht én de zwakte
van veel buurtinitiatieven. Het falen of slagen daarvan ligt niet zelden bij een of meer ‘buurtgekken’,
gedreven buurtbewoners die veel vrije tijd en energie in een hachelijke onderneming stoppen.
Die zich niet snel uit het veld laten slaan door tegenslagen en er steeds in slagen mogelijkheden te
ontdekken, waar anderen afhaken. Die echter ook moeten leren om te gaan met het feit dat zij in het
middelpunt van alle interactie en informatie-uitwisseling staan en daardoor in een -ogenschijnlijkeonmisbare positie terecht komen, die gevaarlijk kan zijn voor de continuïteit van een proces. Juist die
positie brengt de nodige dilemma’s met zich mee bij het schrijven van een procesverslag. Als aanjager
ben ik centraal aanwezig in het project. Maar iedere vorm van dominantie of egocentrisme, werkt
remmend op de deskundigheid van anderen.
Dit procesverslag wil dienstbaar zijn aan buurtbewoners én aan de professionele die op de werkvloer
dagelijks met buurtproblematiek geconfronteerd worden. Dat betekent dat voor een schrijfstijl wordt
gekozen die zich verwijdert van vaktaal. In de stroom vakliteratuur over buurten en wijken ontbreken
veelal gedetailleerde procesbeschrijvingen en analyses. Als actieve buurtbewoners en professionals
ergens iets aan hebben, dan zijn het praktische voorbeelden die -voorbij de algemeenheid van alle
modellen en methodieken- gedetailleerd maatwerk laten zien. Mijn blikveld is die van
aanjager/wijkbewoner. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van mijn ervaring als handelingsonderzoeker.
In die rol heb ik geleerd kritisch te kijken naar mijn partners en mijzelf. Alle betrokkenen in het
beschreven project zullen het niet altijd eens zijn met de analyses of details. Omdat het schrijven van het
procesverhaal vrijwilligerswerk is, bestaat er geen geen enkele druk om de resultaten van het project
naar een opdrachtgever of de subsidieverstrekker toe te schrijven. Een fenomeen dat ik met regelmatig
tegenkom.
Het gaat nogmaals niet om een succesverhaal, maar om een gezamenlijk informeel leerproces van alle
betrokkenen, waarin beperkingen en complicaties net zo goed een rol spelen als de behaalde successen.
De term ‘lerende buurt’ past daar goed bij.
De kritische lezer kan de nodige kanttekeningen plaatsen bij de waarde van het beschreven project: het
gaat immers niet over een aandacht- of achterstandswijk, met hoge concentraties aan Nieuwe
Nederlanders, een lage sociaal-economisch status (SES) en een gebrekkige sociale cohesie. Het betreft
eerder een buurt die modaal is, met veel bewoners met een middelbare of hogere opleiding en een laag
percentage nieuwe Nederlanders. De kwaliteit van inbreng van actieve bewoners in het project is relatief
hoog. Aan kwaliteit geen gebrek. Wel aan tijd. Want we spreken over een buurt met veel anderhalf of
tweeverdieners met kinderen. Mensen, die naast werk en zorgtaken in hun schaarse vrije tijd ook nog lid
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zijn van een of meer verenigingen en elders al vrijwilligerswerk doen. Vooral zij die al actief zijn, zijn
bereid zich in te zetten als een beroep op hen wordt gedaan.
Het is echter wel een buurt waar mensen zich ernstige zorgen maken over het leefklimaat. En met name
over de normering in de openbare ruimte. De groeiende kloof tussen jong en oud speelt daarbij een
grote rol. De normering in de publieke ruimte, duidelijke regels die door ieder worden nageleefd, blijkt
vaak pijnlijk zoek te zijn, zoals blijkt uit de voortdurende overlast en vernielingen die door een relatief
kleine groep van hangjongeren wordt veroorzaakt. Dat is een centraal thema dat in talloze buurten en
wijken steden van ons land actueel is.
Het vormt een probleem dat niet alleen tot het werkterrein van de professionals behoort.
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Hoofdstuk 5. Project Raadhoven 2004-2007
Inleiding
Project Raadhoven is een bewonersproject in de wijk Schothorst Noord te Amersfoort, dat als
doelstelling heeft het werken aan een veiliger en fijn leefklimaat in een kleine buurt van 1600 bewoners.
In 2004 opgezet als veiligheidproject om overlast en vernielingen door hangjongeren tegen te gaan,
heeft het -na een aantal snelle successen- in 2005 haar doelstelling verbreed. In het project zijn twee
kerngroepen actief. De Kerngroep bewoners, vormt het hart van het project en voert de regie met
betrekking tot het nemen van meer verantwoordelijkheid in de organisatie van de publieke ruimte (lees:
veiligheid op straat) en het werken aan fijne en leefbare buurt. Een Kerngroep professionals uit de
sectoren basisonderwijs, veiligheid (wijkpolitie), welzijn(opbouwwerk en jongerenwerk) en bestuur
(wijkmanagement en meerdere gemeentelijke diensten) geven bewoners waar nodig de benodigde
steun en stemmen hun werk op elkaar af.
Het projectverslag beslaat een periode van drie jaar, van het voorjaar van 2004 tot en met het najaar
van 2007. Gebruik is gemaakt van notulen van bijeenkomsten, verslagen, beleidsnota’s,
dagboekaantekeningen, emailcorrespondentie, interviews met betrokkenen, twee bewonerspeilingen
en case beschrijvingen van een aantal bewonersinitiatieven. En niet te vergeten de inspirerende
gesprekken met een collega-aanjager en een aantal buurtprofessionals over de wijze waarop een buurt
zich kan organiseren. Naast een feitelijk beschrijving van het proces, wordt in aparte kaders commentaar
geleverd op procesontwikkelingen.
5.1.. Stad, wijk en buurt
5.1.1. Amersfoort en de wijk Schothorst: een impressie
Amersfoort is een groeistad. De centrale ligging in het land, het uitgebreide net van verkeer- en
spoorwegen, de relatief korte afstand tot de randstad, een gezonde economische infrastructuur en de
bosrijke omgeving aan de rand van de Veluwe, trekken veel nieuwkomers aan.
Rond het indrukwekkende middeleeuwse centrum zijn de afgelopen dertig jaar in hoog tempo
uitbreidingswijken gebouwd. Een daarvan is Schothorst. Een wijk met 13000 inwoners, die overwegend
in laagbouwwoningen gehuisvest zijn. Het is een bloemkoolwijk met een mix aan koop- en huurhuizen.
Qua architectuur, die dateert vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, oogt de wijk uniform en wat
saai. Dat wordt gecompenseerd door de wijze waarop de woningen ruimtelijk zijn neergezet, met veel
vierkante meters groen, goede speelplekken voor de jeugd, een winkelcentrum met ruime
parkeermogelijkheid, een wijkcentrum, een spoorwegstation en veel onderwijsvoorzieningen zowel voor
het basis- als vervolgonderwijs. Het is een wijk, die rustig oogt, waarin bewoners maar zelden worden
opgeschrikt door structurele overlast of vandalisme. De sociale samenhang in de wijk tussen de
bewoners verschilt van straat tot straat. Deze wordt mede beïnvloed door de architectuur en de sociaal
economische positie van de bewoners. Zo zie je dat op een plek in de buurt , waar ruime koopwoningen
in het vierkant zijn gebouwd rond een groot grasveld, met speelobjecten en trapveld, bewoners eerder
onderlinge contacten aangaan, dan in een nauwe straat met weinig groen en (relatief) goedkope
etagewoningen. Daarnaast hebben veranderingen in leeftijdsopbouw een grote invloed op de mate van
onderling contact. Is er aan de ene kant sprake van vergrijzing, in andere delen van de wijk komen juist
jonge kinderrijke gezinnen wonen: een kwart van de inwoners is jonger dan 19 jaar
In de verhalen van bewoners die er sinds de bouw van de wijk, meer dan 25 jaar, geleden, wonen, komt
een positief beeld naar voren van de sociale samenhang in de eerste jaren. Er woonden veel jonge
gezinnen, die kozen voor de ruime, betaalbare woningen. Kinderen speelden op straat of in de
weilanden, die direct achter de huizen begonnen. Dat bracht ook de volwassenen naar buiten.
Straatfeesten, het bij elkaar op de koffie gaan en spontane vormen van burenhulp waren eerder norm
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dan uitzondering. De migratie uit de wijk was laag, temeer daar het wooncomfort er hoog was. Met het
ouder worden van de kinderen, werd het straatleven ingetogener en namen onderlinge contacten af.
Daarbij deed zich een tendens voor die ook elders in nieuwe wijken zichtbaar is. In een nieuwe
woonsituatie zoeken mensen houvast en contact, op basis van een gezamenlijke starterpositie. Na
verloop van tijd, als ze elkaar beter leren kennen, komt er meer nadruk te liggen op individuele
verschillen. Dat tast het aanvankelijke ‘wij gevoel’ aan. Daarnaast spelen maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals de emancipatie van de vrouw die buitenshuis is gaan werken, het toenemen van
de werkdruk en de ruimere (financiele) mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding een belangrijke rol. En
wellicht speelt een restant van de Veluwe cultuur een rol, ondanks de import van vele bewoners van
elders. Nieuwe bewoners uit –vooral- de Randstad beklagen zich dikwijls over de moeite die het kost om
duurzame contacten te leggen in Amersfoort. Inwoners worden beschreven als welwillend en vriendelijk,
doch op afstand.
5.1.2. Bevolkingsgegevens Schothorst 55
Bevolking
Schothorst
Aantal inwoners
12.818
0-19 jaar (in %)
25,3
65+ (in %)
12,7
Afkomstig uit niet-westerse landen ( in %)
10,7
Aantal huishoudens
5666
Wonen
Aantal woningen
% koop
% sociale huur
% flats en appartementen
Werk en inkomen
% werklozen
% hbo/universitair opgeleid
Besteedbaar inkomen per huishouden
% tweeverdienende huishoudens
Leefsituatie
rapportcijfer woning
Rapportcijfer buurt

5411
53,2
41,7
33,6
Schothorst
5,4
30
31.690
32

7,8
7,3

Wijkprogrammaboek Schothorst 2006-2007:
“Schothorst is een zogenaamde beheerwijk. Dat wil zeggen dat de nadruk van de inzet van alle partners
in de wijk (…)wordt gelegd op het beheren van de wijk zoals die nu is. Er zullen zich in Schothorst geen
grootschalige fysieke veranderingen gaan voordoen”.
5.1.3. De wijk Schothorst
De participatiegraad van bewoners van Schothorst in formele bewonersorganisaties is weinig
opzienbarend. Wel zijn er verenigingen en clubs, zoals een klaverjasclub, een klussenclub voor ouderen
55

Bron: Gemeente Amersfoort, Afdeling Onderzoek en statistiek ( 2006)
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en een welkomstcomité voor nieuwe wijkbewoners. Heel bijzonder is een club die vogels in de wijk
inventariseert. Het formele kader in de buurt wordt gevormd door het Wijk Beheer Team (WBT), een
kleine groep buurtbewoners, die als vaste contactpunt voor de gemeente dient. Deze groep lijkt zich
vooral te beperken tot feestactiviteiten rond het winkelcentrum, het toekennen van jaarlijkse
buurtbudgetten voor bewonersinitiatieven en het uitgeven van een wijkkrant. De voorzitter onderhoudt
nauwe banden met de plaatselijke winkeliersvereniging. Een en ander betekent niet dat er in de wijk
geen problemen worden gesignaleerd in het gebruik van de openbare ruimte. Om de paar jaar houdt de
gemeente een bevolkingspeiling. Naast de onvermijdelijke ergernissen rond hondenpoep op straat, komt
overlast en vandalisme door hangjongeren steeds prominenter op de eerste plaats te staan in de
overlastpeiling.
In het wijkprogrammaboek 2006-2007 van de gemeente worden de meest voorkomende “problemen”
van de bewoners in de Schothorst zijn in tabelvorm weergegeven.
Schothorst – Zuid
2005
2003
Zwerfvuil
Zwerfvuil
Hondenpoep Vernieling/vandalisme
Te hard
rijden

Onvoldoende voorzieningen
voor jongeren

Schothorst – Noord
2005
2003
Overlast jongeren
Overlast jongeren
Vernielingen
Slecht
groenonderhoud
Onvoldoende
Zwerfvuil
voorzieningen voor
jongeren

Meest genoemde “hotpots” daarbij zijn het winkelcentrum en het plein Raadhoven rond een aantal
basisscholen. Ondanks het feit dat Schothorst als een rustige buurt bekend staat, zijn de in de afgelopen
jaren voor tienduizenden euro’s aan ruiten, bushokjes, speelobjecten, prullenbakken, verkeersborden en
spiegels van auto’s vernield. Triest hoogtepunt waren brandstichtingen in diverse schoollokalen en de
verwoesting door brand van een compleet gymnastieklokaal. De onrust die het gevolg was van deze
vernielingen was groot. Buurtbewoners, leerlingen en leerkrachten voelen zich in toenemende aangetast
in hun gevoel van veiligheid. Ondanks pogingen van wijkagenten, jongeren- en opbouwwerkers, een
directeur van een basisscholen en de wijkmanager van de gemeente om het tij te keren bleven een of
meer groepen hangjongeren, die grotendeels afkomstig waren uit de eigen wijk, doorgaan met overlast.
Niet zelden na het gebruik van veel drank en drugs. In de plaatselijke pers werd in toenemende aandacht
besteed aan jeugdproblematiek. Een artikel over een oudere dame die in haar invalidenwagen
gemolesteerd was door een groepje jongeren zette wekte de verontwaardiging van veel wijkbewoners.

5.1.4. “Buurt” Raadhoven
Schothorst kent als wijk weliswaar een onderverdeling in buurtnummers, maar het begrip buurt -als af te
bakenen onderdeel van de wijk- heeft voor de meeste bewoners geen gevoelsmatige betekenis. Eerder
wordt gesproken van Schothorst Noord en Schothorst Zuid. Dat levert bij bewoners de nodige vragen
op: “Wonen wij nu binnen of buiten het gebied waar het project zich op richt? In buurtnummer 093
Queekhoven, ligt het plein Raadhoven, waaromheen het project zich ontwikkelt. In het buurtje staan
eengezinswoningen, zowel huur- als koop. Aan de rand van het gebied liggen enkele flats. Het plein
Raadhoven wordt begrensd door drie - qua architectuur- identieke basisscholen met een algemene,
katholieke en protestantse signatuur. In het midden ligt een grote open ruimte, met door hekjes
afgescheiden schoolpleinen. Vanuit de huizen ontbreekt ieder zicht op het plein. En daarmee is een
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slecht beheerbare vrijplaats gecreëerd voor hangjongeren. Maar ook omliggende straten bieden tal van
verborgen hangplekken.
Er zijn kleine binnenpleinen, omsloten door huizenblokken, die via nauwe brandgangen te bereiken zijn.
Deze pleintjes zijn vanaf de straat niet zichtbaar. Op deze binnenplaatsen zijn speelobjecten geplaatst
voor jonge kinderen. Het spreekt vanzelf dat deze plekken bij jongeren populair zijn. Het nadeel van de
locaties is echter dat geluid er tussen de huizen blijft hangen. En naarmate jongeren ’s avonds onder
invloed van drank en drugs luidruchtiger en baldadiger worden, neemt de ergernis bij volwassenen toe.
De architecten de wijk van dertig jaar geleden hebben in een poging beslotenheid en sfeer te scheppen
een bloemkoolbuurt ontworpen die anno 2007 problemen geeft in het beheer van de openbare ruimte.
Een fietstocht door de buurt levert evenwel het beeld op van een rustige, ingetogen, modale buurt ,
waar niet veel te beleven valt.
Op de website van de gemeente Amersfoort valt in 2005 te lezen:
In Schothorst Noord (met name de wijk rondom de Raadhoven) zijn vooral problemen door de
aanwezigheid van veel jeugd op straat. Het is een kinderrijke buurt met veel opgroeiende kinderen in de
leeftijd van 12 tot en 15 en jongeren van 16 tot en met 20. Die jongeren veroorzaken veel overlast op
verschillende plekken in de wijk. Er zijn diverse hanggroepen die ook veel vernielen en de wijkbewoners
een onveilig gevoel geven. Jongeren geven aan dat ze ontevreden zijn over de voorzieningen die er in de
wijk voor hen zijn. Probleem is echter dat jongeren ook niet altijd duidelijk zijn met wat ze willen.
Bron: www.amersfoort.nl
Als fysieke begrenzing van het project wordt gekozen voor de buurtnummers 093 en 095 Queekhoven en
het Gein. Daarbij gaat het om ruim 600 woningen en 1600 bewoners. Het is een kunstmatige afbakening,
op basis van de hoofdwegen die rond de buurt lopen. Een handicap is dat bewoners geen duidelijke
buurtidentiteit hebben. De van aanwezigheid een ‘buurtgevoel’ waaraan waarde wordt toegekend, zou
het eenvoudiger gemaakt hebben om bewoners te werven.
5.1.5. De aanleiding tot het project
Begin 2004 organiseert de plaatselijke welzijnsinstelling en de Gemeente Amersfoort een
wijkbijeenkomst voor bewoners naar aanleiding van een stadspeiling over leefbaarheid
Naast bekende thema’s als hondenpoep op straat, zwerfvuil en inbraken komt het thema overlast door
groepen jongeren als meest urgente probleem naar voren. Wordt een wijkbijeenkomst gemiddeld door
twintig tot dertig mensen bezocht, dit keer komen er meer dan 200 bewoners naar het wijkcentrum.
Een duidelijk signaal dat onrust en onvrede van bewoners fors toenemen. Op de bijeenkomst vieren
woede en verontwaardiging hoogtij. Oplossingen worden verwacht van de gemeente, welzijnswerk en
de politie. Er wordt die avond veel onvrede geuit, maar oplossingen komen niet in zicht. Daarvoor is de
onderlinge verdeeldheid te groot. Het verslag van de bijeenkomst in de wijkkrant gaat vergezeld van een
oproep aan bewoners om zich voor het probleem in te zetten.
Zelf had ik nog weinig gezien van jongerenoverlast in de wijk en koesterde aanvankelijk het idee dat het
hier eerder een intolerante houding van volwassenen tegenover hangjeugd betrof. Het idee om me in te
zetten voor de wijk sprak me echter aan. “Waar 200 mensen bijeen zijn om hun zorg kenbaar te maken,
moet voldoende potentieel aanwezig zijn om aan oplossingen te werken”, was mijn gedachte. Ik belde
de opbouwwerkster met mijn aanbod. Een afspraak was snel gemaakt.
■Commentaar: gezamenlijk probleem, gezamenlijke aanpak
Als een gemeenschappelijk probleem binnen een buurt/wijk niet door middel een gezamenlijke
actiegerichte strategie van bewoners en professionals wordt aangepakt, keren teleurgestelde bewoners
zich na van verloop van tijd tegen overheid en instellingen. Maar ook onderling ontstaan tegenstellingen
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en haken bewoners af. Specifieke gezinnen, etnische groepen of jongerengroepen worden aangewezen
als de oorzaak van alle ellende, waardoor hun isolement verder toeneemt.
Na een eerste – heftige- bewonersbijeenkomst rond overlast of buurtproblematiek wordt het doorgaans
stil. Bewoners zijn het snel eens over de ernst van de situatie, maar de weg naar een gezamenlijke
aanpak en het nemen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid duurt veel langer. Dit is een kritische
fase omdat na het losmaken van opinies en gevoelens een impasse dreigt. Niemand weet precies hoe de
volgende concrete stap eruit moet zien. Bewoners zijn hun wantrouwen naar de overheid en instellingen
niet kwijtgeraakt en vinden dat instanties te weinig doen. Zo ontstaat een vorm van ‘negatieve sociale
cohesie’ waarin bewoners het wel snel eens zijn over een falend overheid- en instellingenbeleid, maar zelf
niet tot initiatief overgaan. Een spiraal waarbij bewoners zich terugtrekken op het enige eiland dat ze
bereid zijn te verdedigen: het huis en de tuin.
§.5.1.6. Voorgeschiedenis
De wijkmanager van de gemeente beschrijft de voorgeschiedenis als volgt 56:
‘’ Bij mijn aantreden als wijkmanager in juni 2003 werd ik al vrij snel geconfronteerd met problemen
rond een groep jongeren in de wijk Schothorst-Noord. Op mijn tweede werkdag, tijdens het eerste
overleg met de wijkagent, jongerenwerker en een interim opbouwwerker, besloten zij gezamenlijk om
een bepaalde aanpak te staken omdat ‘er geen beter resultaat meer te behalen was’. De hanggroep en
Schothorst-Noord staan sindsdien prominent in mijn agenda. In de maanden en jaren hieraan
voorafgaand was geconstateerd dat een specifieke groep hardnekkige overlastveroorzakers moeilijk te
corrigeren was. Individuele jongeren dreigden naar het crimineel niveau af te glijden en buurtbewoners
klaagden wel, maar zagen geen mogelijkheden om zelf iets te ondernemen. De gezamenlijke aanpak die
destijds werd gekozen bestond uit onder meer uit het geven van voorlichting aan ouders (van de
overlastgevers) en de buurt, het bieden van extra faciliteiten voor de jongeren (een eigen avond in een
jongerencentrum), een verbod op samenscholing in het winkelcentrum en een huisbezoek van de
wijkagent bij vrijwel alle betrokken jongeren. Opbouwwerker, jongerenwerker, gemeente, wijkagent en
wijkmeldpunt werkten hierin nauw samen.
Terugkijkend constateer ik dat de acties vooral gericht waren op ‘zenden’. Er werd voorlichting gegeven,
ouders werden geïnformeerd over het gedrag van hun kinderen en de buurt kreeg een nieuwsbrief. Alles
vanuit een goed samenwerkende groep professionals.
Enkele maanden na de beëindiging van deze aanpak, het vertrek van de wijkagent én een
personeelswisseling bij het jongerenwerk en opbouwwerk, blijkt dat het aantal meldingen van overlast
de vernielingen weer toeneemt. Het winkelcentrum is dan niet meer de locatie van samenkomst maar de
pleintjes in de wijk en het aangrenzende stadspark des te meer. Er komen ernstige incidenten voor zoals
het vernielen van een invalidenwagen van een buurtbewoonster en een bedreiging aan haar adres toen
zij de groep jongeren daarop aansprak. Nadat een jaar eerder tijdens de nieuwjaarsnacht een sportzaal
was afgebrand, moet in 2003/2004 een schoollokaal het ontgelden. Om nog maar te zwijgen van de
vernielingen aan prullenbakken, containers en speeltoestellen die afbranden of anderszins onklaar
gemaakt worden.
De opbouwwerker en ik besluiten dat de buurt onze aandacht nodig heeft en dat we dit keer - gelet op
het verleden - vooral in willen zetten op het probleemoplossend vermogen van de buurt zelf. Zonder nog
precies te weten hoe en wat constateren we dat de sleutel van de oplossing bij de bewoners van de
buurt (Jong en Oud) zal moeten liggen. Een oproep in een nieuwsbrief levert onverwacht prettige bijval
van een buurtbewoner die werkzaam is op het gebied van jongerenproblematiek in de grote steden. Hij
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biedt aan om in zijn vrije tijd met ons samen te werken. Het professionele kader begint met het opstellen
van een plan van aanpak. Een bijzondere bijdrage komt van de directrice van een van de basisscholen. Zij
introduceert binnen haar school de methode ‘Vreedzame school’ en laat zien hoe dat in z’n werk gaat. Al
snel zien we mogelijkheden om zo’n mediation-traject ook in het jongerenwerk in te voeren en te
gebruiken in het spanningsveld tussen de leeftijdsgroepen in de buurt. Op verschillende manieren en
momenten maken we kennis met buurtbewoners, waarvan enkele na aanvankelijk aarzelen (“We
hebben al zoveel geprobeerd….”) energiek hun schouders eronder willen zetten”.
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Hoofdstuk 6. De voorbereiding van het project
6.1. Brainstormen
De eerste ontmoeting van wijkmanager, opbouwwerkster en aanjager/vrijwilliger, staat in het teken van
een oriëntatie. Als aanjager weet ik vrijwel niets over de overlast veroorzakende jongeren in de wijk,
aangezien ik ze nauwelijks tegenkom in het deel van de wijk waar ik woon. Bij de reconstructie van de
geschiedenis van overlast en vernieling komt het gebied van Raadhoven, rond de basisscholen naar
voren als meest prominente ‘hot spot’. Ondanks tal van inspanningen van de professionals is het niet
gelukt een groep hangjongeren tot de orde te roepen. In de analyse van opbouwwerkster en
wijkmanager vormen buurtbewoners de onbrekende schakel. Het ontbreken van normering in de
openbare ruimte en het gebrek aan communicatie tussen jong en oud schept overlastproblematiek.
Tijdens het gesprek wordt er nagedacht over de wijze waarop buurtbewoners hun invloed in de
openbare ruimte kenbaar kunnen maken. Daarbij ligt de nadruk op ‘empowerment’, het versterken van
de positie van volwassenen, om in communicatie met de jeugd duidelijke grenzen te stellen in wat wel
en niet wordt geaccepteerd. Afgesproken wordt de brainstorming verder uit te werken en deze
vervolgens voor te leggen aan een breder professionele kader van wijkagenten, opbouwwerk,
jongerenwerk, en basisonderwijs. Commentaar en aanvullingen zullen worden verwerkt in een
conceptplan. Pas daarna zal bij buurtbewoners worden gepeild of zij mee willen werken aan een
gezamenlijke aanpak.
6.2. Keuze van de hotspot
Professionals en vrijwilliger worden het snel eens: het aanpakken van de totale overlastproblematiek op
wijkniveau is te ongericht, beter kan worden gekozen voor een scherp af te bakenen gebied. De keuze
voor het schoolplein van Raadhoven ligt voor de hand. Een globale inventarisatie van overlast levert een
triest beeld op van een eindeloze reeks aan vernielingen en brandstichting. Met Oud en Nieuw werd een
gymnastieklokaal geheel in de as gelegd en ruitbreuk was aan de orde van de dag. Eerdere pogingen van
buurtbewoners, jongerenwerk en wijkagent om sluitende afspraken met jongeren te maken om overlast
en de vernielingen in te perken werkten onvoldoende. Het jongerenwerk in de wijk had op straat
regelmatig contact met de groep. In samenwerking met de wijkagent werd zelfs een survival weekend in
de Ardennen georganiseerd. Van een duurzame groepsgerichte aanpak met veel aandacht voor
individuele groepsleden die ‘niet spoorden’ was echter geen sprake, evenals van een effectief
vervolgingsbeleid, waardoor de pakkans van vandalen gering was. Bij analyse viel op dat er door
professionals weliswaar “aandacht” aan het probleem werd besteed, maar nooit op een duurzame en
samenhangende wijze en zonder dat bewoners van de buurt er voldoende in gekend werden. Daarnaast
werd duidelijk dat op basis van de beperkte uren van de professionals een intensieve aanpak vrijwel
onmogelijk was.
Kortom het professioneel kader stelde vast dat ze onvoldoende in staat was de problemen rond de
hangjongeren effectief aan te pakken. Als het bij die conclusie was gebleven, zou er sprake zijn van een
zwaktebod. Dan zou het dweilen blijven met de kraan open.
Nu echter werd in het verlengde van de pijnlijke constatering vastgesteld dat alleen een intensief
samenwerkingsproject van buurtbewoners én professionals de overlastproblemen zou kunnen
counteren. Als buurtbewoners bleven wachten op eenzijdige inzet van politie, gemeente en welzijnswerk
zouden vernielingen en overlast waarschijnlijk doorgaan. Bewoners zouden binnen het project ‘in de slag
om de openbare ruimte’ hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de jeugd in hun buurt te
corrigeren door duidelijke grenzen te stellen. Daarbij werd niet uitgegaan van een harde
confrontatiepolitiek maar van een hernieuwde samenwerking van jong en oud in de buurt op basis van
grenzen die gerespecteerd moesten worden en niet te vergeten duidelijke sancties bij overtredingen.
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Het enthousiasme voor het project groeit met iedere bijeenkomst. Er wordt echter werd ook gewezen op
de kwetsbaarheid van het project. Vraagteken blijft immers of het plan bij bewoners zal aanslaan.
■Commentaar
De zwakte van professionals
●De constatering van professionals dat zij niet in staat zijn de problemen in de buurt Raadhoven op te
lossen, wordt niet alleen veroorzaakt door tijdgebrek. Ziekteverzuim, voortdurende
personeelswisselingen, hiaten in de onderlinge samenwerking, kwaliteitstekorten in het uitvoerend werk,
slechte methodische ondersteuning van veldwerkers en een gebrekkige onderlinge communicatie liggen
daar mede aan ten grondslag. Er zijn met andere woorden veel belemmerende factoren voor een
systematische en blijvende aanpak van buurtproblemen. Neem alleen al de reconstructie van het
ontstaan van de overlast in de buurt. Pogingen daartoe worden belemmerd omdat veel gegevens met het
vertrek van professionals zijn verdwenen. Juist het gebrek aan professionele continuïteit maakt de
opbouw van buurtnetwerken uiterst kwetsbaar en legt een bom onder aan het werken aan duurzame
initiatieven.
● Een aantal bewoners zijn - in een vertrouwelijk gesprek- in staat de “risicojongeren” in de buurt te
traceren, inclusief hun scholing- en arbeidsachtergrond, druggebruik en gezinssituatie. Daarbij geven ze
de voorkeur voor hulp(verlening) boven een repressieve aanpak, omdat het niet gaat om “harde kern
jongeren”, jongeren die al ver op het criminele pad gevorderd zijn. Zonder in een “Big brother is
watching you” sfeer terecht te komen kan deze informatie voor professionals van groot belang zijn voor
een effectieve aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Maar zowel buurtbewoners als professionals zijn
– om uiteenlopende redenen- voorzichtig om verantwoorde manieren te bedenken waarop met deze
informatie gewerkt kan worden.
Gedetailleerd zicht op de problematiek krijgen
Bij de start van de hotspot Raadhoven heb ik getracht een samenhangende beeld te krijgen van de
jongeren waar het om gaat. Dat is niet gelukt.
Als de vraag “ Om welke groepen gaat het en welke individuen zijn daarin problematisch”, niet kan
worden beantwoord is een effectieve groepsaanpak bij voorbaat onmogelijk. Het legt de zwakte bloot in
de samenwerking van de welzijn, veiligheid- en zorgsector. Pas eind 2006 zou in het project een begin
worden gemaakt met het inventariseren van hanggroepen, inclusief persoonsgegevens en
achtergronden van groepsleden, ten behoeven van de aanpak van risicojongeren. Dan wordt bijvoorbeeld
ook duidelijk dat er groepen zijn van zeer jonge tieners, die frequent worden bezocht door oudere
dealertjes, jongeren van buiten de buurt. Met name enkele jonge meiden lopen daarbij gevaar in een
(seksuele)’ gebruiksrelatie’ terecht te komen.
De wet op de privacy heeft welzijn- en zorginstellingen jarenlang een excuus geboden om gebrek aan
maatwerk te verhullen. Met een beroep op die wet konden ze verborgen houden niet te beschikken over
benodigde gegevens van risicojongeren. In tegenstelling tot andere steden in Nederland ontbrak in
Amersfoort tot voor kort een sluitend systeem voor het monitoren van overlast veroorzakende groepen
én de individuele groepsleden die risicogedrag vertonen. Een indicatie dat de scherpte in hetverleden
ontbrak.
Laksheid van het vervolgingsbeleid
Bij een aantal partijen in het project was met naam en toenaam bekend welke jongeren betrokken waren
bij de brand die het gymlokaal op het schoolplein van Raadhoven verwoestte. Aan de noodzakelijke
bewijsvoering om tot aanhouding over te gaan is nooit gewerkt. Kennelijk vond de leiding van het
plaatselijke politiecorps een actief opsporingsbeleid niet nodig. Er is niet gerechercheerd. Daardoor stond
de wijkagent in zijn hemd. Als de gehele dadergroep collectief was opgepakt, was de waarheid binnen 48
uur boven tafel gekomen. Voor buurtbewoners is het onverteerbaar dat de daders nooit zijn gepakt.
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Het is niet uit te leggen en verstrekt het beeld van een falend overheidsbeleid. Bij de betreffende jongeren
werd duidelijk dat ze achteraf vonden ”veel te ver te zijn gegaan” in de desbetreffende nacht. Door drank
en drugs waren ze het zicht op wat wel en niet kon totaal kwijt geraakt. Het is tekenend voor het gebrek
aan pakkans, dat zij daar openlijk over spraken. Het kan ook verklaren waarom de jongeren het zover
hebben laten komen, sterker nog ze konden zelfs status ontlenen aan de negatieve stratus die ze in de
buurt afdwongen.
6.3. Het schrijven van een projectvoorstel
Als eerste stap word rond de zomer van 2004 een projectaanvraag ingediend bij de Gemeente
Amersfoort, welke snel wordt gehonoreerd, dankzij een landelijke subsidie in het kader van het Grote
Steden Beleid (GSB). Voor het schijven van het projectplan wordt een creatieve aanpak gekozen: de
aanjager maakt een opzet, deze wordt aangevuld door de opbouwwerkster en van commentaar voorzien
door andere professionals. Zo ligt binnen twee weken een projectbeschrijving op tafel. Het project krijgt
een looptijd van drie jaar. Al in de september 2004 kan er - hangende een definitieve goedkeuring- een
opbouwwerkster als projectleidster voor één dag in de week (0,2 fte) worden aangesteld. Dat het
projectvoorstel zo snel op de -voorlopige- instemming van de gemeente kan rekenen, heeft alles te
maken met een ambitieus stedelijk “Veilig op straat” project, waarin een aantal ‘Hotspots’ worden
aangewezen: overlast gevende plekken in een aantal wijken, die dringend moeten worden aangepakt.
Het streven is deze risicoplekken binnen het tijdsbestek van één jaar aantoonbaar veiliger te maken.
Op de website van de gemeente Amersfoort staat hierover te lezen:
In 2005 zullen de politie en de gemeente Amersfoort samen met bewoners en scholen werken aan een
veiliger en prettiger Schothorst. Er zijn nu al diverse initiatieven vanuit bewoners en scholen. De politie
en de gemeente Amersfoort zetten verder vooral in op netheid en veelvuldige controles. Op klachten zal
snel gereageerd worden. Ook het verlichtingsniveau wordt opnieuw bekeken. Ook wordt er gedacht aan
de aanleg van een hangplek en skatevoorziening. Vanuit de SWA (welzijnsorganisatie/red) wordt ingezet
op meer activiteiten in het jongerencentrum.
Bron: www.amersfoort.nl

Het gegeven dat in het project Raadhoven de inbreng van buurtbewoners van doorslaggevende
betekenis moet worden, maakt een keuze voor “hotspot Schothorst Noord” gemakkelijk. In de plannen
van het “Veilig op straat” project is immers een duidelijke rol weggelegd voor buurtbewoners.
De definitieve goedkeuring van de werkplannen voor extra inzet van het jongerenwerk laat echter lang
op zich wachten. De ambtenaar die over de betreffende plannen gaat, vraagt de deelnemende
welzijnsorganisatie om aanvullingen. Deze blijven uit. Het gevolg is dat de inzet van extra jongerenwerk
bijna een jaar op zich laat wachten. Daardoor wordt de door alle partners noodzakelijk geachte
relatielegging met overlastveroorzakende jongeren ernstig vertraagd.
Commentaar
● Dat het project er in korte tijd komt heeft te maken met de beschikbare gelden vanuit het GSB van de
landelijke overheid. Een gelukkige “toevalstreffer” waarbij plannen vanuit de buurt en beleid vanuit de
gemeente elkaar op het juiste moment tegenkomen.
De kwetsbaarheid van het project is echter dat de honorering van het project al rond was, voordat één
bewoner daarover geconsulteerd was. Een “valse start”, zeker waar het gaat om een project waarin
bewonersinitiatieven centraal staan, maar representatief voor de gang van zaken van veel projecten in
Nederland. Dit vormt een van de redenen dat veel buurtgerichte, van boven opgelegde projecten
mislukken.
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●Opvallend is dat de laatste versie van de concept projectaanvraag, met daarin de begroting voor de
professionele inzet en de beschikbare activiteitengelden pas na een jaar in handen van de vrijwilliger/
aanjager komt, nadat deze er herhaaldelijk om verzocht heeft. Pas dan blijkt dat er een enorme
vertraging in de definitieve goedkeuring van het eerste projectjaar is opgetreden. Bewoners worden wel
gezien als partner, maar worden blijkbaar niet geacht mee te denken over de professionele organisatie
van het project. Dat is het domein van de instellingen. Het onderstreept dat betreffende organisaties niet
zijn ingesteld samenwerking met bewoners als gelijkwaardige partners.
●Door vertraging in de goedkeuring van de projectplan, worden alle betrokkenen geconfronteerd met
een valse start van het jongerenwerk. De extra inzet van ambulante werkers blijft daardoor uit. Dat is een
pijnlijk gegeven aangezien communicatie met jongerengroepen uit de buurt, het terugdringen van
overlast en vernielingen en het ontwikkelen van goede vrijetijdsvoorzieningen van de jeugd kernthema is
van het project. Daardoor zal de doelstelling om de communicatie van volwassenen en hangjeugd te
verbeteren, aanzienlijk vertraagd en bemoeilijkt worden. Dit soort voor buitenstaanders niet te verkopen
vertragingen maken bewoners cynisch ten aanzien van de factor welzijnswerk.
6.4. Het Projectplan Raadhoven
In het projectplan staat te lezen:
Doelstelling
Als belangrijkste doelstellingen van het project worden in het projectplan genoemd:
1. Vermindering van het vandalisme.
2. Voorkomen van het doorslaan van jongeren naar crimineel gedrag en de vermindering van negatieve
effecten van groepsvorming. Het versterken van het zelfvertrouwen van bewoners om actief in te zetten
op de verbetering van de sociale samenhang tussen jong en oud.
3. Het tegengaan van de verwachting dat professionele organisaties dit altijd moeten en kunnen
oplossen.
Empowerment
De doelstellingen moeten worden bereikt door: veiligheid en sociale orde in de openbare ruimte,
preventie en sociale samenhang en de ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen van
buurtbewoners. Onder andere door het stimuleren van de communicatie tussen volwassenen en jongeren
om de verstoorde verhoudingen te verbeteren.
Het begrip “empowerment”speelt daarin een belangrijke rol.
Negeren
Isoleren
Communiceren
empowerment
Bewoners en professionals hebben de overlast veroorzakende groep(en)in de buurt teveel genegeerd,
hetgeen enerzijds tot meer overlast en een groter isolement van de groep leidde én anderzijds een
groeiende machteloosheid onder werkers en bewoners veroorzaakte. Nu wordt gekozen voor meer
communicatie met jongeren en een actiever opsporingsbeleid is het belangrijk dat buurtbewoners zich
ook krachtiger kunnen opstellen en gezagsverhoudingen in de openbare ruimte helpen herstellen. Ook
voor jongeren geldt dat door hechtere verbindingen met volwassenen ze minder in een isolement
gedrukt worden.
Voor de concrete invulling worden meerdere sporen gevolgd:
A) “Vreedzame school, vreedzame buurt”
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Als voorbeeld voor opzetten van een communicatiesysteem tussen volwassenen en jongeren om de
verstoorde verhoudingen te verbeteren wordt verwezen naar de methodiek van de Vreedzame School 57.
Deze methodiek van leerlingmediation, die op een van de basisscholen in de buurt wordt toegepast,
levert een effectief middel in de conflictbeheersing tussen leerlingen van het basisonderwijs. Leerlingen
uit de hoogste klassen volgen een training om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen
medeleerlingen. Nadruk ligt een ‘vertaling van deze werkwijze’ naar buurtniveau zodat spanningen
tussen jong en oud beter besproken en aangepakt kunnen worden. Kortom: van een “Vreedzame
school” naar een “Vreedzame buurt”.
B) Participatiemodel
Nadruk ligt op een participatiemodel waarin bewoners, waar nodig ondersteund door professionals
vanuit onderwijs, welzijn, veiligheid en dienstverlening in samenhang geconstateerde problemen
aanpakken. Dit participatiemodel wordt gevonden in een kerngroep van bewoners, een kerngroep van
professionals én een kleine regiegroep van professionals en bewoners, die de taak heeft de hoofdlijnen
te bewaken.
C) Bewonersmethodiek: de bewonersacademie
Het vermoeden bestaat dat vormen van informeel buurtbeheer door bewoners hoogstens binnen een
klein territorium (lees: straat) bekend zijn. In een informele brainstorming van wijkmanager en aanjager
komt de wens naar voren bewonerspraktijken systematisch te inventariseren, te beschrijven en te
verspreiden. Op deze wijze kan de deskundigheid van bewoners in buurtbeheer groeien. Die werkwijze
wordt de ‘Buurtcademie’ genoemd, later omgedoopt in ‘de Bewonersacademie’. In de praktijk zal deze
werkwijze toegepast worden, maar als term niet of nauwelijks worden gebruikt omdat bewoners dat
veel té ambitieus vinden. Zij willen eerst met eigen ogen zien hoe zelfbedachte oplossingen uitpakken,
zonder daar bij voorbaat veel gewicht aan te willen toekennen. Het is duidelijk dat de werkwijze als
“bewonersacademie”professionals direct aanspreekt, terwijl bewoners de waarde ervan eerst bewezen
willen zien. Een concreet voorbeeld van de Bewonersacademie is de DVD: ”Bewoners komen in actie’,
die voorbeelden laat zien van drie geslaagde en een mislukt bewonersinitiatief.58
Commentaar: Modellen voor instellingen, de praktijktoets voor bewoners
●Opvallend is dat de uitgangspunten van de Bewonersacademie, door alle betrokkenen worden gezien
als goed passend binnen het project. Bewoners willen echter eerst onderzoeken of de aanpak in de
praktijk werkt voordat zij er enig gewicht aan toekennen.
Bij instellingen werkt dat anders. Nog voor de “academie’ in de praktijk wordt toegepast is het project al
uitgeroepen tot een van de vijf landelijke bewoners pilotprojecten van Verdiwel, de samenwerkende
Nederlandse welzijnsorganisaties.59 Dit zonder voorgaand overleg met betrokken bewoners, die daar
hoogstwaarschijnlijk niet in zouden hebben toegestemd. Het is een illustratie van de “methodehonger” bij
professionele instellingen en de aversie daartegen van bewoners, mede door de drukverhogende werking
die er van een dergelijke “nominatie” uitgaat.
In een andere publicatie over het project laat de welzijnsorganisatie weten van plan te zijn trainingen
voor bewoners in buurtbeheer te willen verzorgen. Dit vormt de tweede trap van de “methode geilheid”
en een voorbeeld van het annexeren van bewonersinitiatieven waar bewoners allergisch voor zijn. Gezien
de kwetsbare rol van de welzijnsinstelling binnen het project bekroop mij als aanjager het gevoel: “Breng
eerst je eigen werk kwalitatief op orde voordat je bewoners gaat vertellen hoe zij het moeten
aanpakken”. Dat leidde tot grote terughoudendheid in het naar buiten brengen van de praktijkwerking
van de Bewonersacademie. Een voorbeeld van de contraproductieve werking van het welzijnswerk.
57

Zie: www.vreedzameschool.webwijzer.nl
DVD ‘Bewoners komen in actie’ís gratis te bestellen via: www.stichtingbottomup.nl
59
“Ogen en oren in de straat”. Ondersteuning van buurtveiligheidsinitiatieven, Verdiwel, Utrecht, 2005
58
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D) Aanpak vandalisme
Tenslotte staat in de aanvraag in ‘format taal’ te lezen:
“Sinds jaren is er veel vandalisme in de buurt, met soms grote financiële gevolgen voor gemeente,
onderwijs, maar ook bewoners. Dit ondanks het feit dat de wijk geen kenmerken heeft die vallen onder
sociaal economische kwetsbare zaken. Er is sprake van een groepering jongeren die binnen de bestaande
activiteiten en acties nauwelijks aanspreekbaar zijn op hun (groeps)gedrag. Bewoners zijn het zat, willen
niets meer of neigen een confrontatie aan te gaan, wat de zaak op zich geen goed doet. Wederzijdse
tolerantie is laag! Er wordt door hen nadrukkelijk om een aanpak en om ondersteuning gevraagd!
Bundeling van aanpak vanuit de diverse invalshoeken levert een plus-plus situatie op”.
In 2005 zullen de politie en de gemeente Amersfoort samen met bewoners en scholen werken aan een
veiliger en prettiger Schothorst. Er zijn nu al diverse initiatieven vanuit bewoners en scholen. De politie
en de gemeente Amersfoort zetten verder vooral in op netheid en veelvuldige controles. Op klachten zal
snel gereageerd worden. Ook het verlichtingsniveau wordt opnieuw bekeken. Ook wordt er gedacht aan
de aanleg van een hangplek en skatevoorziening. Vanuit de SWA wordt ingezet op meer activiteiten in
het jongerencentrum. Bron: www.amersfoort.nl

■ Commentaar:
Professionele betrokkenheid als voorwaarde
Een essentiële stap in het ontstaan van het project vormt de actieve opstelling van de initiatiefnemers. Zo
is de wijkmanager van de gemeente helder in zijn analyse dat gesignaleerde problemen alleen in een
gezamenlijk plan van bewoners én betrokken professionals kan worden aangepakt. Zijn inzet getuigt van
moed om als ambtenaar zijn nek uit te steken, aangezien de slagingskans van het project ongewis is. De
directrice van een basisschool toont visie en inzet door consequent aan de relatie van haar school met de
buurt te werken. Zij pleit ervoor de “methodiek van de Vreedzame school” te vertalen naar een aanpak
van conflicten tussen jong en oud in de buurt. Ook stelt zij vergaderruimte in haar school ter beschikking.
Het opbouwwerk in de buurt toont zich actief, door direct als mede-initiatiefnemer in het project te
participeren. Het ontstaan van het project is dan ook te danken aan de wijze waarop de veldwerkers zich
sterk hebben gemaakt voor een innoverende aanpak van de overlastproblematiek.
Beperkte doelstelling
Project Raadhoven zal door de bewoners aanvankelijk worden ingezet als een project met een beperkte
doelstelling: veiligheid in de openbare ruimte rond de basisscholen en aanpak van de overlast die door
een of meer hanggroepen veroorzaakt wordt. Het voordeel van deze benadering is dat resultaten
meetbaar worden, bijvoorbeeld omdat afnemende schade aan gebouwen en straatmeubilair direct in
geld kan worden uitgedrukt. Het probleem van veel projecten rond sociale cohesie is evenwel dat de
meetbaarheid van de resultaten onmogelijk is. Het gebrek aan meetbaarheid van de effecten van
welzijnswerk kan echter weer leiden tot beleidsvoornemens om deze via tijdrovende bureaucratische
procedures te gaan verbeteren. En dat betekent dat veldwerkers nog meer tijd kwijt zijn aan
administratie en nog minder tijd hebben hun gezicht op straat te laten zien.
De beperking van projectplannen
Zonder plan geen project. Zonder plan geen kompas waarlangs wordt gewerkt. De praktijk, zeker als het
gaat om de bewonersinzet, kan zich echter langs heel andere lijnen ontwikkelen. Voor professionals is dit
een lastig thema, omdat ze gehouden zijn aan de plannen die ze indienen, maar in de uitvoering gebaat
zijn met speelruimte om waar nodig koerswijzigingen aan te brengen. Waar het gaat om het werken aan
veiligheid en sociale samenhang moet er binnen plannen ruimte zijn om noodzakelijke regie
aanpassingen in projecten te maken, zonder dat de subsidiegever daar overheen valt. Kortom ruimte voor
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maatwerk. De starheid in het vasthouden aan van achter de computer bedachte plannen heeft menig
project doen mislukken. In de praktijk wordt dat vervolgens gecamoufleerd door geen, een beperkte of
een formele evaluatie van deze projecten uit te voeren. De verhulling van de uitvoeringspraktijk dreigt
daarmee cultuur te worden.

Hoofdstuk 7. Procesverslag eerste periode: 2004-2005
7.1. Het benaderen van de ‘buitencirkel’
Bij de start van het project werd gekozen voor het informeren van de ‘buitencirkel’ van instellingen die
niet buurtgericht werken maar wel met de problematiek in de buurt te maken hadden én het houden
van enkele gespreksrondes met buurtbewoners/buurtkenners.
Alle instellingen die vanuit onderwijs, vrijetijdsbesteding, veiligheid en hulpverlening en zorg bemoeienis
hebben met de buurt worden voor een lunchbijeenkomst uitgenodigd. Daarbij gaat het vooral om het
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informeren van de ‘buitencirkel’: instanties en instellingen die niet buurt/wijkgebonden werken maar
wel in de buurt actief zijn zoals Bureau Jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, Riagg , de Onderwijs
Begeleiding Dienst en diverse gemeentediensten. Dit in tegenstelling tot de ‘binnencirkel’van
buurtgerichte disciplines. Doel van de bijeenkomst is het geven van projectinformatie, het krijgen van
feedback en het zoeken naar potentiële partners. De bijeenkomst mag zich verheugen in een grote
opkomst. Vrijwel alle genodigde instellingen zijn aanwezig. De wijkmanager , het basisonderwijs, het
opbouwwerk en de wijkagent tonen zich onverminderd enthousiast. Opvallend is echter dat er – enkele
uitzonderingen daargelaten- afstandelijk en afwijzend op de plannen wordt gereageerd. “ Niet nieuws,
dat doen we al”, hoor je instellingen zeggen. Maar ook de ambtenaren van aantal gemeentelijke
diensten stellen zich terughoudend op. Er bestaat blijkbaar weinig vertrouwen in de inbreng van
buurtbewoners. Ook wordt getwijfeld aan hun competentie met betrekking tot de aanpak van
jeugdproblemen. Dat is immers werk voor de professionals. Na de bijeenkomst wordt besloten de
instellingen in de buitencirkel alleen nog gericht te benaderen op het moment dat hun inbreng
noodzakelijk is. Bijvoorbeeld rond de noodzaak van een specifiek hulpverleningstraject voor jongeren uit
de buurt. Achteraf blijkt dat veel hulpverlenende instellingen geen zicht hebben op de vraag of zij
cliënten hebben in de buurt. Hun registratiesysteem voorziet daar niet in.
Commentaar:
Stedelijk werkende instellingen op het gebied van zorg en welzijn blijken zich moeilijk te kunnen
identificeren met een bewonersinitiatief. Zij twijfelen openlijk aan de competentie van bewoners om een
belangrijke rol te spelen in de aanpak van buurtproblematiek. Gelijktijdig is merkbaar dat zij zich
nauwelijks enig zicht hebben op de specifieke problematiek in een buurt.
Hun administratie is daar niet op ingesteld. Dat is opmerkelijk omdat alom preventie en actieve inbreng
van buurtbewoners wordt als werkbaar instrument worden gezien voor de vroegtijdige signalering van
jeugd- en gezinsproblematiek.
7.2. Een bonus
Kort na deze bijeenkomst wordt het project genomineerd voor de Veiligheidsprijs 2004 van de
Gemeente Amersfoort. De prijs van €. 7500,- wordt aan het project toegekend, met als motivatie dat
het een initiatief betreft om buurtbewoners meer verantwoordelijkheid te geven voor hun directe
woonomgeving. Vanuit de Kerngroep professionals zijn er de nodige bedenkingen om naar de prijs mee
te dingen. Immers van enige bewonersparticipatie is in deze fase nog nauwelijks sprake. Wat echter de
doorslag geeft is de financiële injectie, die buurtbewoners in staat stelt een aantal activiteiten snel te
kunnen bekostigen.
7.3. De oprichting van de Kerngroep professionals Raadhoven.
Als samenwerkingsverband van professionals wordt de Kerngroep professionals Raadhoven opgericht.
De Kerngroep professionals, komt maandelijks bijeen in een vaste samenstelling, met enkele deelnemers
die op afroep beschikbaar zijn, zoals de woningbouwcorporatie en de Onderwijs Begeleiding Dienst.
Vaste deelnemers zijn: de directrice van een basisschool, het jongerenwerk, het opbouwwerk, de
wijkmanager, de wijkagent(en), de projectleidster en de aanjager/auteur.
Doel van de kerngroep professionals is het ondersteunen van buurtbewoners bij het ontwikkelen van
een nieuwe aanpak van overlast in de buurt en samenwerking om tot een betere onderlinge
werkafstemming te komen en het verbeteren van hun eigen inzet.
De initiatiefnemers gaan uit van de verwachting dat door kwaliteit van bewonersinzet ( “De
deskundigheid ligt in de buurt”) ook de kwaliteit van inzet van de professionals zal toenemen. Daarmee
moet de kerngroep professionals het kader worden van een samenwerking, die meer kwaliteit moet
opleveren.
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Er wordt vooral gewerkt aan concrete plannen zoals: de leerlingenwijkraad, de installatie van een
videobewakingssysteem, plaatsing van een JOP 60, onderlinge afstemming, hangjeugd-problematiek en
vroegsignalering.
De wijkmanager van de gemeente is blij met de ruimte die er komt om direct in te spelen op de meest
urgente problematiek. Hij beschrijft dit als volgt: “Een ongekende weelde voor een wijkmanager. Al die
gebiedsgerichte aandacht vanuit de eigen instelling en de partners. Waar het anders nog wel eens
“trekken, duwen en sleuren” is om aandacht en inzet in de wijk is de daadkracht nu zo groot dat het
gevaar is dat de net ge-activeerde buurt wordt overlopen.
Vroegtijdig beide bewegingen met elkaar in contact brengen is de beste interventie die kan worden
gepleegd. De “Walk-Over” vanuit gemeente en politie wordt voorkomen nadat over en weer
bedoelingen en activiteiten zijn gepresenteerd en waar mogelijk afgestemd.
Als kritische succesfactor voor deze aanpak wil ik aangeven dat het hebben van vrije ruimte in budget,
hoofden en werkwijze bij professionals absoluut onontbeerlijk is om werkelijk iets te bereiken. Nu - in de
campagne ‘Veilig op Straat’ van de gemeente Amersfoort - is dat goed geregeld. Mensen kunnen nu ook
hun nek uitsteken en met ideeën komen waar we anders blijven steken in moeizame discussies over
budget, capaciteit, prestatiecontracten etc.“61
7.3.1 Communicatie met de buurt
Opvallend is dat deze groep zich bij de start van het project in de buurt bekend wil maken, door middel
van een poster en flyers. Daarvoor wordt mede gekozen om de afstand tussen professional en bewoners
te verkleinen. Als aanjager verzet ik mij tegen een dergelijke start: “Als je je bekend wil maken, ga dan
de buurt in en help mee actieve bewoners te werven voor het project”. Van een flyer of poster, zal
immers nauwelijks een wervende werking uitgaat. Het vormt een indicatie voor de afstand die
professionals hebben naar bewoners.
7.3.2 Onderlinge samenwerking
De motivatie om aan het project deel te nemen is bij alle partijen tastbaar aanwezig en wordt versterkt
door het snelle succes van de beveiliging van het schoolplein.
Opvallend is dat belemmerende factoren zoals een spanningsvolle relatie tussen jongerenwerk en
wijkagent en de vertraagde inzet van het jongerenwerk, niet boven tafel komen. Aan de oppervlakte
lijken verhoudingen werkbaar, in de wandelgangen kom ik de nodige onderlinge kritiek en verwijten
tegen. Zo is er sprake van een spanningsvolle relatie tussen de (toenmalige) wijkagent en de
(toenmalige) jongerenwerkers. Deze is mede ontstaan na een incident waarbij de vertrouwelijke relatie
tussen jongerenwerk en een aantal jongeren door loslippigheid van een agent onder druk is komen te
staan. Deze spanning vormt een bedreiging voor de kwaliteit van de samenwerking. Partijen willen er
echter niet openlijk over praten. De wijkagent heeft een vermoeide houding van “verspilde moeite” en
relativeert de inbreng en de kwaliteit van het jongerenwerk: “Ze pakken alleen de gemakkelijke
doelgroepen, bij de heftige jongeren zie je ze niet”. Er is een positieve kentering is waarneembaar op het
moment dat jongerenwerk en wijkagent samen om te tafel gaan zitten om op papier te zetten wat het
jongerenwerk in Amersfoort Noord nodig heeft om beter te functioneren. In een beleidsnotitie wordt
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gepleit voor het aanstellen van een ambulante jongerenopbouwwerker.62 Deze zou met name een
pedagogisch netwerker moeten zijn in de relatie tussen jongeren en volwassen buurtbewoners.63
7.3.3. De positie van de projectleidster
De projectleidster wordt pijnlijk geconfronteerd met een dubbelrol. Zij is in dienst van de stedelijke
welzijnsorganisatie die met zowel opbouwwerk als jongerenwerk in het project aanwezig is. Het
jongerenwerk is gedurende bijna het gehele project de zwakke schakel. De projectleidster zou haar eigen
organisatie daarop moeten aanspreken, terwijl zij als werkneemster onderaan in de hiërarchie van deze
organisatie staat. Een vrijwel onmogelijke opdracht. Zij staat verder voor de ondankbare taak om het
project te managen op basis van acht uur per week ( 0,2 FTE). En wordt geconfronteerd met een
aanjager en wijkmanager, die voortdurend druk op de ketel zetten. Hoewel het contact tussen
projectleidster en aanjager goed is, komt het tot een inhoudelijke confrontatie. In een poging om
buurtmediation -het bewoners laten bemiddelen bij groepspanningen tussen volwassenen en jongerenvan de grond te krijgen, wil de aanjager de hulp van een externe deskundige inroepen. Op basis van een
voorstel -dat door de Kerngroep bewoners goedgekeurd moet worden- zal deze werker mede worden
ingeschakeld bij de werving van bewoners, door contactlegging via huisbezoek. Tijdens een
brainstorming wordt een veelbelovende opzet gemaakt. Ook de projectleidster is enthousiast. De opzet
wordt door de projectleidster ter goedkeuring voorgelegd aan haar teamleider. Dan stokt de
communicatie. Er worden zijwegen ingeslagen en andere deskundigen voorgedragen. Als aanjager voel ik
mij op het verkeerde been gezet, temeer daar er geen duidelijkheid komt over de opstelling van de
welzijnsinstelling. De projectleidster zit blijkbaar gevangen tussen contrasterende belangen. Mijn
gevoeligheid is dat ik dit soort processen maar al te goed ken. Als aanjager ben ik niet geneigd hier
genoegen mee te nemen. Niet de instellingsbelangen prevaleren, maar de inhoud van het project.
Omdat mails geen effect hebben, breng ik het probleem in de Kerngroep professionals ter sprake.
Daarbij geef ik –na ontkenning en gedraai te hebben aangehoord- aan niet aan het lijntje gehouden te
willen worden door partners. De teamleider van de welzijnsstichting die bij de bijeenkomst aanwezig is,
poetst zijn straatje schoon en laat de projectleidster daarbij keihard vallen. Naderhand wordt het conflict
onder vier ogen uitgepraat. Het project is niet gebaat bij sluimerende conflicten. Het mediationvoorstel
wordt teruggetrokken en de welzijnsinstelling krijgt ruimte om met een nieuw voorstel te komen. Dat is
er niet gekomen, mede omdat bewoners met een verfrissende variant voor mediation kwamen.
Wel maak ik als aanjager een afspraak met de directie van de welzijnsstichting om het project toe te
lichten, kwaliteit te vragen in het uitvoerende werk én te pleiten voor een betere support voor de
mensen op de werkvloer. Ook bel ik de accountmanager van de gemeente om te informeren naar de
financiele afrekening van de welzijnsinstelling omdat de beloofde uitbreiding van jongerenwerk lang op
zich laat wachten en dus ook niet in rekening gebracht kan worden. Subsidies die niet worden besteed
kunnen zodoende overgeheveld worden naar het volgende jaar. Als “waakhond” van het project kom ik
in een ondankbare rol terecht. Dat ik me ga bemoeien met de werkwijze van de professionele partners
geeft spanningen.
Commentaar:
Het zicht krijgen op het beleid en de werkwijze van instellingen is voor de bewoners een vrijwel
ondoenlijke zaak is. Zij benadrukken dat instellingsbeleid specialistenwerk is en willen zich niet verdiepen
in “het instellingsgedoe”. Wel geven ze aan blij te zijn met een aanjager die partners kritisch volgt. Het
vormt een illustratie van het paradoxale gegeven dat instellingen willen werken aan een buurtcultuur
62

Zie: Noorda, Jaap, Redbad Veenbaas, Daan Vosskühler, Henk Westerhof, Moet is soms m’n bek houden.
Jongerenopbouwwerk, een manier van werken met jongeren, Vuga, Den Haag, 1981
63
Voorstel inzet ambulant jongerenwerk/jongerenopbouwwerk op Hotspot Schothorst Noord, Interne beleidsnotitie,
2004

94

met mondige bewoners, maar zelf niet door deze ter discussie gesteld willen worden. Als
aanjager/vrijwilliger dreig ik bij tijd en wijle tussen twee culturen terecht te komen die slecht te ‘matchen’
zijn. De cultuur van de professionals kent diverse onuitgesproken gedragsregels, zoals grote
terughoudendheid in het uiten van directe, professionele kritiek. De cultuur van de bewoners kent juist
directe kritiek op professionals en overheid: “Geen welzijnsgeouwehoer maar daden”. In het eerste
buurtonderzoek dat ik ooit deed werden beide culturen scherp in beeld gebracht en …bleken ze vrijwel
nergens op elkaar aan te sluiten. Er was sprake van gescheiden werelden. Dan kom je terecht in het
‘agogische domein van de goede bedoelingen’ die kant noch wal raken en bewoners die geheel ander
eisen stellen aan professionals. Als aanjager moet ik strategisch kiezen hoe confronterend of accepterend
ik mij opstel naar partners. Het gaat nu eenmaal om een ‘poldermodel’. Onvermijdelijk worden daarbij
fouten gemaakt. Dat gebeurt doorgaans vanuit mijn identificatie met de bewonerscultuur, ook omdat ik
besef dat een professionele opstelling soms geen zoden aan de dijk zet. Het zijn dilemma’s die ieder
aanjager tegenkomt. Er is een zekere ervaring met rolwisseling voor nodig, zoals een acteur van de ene
rol naar de andere kan stappen.
7.3.4. Uitvoering van beleid in een stroomversnelling
Het eerste projectjaar kenmerkt zich in 2005 door een enorme dadendrang van de kant van met name
de gemeente. In het kader van de stedelijk “Veilig op straat” campagne wordt alles op alles gezet om
binnen één jaar problemen in de publieke ruimte opgelost of verminderd te hebben. Daarvoor zijn niet
alleen ruime financiele middelen aanwezig, maar ook binnen het ambtelijk apparaat gaan alle neuzen in
dezelfde richting. Een werkgroep met topambtenaren stuurt daartoe alle betrokken afdelingen aan. Op
korte termijn worden plannen worden gerealiseerd, die anders maanden en soms jaren van overleg en
voorbereiding vragen.
De actieve bewoners zijn aangenaam verrast. Het lijkt wel of Sinterklaas de buurt heeft geadopteerd.
Moeten de successen worden toegeschreven aan de inzet van actieve bewoners, of passen deze perfect
in de strategie van de gemeente?. In de wandelgangen stellen bewoners vast dat het laatste het geval is.
Het is zaak om alert mee te surfen op de golven die de gemeente creëert, om zoveel mogelijk plannen
binnen het jaar gerealiseerd te krijgen. Een en ander resulteert in een intensief samenwerkingsproces
tussen professionals en bewoners.
In de loop van 2005 worden op meerdere terreinen gescoord:
- de Onderwijs Begeleiding Dienst wordt ingehuurd om op de drie basisscholen een
Leerlingwijkraad op te zetten en te begeleiden. Op voorstel van deze raad wordt er binnen enkele
maanden een verhard voetbalveld aangelegd bij de scholen. De raad wordt vervolgens op het stadhuis
door B.& W. ontvangen en krijgt een ‘kinderlintje’ voor hun actieve opstelling
- en wordt direct toestemming gegeven voor de plaatsing van een videobewakingssysteem op het
schoolplein, op voorstel van de bewoners
- er komt een JOP in het stadspark dat pal tegen de buurt aan ligt
- de lichtopbrengst in de straten wordt met dertig procent verbeterd, op donkere plekken komen nieuwe
lantaarns, na een inventarisatie en buurtschouw van bewoners en ambtenaren
- de gehele buurt wordt door onderhoudsteams schoongemaakt, het openbare groen wordt gesnoeid
- er komen ‘hoge’ delegaties kennismaken met de Kerngroep bewoners, met als ‘hoogtepunt’ een
gepland bezoek van een minister
- bewoners krijgen de beschikking over een activiteitenbudget van €.10.000 per jaar
- de wijk manager staat op scherp en kan voortdurend per telefoon of mail benaderd worden: de
communicatielijnen zijn korter dan ooit
- er komt een intensieve politiesurveillance op overlast gevoelige plekken
- er komt financiele ruimte voor een uitbreiding van ambulant jongerenwerk
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Commentaar:
Een actieve overheid die een voortvarende aanpak heeft ten aanzien van leefbaarheidproblemen in een
wijk geeft bewoners een “boost” om ook zelf actief te worden. Immers successen liggen voor het oprapen
en wie wil er niet spelen in een winnend team.
Op langere termijn kunnen er echter bij bewoners onrealistisch verwachtingen ontstaan ten aanzien van
alle maatwerk leverende gemeentediensten. De kritische toets daarvoor ligt niet in het eerste project
jaar, maar in jaar twee en drie. Het beleidsplan om binnen jaar in het kader van een grote stedelijk “Veilig
op straat” campagne in Raadhoven te scoren zal succeshebben.
Eind 2005 wordt de hotspot Schothorst Noord tijdens een feestelijke stedelijke manifestatie “Hotspot af”
verklaard. Overlast en vernielingen zijn teruggedrongen. Er is gescoord. De aandacht wordt verlegd naar
andere plekken in Amersfoort waar overlastproblematiek nog volop speelt. Professionals en bewoners
worden in het zonnetje gezet door (de toenmalige) minister Pechtold. Als bonus krijgen de bewoners van
Raadhoven een zak met geld mee om verder te werken aan verbeteringen van het leefklimaat in de
buurt. Om in de analogie van Sinterklaas te blijven: na een topjaar met tal van cadeaus en veel blije en
verwende kinderen is het afwachten wat het volgende jaar gaat brengen. Dan worden bewoners geacht
in korte tijd weer van hun geloof in de Sint te zijn afgevallen en zelfstandig cadeaus en surprises in elkaar
te gaan knutselen. Evenwel met een hofleverancier die niet meer de scherpte en service biedt van het
eerste jaar. Sommige bestellingen zullen weer maanden of jaren op zich laten wachten omdat de zwarte
pieten (lees: gemeenteambtenaren) andere prioriteiten hebben. Dit proces vormt een bedreiging voor
een beginnend bewonersinitiatief. De beoordeling van de kwaliteit van de duurzaamheid van
bewonersinitiatief komt daarmee te liggen op jaar twee en drie, omdat de verhoudingen dan
“genormaliseerd” zijn.
Paradoxaal gegeven is dat de ‘goede gaven’ van het eerste projectjaar op langere termijn een remmende
werking kunnen hebben voor een beginnende bewonersorganisatie. Cruciaal in het geheel is of actieve
bewoners na de ‘boost’ van het eerste jaar kracht kunnen halen uit het eigen initiatief en gegroeid zijn in
het vermogen tot actief buurtbeheer. Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk dat een goede regie in
wederzijdse afstemming van professionals en bewoners belangrijk is voor successen op langere termijn.
7.3.4. . De kleine regiegroep
De kleine regiegroep
Het eerste projectjaar is de ‘kleine regiegroep’ een inspirerend platform van overleg en discussie tussen
wijkmanager, projectleiding en aanjager. Hier worden eens in de twee tot drie maanden de hoofdlijnen
het project bewaakt, nagedacht over de koers en gebrainstormd over een methodische aanpak. Dit
levert inspirerende inhoudelijke gesprekken op, die ondermeer leiden tot het concept van de
‘Bewonersacademie’. De regiegroep functioneert daarmee als -informele- denktank rond
bewonersparticipatie en de rol van de gemeente en instellingen daarin. Een en ander wordt vastgelegd
in een artikel dat als kompas voor het project dient.
Enkele citaten uit dat artikel:
“Zonder een vorm van zelforganisatie op buurtniveau (inside) worden professionals (outside) uitsluitend
geconfronteerd met individuele klachten en overlastmeldingen. In de praktijk echter blijkt dat klachten
van overlast en vernieling vaak niet eens meer gemeld worden. Uit jaarcijfers ( de ‘facts’) kan vervolgens
blijken dat een buurt relatief rustig is, terwijl de beleving (de ‘feelings’) van de bewoners een totaal
omgekeerd beeld oplevert. Alleen al die discrepantie versterkt het wantrouwen naar instanties enorm”.
-“Stelling: Gemeente en welzijnswerk hebben het vaak over het ontwikkelen en implementeren van
methodieken als “vraaggericht- en capaciteitsgericht werken”. Ook met partners als de politie maakt de
gemeente afspraken en stelt prioriteiten. Bij het maken van (prestatie-) afspraken daarover zijn
bewoners echter niet of nauwelijks betrokken. In Schothorst Noord zien wij een tendens waarbij
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bewoners druk zullen gaan uitoefenen als hun partners (de profs) in gebreke dreigen te blijven. Het gaat
immers om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarin voor vrijblijvendheid geen plaats is.
- “Stelling: De ontwikkeling in Schothorst Noord betekent dat de directie van instellingen door bewoners
ter verantwoording kan worden geroepen als hun werkers onvoldoende worden toegerust om hun werk
te doen”. 64
Commentaar.
Bovenstaande stellingen mede geformuleerd door de wijkmanager van de gemeente, getuigen van moed
en visie. In de praktijk echter zal blijken dat ze niet of moeizaam uitvoerbaar zijn , omdat de afstand
tussen instellingen( lees: directies) en bewoners groot is. Alles komt op het bordje van de uitvoerende
werkers terecht, omdat geen enkele buurtbewoner weet wie er in het management van de instellingen
werkzaam zijn en hoe hen aan te spreken. En als er contact wordt gezocht met bijvoorbeeld de chef van
de wijkagenten, verwijst deze consequent naar zijn wijkagent. Hoe formeel ook, bovenstaande stellingen
kunnen in bewonersprojecten alleen verzilverd worden als er sprake is van een duidelijk contract dat
rechten en plichten regelt en dat volledig wordt onderschreven door directies van betrokken instellingen.
7.3.5. De Kerngroep bewoners
Hoe ontwikkel je een project van professionals vóór anonieme bewoners naar een project van bewoners
én professionals voor een veiliger buurt? Veel goed bedoelde initiatieven vanuit overheid en instellingen
mislukken in de praktijk omdat er geen duidelijk strategie is om voldoende draagvlak bij de basis te laten
ontstaan.
Dan wordt achteraf geconstateerd dat bewoners niet gemotiveerd zijn. In werkelijkheid is men dan
gestuit op de kloof tussen bestuurders en instellingen aan de ene en bewoners aan de andere kant. In
veel projecten wordt onvoldoende nagedacht over een werkwijze die recht doet aan de manier waarop
actieve buurtbewoners wel betrokken willen zijn. Dan wordt eerder getracht de bewoners in te passen
binnen de plannen van professionals in plaats van andersom. Dat gevaar ligt ook binnen project
Raadhoven op de loer. Het initiatief ligt aanvankelijk bij de professionals en dat maakt de start van het
project kwetsbaar. Wat is de beste ingang om buurtbewoners duidelijk te maken dat zij de meest
bepalende factor kunnen worden ? En hoe geloofwaardig is het als professionals hen dat gaan vertellen?
Positief is dat niet getracht wordt een bestaand landelijk model of methodiek te volgen. Het gaat immers
om maatwerk, om het met vallen en opstaan ontwikkelen van aan een buurtaanpak die werkt. Kern is
het uitgaan van de deskundigheid van bewoners.
In de beschrijving van het bewonersaandeel gedurende het eerste jaar, worden de
bewonersbijeenkomsten uitgebreid beschreven, omdat zij bepalend zijn voor het verdere verloop van
het project.
Op zoek naar ‘slapende bewonersorganisaties’
Bij start van het project wordt uitgegaan van bestaande – deels ‘slapende’- vormen van
bewonersoverleg/ organisatie. De werkwijze lijkt voor de hand liggend: speur het actieve kader van
buurtkenners op, ga thuis met ze praten, luister naar wat bewoners doen en gedaan hebben en ga in de
organisatie van het project uit van deze gegevens. Met andere woorden benut de deskundigheid van
bewoners optimaal en kijk hoe de professionals daarop kunnen aansluiten. Daarbij werd afgesproken dat
de bereidheid van bewoners om zich in te zetten voor hun buurt de bepalende factor is. Het betekende
dat het project zou stoppen op het moment dat er geen vorm van bewonerparticipatie van de grond zou
komen. De keuze van de Kerngroep van professionals om er hoe dan ook geen “papieren project” van te
maken zette het geheel onder een gezonde werkdruk. Duidelijk was dat bewoners aanvankelijk niet
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stonden te springen om de handen uit hun mouwen te steken. Gefaseerd ziet de poging om bewoners bij
het project te betrekken er als volgt uit:
Stap 1: Op huisbezoek: leren van het verleden, inventariseren van bewonersactiviteiten en het spuien
van ‘oud zeer’.
Eerst moet het “oude zeer” van eerdere pogingen van bewoners om met gemeente en instellingen zaken
te doen eruit. Het is vooral de fase van het spuien van frustratie en boosheid uit het verleden.
Professionals zien deze reactie vaak onterecht als louter weerstand. Het is eerder een signaal van een
wrokkige betrokkenheid die alleen kan worden omgezet naar actieve betrokkenheid, als de partners zich
betrouwbaar tonen, aanspreekbaar zijn en aan de slag gaat met de geconstateerde problemen.
Daar zullen bewoners professionals op toetsen. Het is ook het begin van de fase van het winnen van het
vertrouwen. En dat kan alleen als mensen ervaren dat er echt naar hun wordt geluisterd. Dat “echt
luisteren” lijkt een open deur…maar blijkt in de praktijk moeilijker dan menigeen denkt:
- het begint ermee de ander niet te zien als middel tot een doel
- het veronderstelt authentieke belangstelling voor het verhaal van de ander. En wellicht is het de eerste
keer dat die ander wordt uitgenodigd om over zijn/haar ervaringen te vertellen (…dat bedoelen
bewoners vaak met de opmerking dat professionals slecht communiceren. Zij zijn niet uitnodigend naar
bewoners…omdat hun werkformats dat niet toestaan.)
- het is voor alles zoeken naar de deskundigheid van de ander. Het is zijn/haar buurt, het is zijn/haar
leven, hij/zij weet wat goed is voor zijn/haar directe leefomgeving
-het is voor professionals een indringende confrontatie. Luisteren naar een stroom aan verwijten over
wat er in het verleden niet goed is gegaan. Zonder bij de pakken neer te gaan zitten of de ander bij
voorbaat als negatief af te schrijven.65
Illustratie:
Op huisbezoek
Met het eerste huisbezoek wordt direct de toon gezet voor de start van het project. Met de coördinator
van een (slapend) straatnetwerk van bewoners rond een Buurtpreventie- project wordt een afspraak
gemaakt. Die avond wordt vooral geluisterd naar verhalen over de inzet van buurtbewoners en de wijze
waarop deze onvoldoende weerklank vonden bij overheid en instellingen. Het Buurtpreventieproject was
opgezet om overlast, diefstal en andere vormen van criminaliteit tegen te gaan. Per straat was er een
vertegenwoordiger aangesteld als contactpersoon. Bij een brandje in een kliko kon het gebeuren dat er
meer dan 20 actieve bewoners hun huis uit kwamen om te helpen. Aan de subsidie van het
Buurtpreventieproject was de eis verbonden dat buurtbewoners één keer per jaar een informele
buurtactiviteit organiseerden, om elkaar beter te leren kennen. Zo ontstond de traditie van het jaarlijkse
BBQ-feest. Het succesvolle project werd ondersteund door de politie. Er was een stedelijke
politiecoördinator aangesteld tot volle tevredenheid van bewoners. Tot in de ondoorgrondelijke wijsheid
in de top van het landelijk bestuur werd besloten dat er andere prioriteiten voor de politie moeten komen.
Het project wordt stopgezet, de coördinator teruggetrokken, de communicatie met bewoners verbroken.
Door eenzijdig communicatielijnen te kappen snijden professionals zich af van essentiële informatie. Ook
de wijkagent die in plaats van preventief ineens repressief moet gaan werken… is terug bij af. Zijn uren
worden gekort, hij is minder in de buurt aanwezig en wordt nog meer afhankelijk van informatie van
bewoners die juist in de politie teleurgesteld zijn :”Jullie zijn er nooit”.
Ondanks de bitterheid over de gang van zaken in het recente verleden zegt de buurtbewoner zijn
medewerking aan het nieuwe project toe. Hij gaat het “slapende netwerk” van
straatvertegenwoordigers benaderen en zegt toe bij de eerste bewonersbijeenkomsten aanwezig te
zullen zijn. Hoewel hij het project weinig kans van slagen geeft… is hij toch nieuwsgierig. Duidelijk wordt
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dat de inzet van het buurtkader essentieel is in de beginfase, maar dat een instroom van “vers bloed”
noodzakelijk is. Immers de “buurthelden” zijn vermoeid, op basis van hun teleurstellende ervaringen in
het verleden.
Commentaar: Nederland projectenland
In Nederland projectenland, volgt het ene project het andere op. In bovenstaand voorbeeld is het ook niet
verwonderlijk dat buurtbewoners cynisch worden als professionals enthousiast met een nieuw project
aan komen zetten. Met het stopzetten van het buurtpreventieproject – alleen de bordjes in de wijken
herinneren er nog aan-, werd een goed werkend systeem van “bewonersalertheid”, inclusief
straatvertegenwoordigers om zeep geholpen. Juist als een project bewezen heeft innovatief en effectief
te zijn ligt een voortzetting daarvan middels een structurele subsidie voor de hand. De overheid verliest
haar geloofwaardigheid als deze enerzijds het belang van bewonersparticipatie in alle toonaarden
bezingt, maar deze in de praktijk frustreert met “hap snap” en contraproductief beleid.
Stap 2: Expertmeetings: van weerstand naar betrokkenheid
In het project wordt vervolgens gekozen voor een tweetal bijeenkomsten met buurtbewoners, die
gevraagd worden op het projectvoorstel te “schieten”. Deze bijeenkomsten vinden nog voor de zomer
van 2004 plaats. Voor de uitnodigingen wordt gebruik gemaakt van adreslijsten met contactpersonen
van het buurtpreventieproject én bewoners die zich in het verleden actief hadden ingezet voor de buurt.
De bijeenkomsten worden opgezet als expertmeeting : de deskundigheid zit in de buurt. Hoe kan deze
effectief georganiseerd worden?.
Aan de bijeenkomsten nemen gemiddeld 6 bewoners deel, naast wijkmanager, projectleidster en de
aanjager. Wat aanvankelijk opvalt is boosheid, irritatie en onmacht bij het besef dat het leefklimaat in de
buurt wordt getorpedeerd door een relatief kleine groep jongeren. Ook is er voortdurend kritiek op de
professionals te horen, met als belangrijkste verwijt: “Jullie moeten meer communiceren naar de buurt,
als jullie betrokken buurtbewoners willen…” en “Jullie bedenken wel steeds nieuwe plannetjes, maar het
is altijd zonder bewoners erbij te betrekken”. Deels is duidelijk dat de kritiek voortkomt uit de opvatting
dat professionals de problemen in de buurt moeten oplossen en dus ook verantwoordelijk zijn voor de
“mobilisatie van de bewoners”. Ook kun je na een aantal bijeenkomsten nog steeds horen:”Dit is geen
project van de bewoners….”
Zolang deze beleving niet kan worden omgezet in “Dit is ons project…”, is er sprake van het zoveelste
project van professionals voor bewoners.
Het inhoudelijke commentaar van de bewoners op het projectplan getuigt van veel kwaliteit. Ook is
sprake van een zakelijke houding ten opzichte van de aanwezige professionals. Wollig agogisch
taalgebruik en kretologie worden de kop ingedrukt. Voor professionals een uitstekende oefening om niet
direct in een competentiestrijd te geraken! Er volgt een snelle screening van het realiteitsgehalte van het
project.
In deze bijeenkomsten vindt ook een eerste selectie van bewoners plaats die alleen komen voor het
“veilig stellen van eigen huis en haard” én bewoners die de leefbaarheid van de gehele buurt voor alle
leeftijdsgroepen benadrukten. De eerste vallen snel af. Zo is er een bewoner die klaagt over
geluidsoverlast van jongeren, die zijn nog jonge kinderen ’s zomers uit de slaap houden. Als hem
duidelijk wordt dat daar zonder zijn actieve inbreng niets aan gedaan zal worden, haakt hij af.
De bereidheid bij een kern van deelnemers om met het project aan de slag te gaan geeft de doorslag.
Hun belangrijkste motivatie is :”Als we ons jeugdprobleem niet aanpakken, wordt de buurt onleefbaarder
en onveiliger”. Veel nadruk wordt gelegd op het “vertalen” van het projectplan naar een aantal concrete
interventies/acties op buurtniveau, waarmee direct gescoord kan worden. Een buurtbewoner maakt
daartoe een stappenplan, dat door alle betrokkenen om zijn helderheid wordt geprezen. Hiermee wordt
het projectplan direct in een toegepaste vorm “binnengehaald”en eigen gemaakt door de aanwezige
bewoners.
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Het stappenplan ziet er als volgt uit.
Als illustratie van de deskundigheid van bewoners, wordt het in z’n geheel geciteerd:
Schothorst veilig en vriendelijk
CONCEPT vs Rik 2004
De buurt is bijeengroepen, althans een aantal mensen daaruit. We spraken over wat er zoal voorviel in
de wijk, de bijbehorende en gevoelens. Met verbazing hoorde ik – buurtbewoner- dat slechts een enkele
straat bij mij vandaan al langdurig een verbale veldslag tussen bewoners en jongeren had
plaatsgevonden. Deze was nu afgelopen. Ook bleken mensen uit de wijk ’s avonds hun huis niet meer uit
te durven. Met de afgebrande gymzaal en een brandend schoollokaal en fietsenschuurtje nog vers in het
geheugen, werd mijn beeld scherper. Het woongenot in onze wijk dreigt af te nemen, dat is het signaal
wat ik overhield.
Ook de gemeente en politie ontvangen nog steeds berichten. Samenvattend geven deze berichten het
volgende beeld:
1. Overlast. In diverse perioden van het jaar, op verschillende tijden van de dag en op wisselende
plaatsen ontstaat een ongewenst niveau van overlast in de wijk.
2. Vandalisme. Een fors bedrag aan euro’s wordt door alle bewoners en instanties besteed aan de
gevolgen van vandalisme
3. Onveiligheid. Wij blijken onze steun aan elkaar onvoldoende te organiseren, waardoor bij
bewoners gevoelens van onveiligheid ontstaan.
Woon- en leefgenot
Ik wens dat wij een wijk zijn die het woon- en leefgenot van allen waarborgt.
Leuk zo’n wens, maar dat betekent werk aan de winkel: gedragsverandering voor allen. Om er voor te
zorgen dat het terrein dat wij verloren hebben terug te winnen. Geen overlast, geen vandalisme en
veiligheid.
Naar een goed georganiseerde wijk
Wij – project Raadhoven - doen de voorzichtige poging om de krachten tussen wijkbewoners onderling en
tussen wijkbewoners en de diverse gemeentelijke instanties te bundelen. Doel is een georganiseerde wijk.
Of beter: een wijk met groot zelforganiserend vermogen. Voorlopig afgebakend tot een beperkt gebied.
Niet georganiseerd als een groot geheel. Niet als een roerige massa. Wel als een los verband van
bewoners – jong en oud - die elkaar weten te vinden als dat nodig is. En die elkaar onderling op een
positieve en stevige manier aanspreken en corrigeren. Als rechten worden geschonden, regels worden
overtreden of normen en waarden in het gedrang komen..
1e proef: 3 scholen door de kerstvakantie van 2004
Als eerste proef voor het zelforganiserend vermogen van de wijk is door de vertegenwoordigers van de
wijk gekozen voor het optuigen van samenwerking in de buurt en de inzet van zoveel mogelijk middelen
gericht op 1 terrein, gedurende een korte periode. Kortom een integrale aanpak voor korte tijd en voor
een afgebakend gebied.
Voor verscherpte dijkbewaking in het scholen-terrein worden de volgende maatregelen voorgesteld voor
de periode van de kerstvakantie t/m nieuwjaarsdag. Het betreft hier het terrein van de openbare,
protestants-christelijke en katholieke basisscholen gelegen tussen de Nijenrode en de Queekhoven.
Gewenste effect van de activiteiten is een kerstvakantie gekenmerkt door:
1. 0 euro vernielingen
2. Geen overlast in de wijk
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Om dit te bereiken worden de volgende wijkregels geïntroduceerd:
a) Overdag alleen kinderen tot 12 jaar en ouders op het schoolterrein
b) Niemand op het schoolterrein na 18.00
Bij verscherpte dijkbewaking gaat het om naleving van de regels. De proef voor de wijk is de discipline op
te brengen de regels zelf na te leven en overtreders aan te spreken op naleving. Ondersteuning hierbij
wordt als volgt georganiseerd:
1) Het betreffende deel van de wijk wordt geïnformeerd met een brief.
2) De wel en niet uit de buurt afkomstige jeugd wordt geïnformeerd door het jeugdwerk
3) De scholen laten dagelijks hun binnen- en buitenlampen branden na 18.00
4) De omliggende buurtbewoners laten dagelijks hun buitenverlichting in de kerstvakantie
branden na 18.00
5) De politie surveilleert bewust onregelmatig
6) Vanuit de buurt worden elke avond 2 preventieve wijkwandelingen gemaakt door enkele
buurtbewoners.
7) De wijkbewoners spreken de volgende spelregels af bij overtreding:
a) Eerst worden 1 of 2 bekenden uit het – nu te organiseren - buurtbelnetwerk
opgeroepen
b) Overtreder(s) worden mondeling aangesproken – er wordt uitgelegd dat zij de
nieuwe wijkregels overtreden. Hen wordt verzocht zich naar ander gebied te
begeven.
c) Indien de wijkbewoner(s) niet durven aanspreken worden foto’s of video opnamen
van de overtreder(s) gemaakt.
d) Ter informatie van de politie en voor de statistieken wordt de politie geïnformeerd
over het voorval. Dit kan naar eigen inschatting vooraf of achteraf .
Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen “facts”en “feelings”. Bij “facts” wordt uitgegaan van de
harde cijfers van overlast en vernielingen. Worden deze worden wel gemeld bij politie of wijkmeldpunt?
Daarnaast moet er gekeken worden naar de “feelings”, de subjectieve beleving van (on)veiligheid bij de
bewoners.
Besloten werd een of meerdere buurtbijeenkomsten te beleggen waarop overlastgevende situaties
zowel op basis van “facts als feelings”geïnventariseerd worden zodat er een definitief plan van actie
gemaakt kan worden. Een buurtbewoner, de projectleidster en de aanjager gaan deze bijeenkomst
voorbereiden.
Commentaar:
■ Bijeenkomsten worden in eerste instantie vaak door bewoners aangegrepen om oud zeer te spuien en
in felle bewoordingen de problemen te schetsen waarmee zij in hun directe leefomgeving worden
geconfronteerd.
In de verhalen zitten een aantal gemeenschappelijk elementen:
• gevoelens van onveiligheid
• het verlies van
greep op de directe leefomgeving
• machteloosheid
tegenover destructieve uitingen van hangjongeren (verbaal in de vorm van geluidsoverlast en verbaal
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geweld en materieel in de vorm van vernielingen)
• het gevoel in de steek gelaten
te worden door overheid en politie en welzijnswerk.
Daarnaast worden er door bewoners diverse goedbedoelde doch tegenstrijdige voorstellen ter oplossing
van problemen gedaan. Ook spelen er snel belangentegenstellingen: “Ja, een JOP
is prima, maar niet voor mijn deur” 66
Voor je het weet wijzen alle neuzen een andere kant uit. Een strakke regie en de druk van een groot
probleem dat wordt omgezet in een collectieve uitdaging kan voorkomen dat een project uit elkaar spat
nog voordat het begonnen is.
In de werkwijze van het project Raadhoven werd een uitgebreid bewonersonderzoek, vervangen door de
expertmeetings. Onderzoek voor en door bewoners is een uitstekend middel om vrijwilligers te werven
voor een actief buurtnetwerk. Voor het doen van een dergelijk onderzoek is het echter nodig …om over
een team van vrijwilligers te beschikken. Dat was in de buurt niet het geval. Het achterwege laten van
een bewonersonderzoek, dat speurt naar de talenten en deskundigheid van bewoners, heeft echter ook
nadelen. Breed gedetailleerd zicht op wat er in de buurt leeft ontbreekt. Kortom initiatiefnemers gaan uit
van veronderstellingen. Een enorme valkuil voor professionals.
■ Uit het bovenstaande plan dat door een van de bewoners is geschreven blijkt dat het zicht op de
omvang van de overlast beperkt is: “Met verbazing hoorde ik – buurtbewoner- dat slechts een enkele
straat bij mij vandaan al langdurig een verbale veldslag tussen bewoners en jongeren had
plaatsgevonden”. Het zegt iets over de beperkte communicatie tussen omwonenden. Vaak blijft het zicht
beperkt tot de eigen straat.
Echter” het publiek maken” van de omvang van overlast -bijvoorbeeld via huis-aan-huis nieuwsbrieven of
een website kan ook onvoorziene effecten hebben:
- gevoelens van onveiligheid worden aangewakkerd
- alle hangjongeren worden gecriminaliseerd
- een buurt krijgt snel het etiket een probleembuurt te zijn.
In het project zijn deze tendensen merkbaar..Daarom wordt al in het eerste projectjaar het accent verlegd
naar het thema: “Werken aan een fijne en veilige buurt” in plaats van “het aanpakken van overlast
gevende jongeren”.
Stap 3: Bewonersbijeenkomsten: de onvrede gekanaliseerd
Eerste bijeenkomst.
Begin november 2004 is het zover. In een van de basisscholen wordt een avond georganiseerd waarop
buurtbewoners en professionals met elkaar praten over veiligheid in de buurt. Via emailadreslijsten,
huisbezoek, deelnemers aan de expertmeeting en flyers die via het basisonderwijs worden verspreid zijn
buurtbewoners geïnformeerd. Er zijn zo’n 30 aanwezigen. De bijeenkomst is strak georganiseerd om er
zoveel mogelijk rendement uit te halen:
In drie subgroepen wordt geïnventariseerd wat er in de buurt aan feitelijke overlast en onveilige situaties
worden ervaren (facts)
De bevindingen worden op grote flaps geschreven. Vervolgens wordt naar een reactie op
geconstateerde problemen gevraagd (feelings) en worden aanwezigen uitgenodigd aan te geven wat ze
er aan willen doen
Wat opnieuw opvalt is de machteloze woede van veel bewoners over de wijze waarop het leefklimaat
wordt verziekt door een aantal overlastveroorzakende jongeren. Maar ook de angst is angst voelbaar
dat dit een onomkeerbaar proces is. Een schoolhoofd klinkt bijna wanhopig als hij de schade aan zijn
school aan het opsommen is.
66

JOP: Jongeren Ontmoetings Plaats: een – vaak tijdelijke- “gedoog” hangplek voor jongeren, vaak voorzien van
een kleine overkapping
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Bij de plenaire presentatie van de inventarisatie van de drie subgroepen wordt de verontwaardiging
collectief voelbaar.
Het tweede gedeelte van de avond wordt gebruikt om de actiebereidheid van bewoners te peilen. Deze
blijkt groot te zijn. Toch worden er geen spijkers met koppen geslagen, temeer daar er de
verscheidenheid aan klachten over overlast en vernieling groot is. Een nieuwe bijeenkomst is
noodzakelijk.
Commentaar:
■De probleeminventarisatie op basis van facts en feelings werkt goed. De volgende stap: “Wat eraan te
doen?” ligt gecompliceerder. Er ontstaat een vacuüm, waarbij deelnemers een afwachtende houding
aannemen. Het is een minpunt in de organisatie van de avond. Beter was geweest ook de tweede ronde
in subgroepen te houden.
■Opvallend is de groepsdynamische werking: verhalen over overlast en vernieling versterken tal van
gevoelens en emoties bij aanwezigen. Hierdoor ontstaat een geladen sfeer.
Het is belangrijk de deelnemers ‘met de voeten op de grond te houden’, temeer daar een aantal geneigd
zijn om ook persoonlijke problematiek in het geheel te gaan betrekken.
Dan ontstaat er snel chaos en schiet de bijeenkomst aan haar doel voorbij. Het is de kunst dit soort
bijeenkomsten niet te laten uitmonden in ‘een praatgroep van lotgenoten’, maar actiegericht te werken
aan concrete stappen.
Tweede bijeenkomst
Nog dezelfde maand wordt een tweede bijeenkomst gehouden. Het aantal aanwezigen blijkt nu
gehalveerd. Dat maakt het vergaderen gemakkelijker.
De regie van de bijeenkomst is nu gericht op het nemen van concrete stappen.
Er wordt daadkrachtig gebrainstormd over de aanpak van overlastproblemen aan de hand van een
schema en een aantal spelregels:
- zo min mogelijk vergaderen, zoveel mogelijk doen
- er worden alleen problemen aangepakt die overzichtelijk zijn en op korte termijn aangepakt kunnen
worden en succesvol zijn
- op basis van snelle resultaten worden andere buurtbewoners gestimuleerd om mee te doen of zelf in
actie te komen
Als concrete stap wordt gekozen voor de beveiliging van het plein Raadhoven rond de drie basisscholen,
waar veel vernielingen plaats vinden. De kerstvakantie én Oud en Nieuw worden aangewezen als
testcase, omdat er dan traditiegetrouw de meeste vernielingen worden aangericht.
Commentaar
De kunst van het organiseren van bewoners ligt mede in de afstand tussen de eerste bijeenkomst en de
eerste concrete actie zo kort mogelijk te houden. Iedere bijeenkomst waar geen koppen met spijkers
wordt geslagen kan gemakkelijk leiden tot een halvering van het aantal deelnemers van een volgende
bijeenkomst. Dat bewoners afvallen is niet te voorkomen.
Op de eerste bijeenkomst kwamen een aantal bewoners die hun hart wilden luchten, zonder de intentie
te hebben een duurzame bijdrage te leveren. Het is belangrijk om (email)adressen te noteren, omdat er
in een later stadium wellicht wel een beroep op hen gedaan kan worden.

Derde bijeenkomst
Begin december 2004 volgt een derde buurtbijeenkomst. Er zijn 12 aanwezigen. Op deze avond wordt
een plan van actie gemaakt voor de beveiliging van het plein. Bewoners worden het snel eens over een
samenhangend pakket van maatregelen:
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-er komt een vast videobewakingssysteem op het plein. Zolang dat niet geplaatst is wordt een mobiel
systeem geinstalleerd dat achter de ramen van de basisscholen opgesteld kan worden
-het plein wordt na zonsondergang tot no-go (verbods)gebied verklaard, wijkagenten houden meer
toezicht op de naleving en gaan desnoods tot verbalisering over
- op het plein mag alleen door kinderen tot 12 jaar gespeeld worden
-met Oud en Nieuw en in de kerstvakantie zal er door buurtbewoners worden gesurveilleerd in nauwe
samenwerking met de wijkagenten
-door middel van een nieuwsbrief zullen buurtbewoners van de plannen op de hoogte worden gesteld.
- voor ieder no-go gebied voor jongeren, wordt een vervangende “hangplek”gezocht , om te voorkomen
dat jongeren alleen maar geconfronteerd worden met repressieve maatregelen.
De wijkmanager meldt binnen enkele dagen dat de gemeente akkoord gaat met het plan van actie. Er
zullen vergunningen worden aangevraagd voor het bewakingssysteem. Dit kan echter al direct geplaatst
worden !
Voor de financiering van het videosysteem wordt de Veiligheidsprijs -die het project eerder van de
gemeente ontving- gebruikt. Dit wordt aangevuld met een bijdrage van de Vastgoedafdeling van de
gemeente. Deze dienst betaald het herstel van schade aan basisscholen en gaat ervan uit dat de
verstrekte subsidie “zichzelf snel gaat terug verdienen”. Het ontbrekende bedrag wordt door de
wijkmager aangevuld. De bijeenkomst wordt door bewoners als een doorbraak ervaren. Het ziet ernaar
uit dat de samenwerking van bewoners en professionals op korte termijn vruchten kan afwerpen.
Commentaar:
● De derde bijeenkomst vormt het “omslagpunt”in het beginnende project: buurtbewoners
ontdekken dat hun inbreng direct effect kan hebben, mede door een pro-actieve opstelling van de
wijkmanager. Conform de doelstelling zijn het bewoners die met concrete voorstellen komen. Het
vertrouwen in de professionals als partners gaat groeien. Er is evenwel nog geen interesse om een vaste
kerngroep voor bewoners op te richten. Het lijkt er meer op dat bewoners eerst willen zien dat de nieuwe
aanpak in de praktijk werkt voordat zij zich duurzaam binden aan een bewonersorganisatie.
Eerste resultaten
Uit een email aan Kerngroepleden :
Nieuwjaarsdag 2005. Vannacht was het heftig in Schothorst.
De voorlopige balans van vernielingen aan ruiten van de basisscholen en instellingen in één deel van de
wijk is: School I : meer dan 9 ramen op het schoolplein. Waarvan er één helemaal weg is omdat er een
fiets doorheen is gegooid. In de klas van mijn zoon zijn alle ramen aan de barrels!! Dagverblijf
gehandicapten: raam in toegangsdeur weggeblazen door nitraatbon (melding van schade bij meldkamer
niet doorgegeven i.v.m. ontbreken naam contactpersoon!)
Buurt Raadhoven: op het plein geen enkele schade: het was daar opvallend rustig. Er waren geen
jongeren aanwezig: onze aanpak werkt!! Maar aan de buitenzijde, aan de straatkant zijn wel een paar
ramen vernield. Vermoedelijk door op de (brom)fiets passerende jongeren.
Rond het plein hebben drie teams van buurtbewoners tussen 23.00 en 3.00 uur hun rondes gelopen.
Fantastisch om elkaar op een rondje tegen te komen.
Ook kwamen we E. (wijkagent) en een collega tegen. Die waren blij verrast. Op een gegeven moment
stonden 8 volwassen kerels bijeen bij het plein, waar een klein groepje jongeren neerstreek en direct weer
vertrok. Kennelijk heeft de berichtgeving over de beveiliging op het plein positief gewerkt. In de uren voor
Oud en Nieuw waren de straten rondom het plein gefolderd met de mededeling dat wijkagenten en
bewoners hun ronde zouden maken én het verzoek aan bewoners een oogje in het zeil te houden en bij
onraad direct te bellen. Het tijdelijke videobewakingssysteem in de Drieslag(een van de basisscholen/red)
was van buiten af niet te spotten. Goed werk!!”
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Stap 4: Werken met een vaste kern: Kerngroep bewoners
Vierde bijeenkomst: beginnend succes
Op de vierde bijeenkomst, begin januari 2005, zijn 12 buurtbewoners aanwezig. De sfeer is levendig.
Bewoners zijn zichtbaar trots dat hun aanpak om het schoolplein te beveiligen gewerkt heeft. Ook
gemeente en professionals zijn enthousiast. Vanuit de wijkagenten wordt aangedrongen om het succes
breed uit te meten in de plaatselijke pers. Zij hopen dat het een stimulans is voor andere buurten om het
voorbeeld te volgen. De bewoners voelen daar weinig voor. Zij willen eerst duurzame successen zien en
zijn van mening dat teveel media-aandacht het project onder een te hoge druk zet. Besloten wordt een
bewonersgroep op te richten die zich voor langere tijd gaat inzetten voor de buurt. In de Kerngroep
nemen negen bewoners zitting.
Iedere maand zal er een bewonersbijeenkomst plaats vinden, met uitzondering van de
vakantiemaanden. De Kerngroepleden geven aan niet te willen en kunnen spreken namens de gehele
buurt, maar zich vooral als platform te beschouwen voor overleg en actie om het leefklimaat te
verbeteren.
In de voorbereiding van het project is een voorstel gemaakt om naast een vaste bewonersgroep te gaan
werken in een aantal werkgroepen. Daarbij wordt gedacht aan: communicatie met de buurt, fysieke
ruimte ( de organisatie en het onderhoud van de openbare ruimte), hotspots( overlast-plekken) en
jeugd.
Dit voorstel wordt maar gedeeltelijk overgenomen: er komt een ICT-werkgroep, die een buurtwebsite
gaat bouwen en onderhouden en gaat nadenken over de communicatie met de buurt. In deze werkgroep
nemen vier buurtbewoners en de projectleidster zitting. Er kan gebruik worden gemaakt van de
deskundigheid van een bewoonster die professionele websites bouwt.
Op deze vergadering verschijnt ook een verontruste buurtbewoner op leeftijd die telefonisch al zijn
beklag heeft gedaan over de teleurgang van waarden in de samenleving. Deze is onder meer zichtbaar in
de aanwezigheid van zwerfvuil in het trappenhuis van zijn flat. Op de bijeenkomst neemt hij direct het
woord en is van mening dat de beste aanpak van jeugdproblematiek is gelegen is het jeugdigen met een
jachtgeweer tegemoet te treden. Hij wordt door buurtbewoners tot de orde geroepen, maar tracht
buiten alle agendapunten om voordurend een nieuwe monoloog op te zetten over zijn ergernissen. Dan
wordt hij door de voorzitter uitgenodigd om mee te doen aan de –vreedzame- buurtsurveillance. Hij
haakt direct af. Dat is veel te gevaarlijk. Vervolgens wordt hem duidelijk gemaakt dat bijeenkomst geen
de plaats is om alleen onvrede te spuien. Na de vergadering is er evenwel ruimte voor een gesprek.
Beledigd haakt de man af: “Ik zie af van deelname”.
Vijfde bijeenkomst: spijkers met koppen
Op de bijeenkomst in februari 2005 komen enkele hoge gemeenteambtenaren die belast zijn met de
dagelijkse leiding van de ‘Veilig op straat’ campagne kennismaken.
Doel van de bijeenkomst is om elkaar te informeren over een gezamenlijke aanpak, en afspraken te
maken over wensen uit de buurt van jong en oud! Naast bewoners en professionals, zijn er ook enkele
jongeren en een jongerenwerker uit de buurt aanwezig,
Bewoners geven aan dat ze zich in het project buigen over de vraag: “Wat kunnen en willen we zelf,
welke positieve wending valt er met inzet vanuit de bewoners te geven aan het verbeteren van de sfeer
en veiligheid in de buurt.”
Prioriteit heeft de contact/communicatie met jongeren. Deels om afspraken te maken over de regels in
de buurt, deels om hen te steunen voor in hun behoefte aan goede vrijetijds-voorzieningen.
De directrice van de basisschool deelt mee dat er vanuit het basisonderwijs een leerlingwijkraad
opgericht wordt, om leerlingen te betrekken bij veiligheidsthema’s in de buurt.
De gemeente komt met een aantal toezeggingen:
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●Door elkaar te informeren, door draagvlak bij bewoners te hebben, kunnen procedures vaker versneld
aan de orde komen.
●De stedelijke welzijnsorganisatie zal een adequaat aanbod doen voor buurtjongeren.
●Er komt een JOP (jongeren- ontmoeting- plek). Voor de zomervakantie wordt deze geplaatst – en
feestelijk in gebruik genomen- in de groengordel van het stadspark.
●Er komt een grote skatevoorziening in het stadspark.
●De verlichting in de buurt zal worden verbeterd. In Raadhoven zijn er ongeveer 100 lichtarmaturen.
Deze zullen op korte termijn krijgen 1/3 meer lichtopbrengst krijgen. Daarvoor is al een kaart gemaakt.
Aan bewoners wordt gevraagd aan te geven waar dat nodig is, bijv. op binnenterreinen/ speelplekjes.
Daarvoor wordt een lichtschouw georganiseerd.
●Het “groen” in de buurt wordt aangepakt, ook dat verhoogt de veiligheid.
Commentaar:
● Als GSB project67 kan de gemeente investeringen doen, waarvoor anders geen- directe- middelen
beschikbaar zijn. ‘Ongevraagd’ wordt in het kader van veiligheid de lichtopbrengst van de staatverlichting
gepimpt, evenals het groenonderhoud.
Surveillances van de politie worden geïntensiveerd en er komen middelen beschikbaar voor het inzetten
van meer ambulant jongerenwerk.
Buurtbewoners zijn aangenaam verrast en ervaren deze maatregelen mede als een resultaat van hun
inzet. De gemeente stelt zich proactief op, is zichtbaar aanwezig tijdens bijeenkomsten en luistert naar de
wensen en voorstellen van de bewoners. Een video- bewakingssysteem kan met voorrang worden
geplaatst, daar waar anders maanden gewacht moet worden op een vergunning. Bewoners beseffen
echter dat het –waarschijnlijk- om een tijdelijke investering gaat. De gemeente Amersfoort wil met
‘Hotspot Schothorst Noord’ binnen een jaar een succes kunnen melden in haar programma “Veilig op
straat”.
“We moeten nu scoren bij gemeente” zeggen actieve bewoners, “Nu is het onze kans”.
● Een buurtinitiatief voor een buurtelite?
In de literatuur over bewonersinitiatieven worden regelmatig vraagtekens geplaatst bij de
representativiteit van de actieve bewoners. Doorgaans vertegenwoordigen zij geen dwarsdoorsnede van
de buurt. Het zouden elites betreffen, die lang niet altijd geneigd zijn de belangen van de meest
kwetsbare buurtbewoners te dienen.
In Raadhoven gaat deze tendens ten dele op. De actieve bewoners vertegenwoordigen de sociaal
economisch sterkere kant van de buurt. Vrijwel alle deelnemers aan het project zijn huiseigenaar. Het
minimum opleidingsniveau is MBO, het overgrote deel is ondanks een drukke baan, als vrijwilliger actief
in een sportvereniging, kerkgenootschap ,op een basisschool, de EHBO, carnavalsvereniging of werft
fondsen voor een Derde Wereld project. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 40 en 45 jaar. Het gaat
hoofdzakelijk om (volledige) gezinnen met kinderen die in de buurt op school zitten of gezeten hebben.
Deze bewoners werven actief nieuwe leden, bijvoorbeeld door hun buurman of vrouw enthousiast te
maken voor het project. Gedurende de drie jaar dat het project bestaat stromen regelmatig nieuwe leden
in, die zich na verloop van enkele bijeenkomsten thuis gaan voelen. Van enige vorm van uitsluiting van
deelnemers is geen sprake. Het project keert zich ook niet tegen overlastveroorzakende hangjongeren
maar wil juist in contact met hen zoeken naar oplossingen.
Stap 5: De Bewonersacademie: ‘good practices’ van bewoners
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Door goed te luisteren naar ervaringen van buurtbewoners en hieruit lering te trekken komt er zicht op
de deskundigheid van bewoners in het aanpakken van buurtproblematiek. Tijdens deze fase wordt
duidelijk dat er in de buurt de nodige expertise is opgebouwd in het aanpakken van ernstige
overlastproblematiek. In deze fase is het van belang om deze acties, zoveel mogelijk te verzamelen en
vast te leggen. Voorbeelden daarvan staat beschreven in de eerste drie casussen. Maar ook acties die
niet effectief waren, zijn van belang, omdat deze de valkuilen kunnen blootleggen. En voorbeeld daarvan
is te lezen in de vierde casus. Bij het verzamelen van materiaal wordt gekozen voor interviews die bij
buurtbewoners thuis worden gehouden. Koppeling van dit materiaal aan een buurtwebsite, is een
actuele en effectieve manier om buurtbewoners te informeren over wat er in hun buurt te halen valt aan
ondersteuning door mede bewoners.
Uitgangspunt is dat bewoners gebruik maken van wederzijdse vaardigheden en deskundigheid in het
oplossen van problemen in de openbare ruimte, zonder dat zij zich tegen een specifieke leeftijdsgroep,
bijvoorbeeld jongeren keren. Alleen al doordat ze te rade gaan bij elkaar, contact maken, gaan
communiceren, groeit het zelfvertrouwen en het inzicht ‘baas in eigen buurt’ te kunnen zijn. Werken ze
aanvankelijk ‘probleemgeoriënteerd’, in een later stadium gaan ze ontdekken hoe leuk het is om met
samen te werken aan positieve doelen, zoals het verbeteren het contact tussen leeftijdsgroepen en het
organiseren van buurtsport voor jongeren en buurtfeesten.
Om het formeel te zeggen: in deze fase gaat het om cumulatie van kennis en vaardigheden die
versterkend werken op het actiepotentieel van een buurt, waardoor het probleemoplossend vermogen
van de eigen gemeenschap groeit. Professionals spreken dan over ‘empowerment’. Het versterken van
de kracht van een groep of gemeenschap, waardoor het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen,
groeit.
Dit vormt de kern van de Bewonersacademie(BA) filosofie. De academie is daarmee geen kant en klaar
universeel toepasbaar model, maar wel een effectieve werkwijze waarin een aantal basisprincipes
centraal staan. De uitwerking daarvan kan van plek tot plek, van buurt tot buurt verschillen. Kortom de
toepassing vraagt maatwerk.
Dit in tegenstelling tot modellen die door welzijnsinstellingen en overheid ‘van bovenaf’ worden gedropt
en na verloop van tijd weer door nieuwe worden vervangen, omdat ze niet werken. In het project
Raadhoven is de term Bewonersacademie zelden expliciet gebruikt. Een aantal bewoners vinden de term
‘academie’ veel te pretentieus. De uitgangspunten ervan worden echter ten volle onderschreven en
toegepast. “Good practices” kunnen worden verzameld op het moment dat bewoners met elkaar in
gesprek komen tijdens een bijeenkomst of een informeel treffen. Soms heeft het zin bewoners
uitgebreid te interviewen of ze voor een videocamera of microfoon hun verhaal te laten doen. Daarbij
gaat het niet persé om groots opgezette acties, ook individuele acties zijn de moeite van het verzamelen
waard.
Illustratie: de filosofie van Bewonersacademie (BA)
Doelstelling.
Doel van de Bewonersacademie is het organiseren van een informeel locaal leer- en actienetwerk
waarbinnen buurtbewoners het vermogen ontwikkelen zich verantwoordelijk te maken voor het
vreedzame gebruik - door alle leeftijdsgroepen- van de openbare ruimte in hun buurt of wijk, waardoor
de sociale samenhang versterkt wordt en gevoelens van sociale veiligheid toenemen. Daarbij wordt in
eerste instantie uitgegaan van het aanpakken van situaties die gemeenschappelijk als problematisch en
bedreigend voor de veiligheid in de openbare ruimte worden ervaren. Daarbij is het niet van belang dat
bewoners vertrouwd raken met de terminologie en uitgangspunten van bewonersacademie, maar
veeleer stapsgewijs ontdekken dat zij uitgaande van een hecht netwerk de bepalende factor zijn in het
scheppen van een goed leefklimaat in de buurt. De BA is primair bedoeld als model om de fasering in het
proces van groeiende betrokkenheid van bewoners op hun woonsituatie systematisch te beschrijven en te
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verhelderen voor…netwerken van bewoners, bestuurders en professionals, ook buiten de betreffende
buurt.
1. Vraagstelling
Hoe kan een platform van overleg en samenwerking van buurtbewoners georganiseerd worden, waar
nodig ondersteund door professionals op gebieden van veiligheid, welzijn, zorg en onderwijs, teneinde
buurtbewoners vaardigheden te laten verwerven in het nemen van verantwoordelijkheid voor de
vreedzame organisatie van het leefklimaat en het toezicht op de openbare ruimte, zodat alle
leeftijdsgroepen -met soms conflicterende leefstijlen- vanuit gezamenlijkheid gaan werken aan een veilig
leefklimaat ?
3. Fasering
Daarbij wordt uitgegaan van de volgende fasering:
1. Het actief opsporen van buurtkader dat animo heeft om mee te werken aan de doelstelling
2. Het inventariseren van “practices” uit de buurt zelf). Daarbij gaat het zowel om effectieve
pogingen als mislukte pogingen van bewoners(groepen) om veiligheid en leefbaarheid in de eigen
buurt te ontwikkelen.
3. Het bewerken van deze “practices” tot overdraagbare producten..
Daarbij is het vooral van belang de ”werkzame delen”goed te beschrijven, die voor het
aanpakken van geconstateerde problemen uiterst effectief bleken
4. Het overdragen of “intrainen” van deze practices bij een kerngroep van actieve bewoners die zich
wil inzetten voor een beter leefklimaat
5. De afstemming van inzet en verdeling van verantwoordelijkheid van buurtbewoners én
professionals, waardoor meerwaarde ontstaat met betrekking tot het geheel van acties gericht
op het scheppen van een vreedzame buurt/wijk
6. Het inzetten van moderne communicatietechnieken als buurtwebsites als middel tot
communicatie tussen bewoners, alsmede het scheppen van mogelijkheden tot internet-toezicht
van bewoners op openbare ruimte (bijvoorbeeld 24-uurs zicht op hotspots via een
videobewakingssysteem gekoppeld aan een website)
7. Het ontwikkelen van een hechte samenwerking door professionals op het gebied van
welzijn/vrijetijdsbesteding, zorg, veiligheid en onderwijs, mede gevoed en gecontroleerd op
effectiviteit vanuit de buurt/wijkkader van bewoners, uitgaande van de thema’s die door
buurt/wijkbewoners als het meest urgent worden ervaren. De kwaliteit van de bewonersinzet kan
op deze wijze leiden tot een verhoogde kwaliteit van de inzet van de professionals, mede doordat
het zicht op de achtergrond van geconstateerde problemen steeds fijnmaziger wordt.68

7.3.6 “Good practices”in Raadhoven
In deze paragraaf worden vier casussen beschreven van een bewonersinitiatief.
Aard en omvang zijn sterk versschillend. Het kan zowel gaan om een individuele actie van een beperkte
omvang als om een omvattende actie van een bewonersgroep.

Casus 1. Macht en tegenmacht
68

Bron: Interne notitie over de Bewonersacademie in Raadhoven, bedoeld als kompas voor het project, Amersfoort ,
2005.
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In 2003 en 2004 werden een aantal bewoners van een deel van Raadhoven extreem geconfronteerd
met een groeiende groep jongeren, in vaak wisselende samenstelling, die zich rond de woningen steeds
extremer ging gedragen in de wijze waarop ze overlast veroorzaakten. Het hen daarop aanspreken
werkte onvoldoende en gezinnen ging lijden onder de overlast die in terreur dreigde te eindigen.
Duidelijk was dat er in de communicatie naar de jongeren sprake was van een verstoring van de
machtsbalans. De jongeren hadden het gevoel zeer ver te kunnen gaan en legden het verzoek tot
matiging van hun gedrag ijskoud naast zich neer. Een escalatie was op handen. Toen besloot een
bewoner buren en vrienden te mobiliseren om met een grote groep volwassen betreffende jongeren
indringend te confronteren met hun gedrag. Daarbij werden een meerdere tactieken gebruikt, die
gezamenlijk uiterst effectief bleken te zijn.
Een reconstructie.
De familie Wouters (gefingeerde naam), woont met 3 kinderen in een hoekhuis. Het huis grenst aan een
fietspad dat dwars door de buurt loopt. Pal achter hun huis heeft de gemeente een klein basketbalveldje
en een speelweide voor kinderen aangelegd, met daarop wat speelvoorzieningen. Het veld en
speelweide vormen een natuurlijke ontmoetingsplaats voor buurtjongeren. Midden 2003 ontwikkelde
zich een hanggroep rond deze plek, die bestaat uit buurtjongeren, aangevuld met vrienden uit
omliggende wijken.
De groep groeide snel in omvang, tot een formatie van meer dan 20 jongens en meiden, in de leeftijd
van 15 tot 18 jaar. Het betrof hoofdzakelijk schoolgaande, autochtone jongeren.
Na schooltijd, op vrijdagmiddag en het grootste gedeelte van het weekend, van begin van de ‘middags
tot etenstijd en ’s avonds van 19.00 tot na 22.30 uur verzamelt de groep zich rond het huis. Een laag
metalen hekje- geplaatst als afscheiding tussen fietspad en speelwei- dient een zitplaats. Met de
formatie van de hanggroep groeit ook de overlast: veel lawaai, vooral tegen de avond als de consumptie
van alcohol en wiet haar hoogtepunt bereikt, zwerfvuil op straat en een voordurende onrust bij
omwonenden wat hen te wachten staat. Het geeft de bewoners het gevoel voortdurend alert te moeten
zijn, omdat er ieder moment iets onaangenaams kan gebeuren. Omwonenden krijgen in toenemende
mate het gevoel dat ze niet meer veilig in hun eigen omgeving waren.
Aanvankelijk zijn de jongeren nog aanspreekbaar op de overlast die ze veroorzaakten.
Dit komt mede omdat Peter en Maria Wouters de meeste buurtjongeren bij naam en toenaam kennen:
“Je hebt ze zien opgroeien en dat scheelt wel als je met hun gaat praten. In het begin hebben we dan
steeds met praten dingen proberen op te lossen”.
Een oplossing voor de overlast ligt voorhanden:
Veertig meter van de hangplek ligt een groot stadspark, met voetbalveld en bankjes, waar jongeren in
relatief grote vrijheid hun tijd kunnen doorbrengen: het is een soort “gedoogplek”.
Het is voor de groep dan ook geen enkel probleem om van plek te verkassen: er is een goed alternatief
op zeer korte afstand. De plek tussen de woningen vinden ze echter blijkt aantrekkelijker, dus blijven ze
er.
Het begin van de escalatie vindt plaats op het moment dat Peter merkt dat hij buurtjongeren nog kan
aanspreken op hun gedrag, maar dat de jongeren van buiten de buurt zich niets meer laten zeggen,
brutaal worden en gaan provoceren. Ook komen er verbale bedreigingen: ”We zullen je huis slopen”,
“We breken je botten…”.
Peter is niet onder de indruk van het verbale geweld, hij laat zich niet gemakkelijk intimideren. Maar
voor andere omwonenden ligt dat anders: zij voelen zich in toenemende mate bedreigd. Zo gaan
buurtbewoners de groep te ontlopen door niet meer in hun tuin te zitten en eerst te kijken “of de kust
veilig is” voordat ze de straat op gaan.
Daarbij wordt voelbaar dat de spanning in en rond de groep zich aan het opbouwen is. Het conflict dreigt
te escaleren: “Vanaf oktober 2003 werd het grimmiger, ze lieten zich ook niet meer wegsturen… Er
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gingen nu meer omwonenden – zonder dat ze dat van elkaar wisten- naar de politie bellen, omdat ze
zich bedreigd voelden. Anderen willen bellen maar durven niet, uit angst voor represailles. In die
periode zijn er diverse agenten langs geweest, die allen constateerden weinig te kunnen doen omdat er
geen sprake was van “een heterdaad”. Om ervoor te zorgen dat de surveillerende agenten snel ter
plekke zijn blijkt één methode vooral effectief: ”Je moet overdrijven als je de politie belt. Ik bel op en
zeg: ”Ik ram ze nu helemaal in elkaar. Dan zijn ze er zo”. Aanvankelijk werd getracht afspraken te maken
met de politie om de overlast binnen de perken te houden. Dit werkte echter niet naar behoren:
“Afspraken waren soms niet bekend op het bureau”.
Peter en Maria geven niet op, er bleef niets anders opzitten dan om steeds opnieuw naar buiten te
gaan om jongeren aan te spreken op hun gedrag: “Je kon zomers niet meer buiten zitten. Het was een
drankfestijn, waarbij zelfs kleine biertaps werden aangesleept. Ook werd er veel geblowd”. De ervaring
van Peter was dat het geen zin had om jongeren na 21.00 uur aan te spreken, omdat ze na die tijd te
dronken op te stoned waren.
In deze periode komen er tussen buren gesprekken op gang met als thema :”Wat hier gebeurt is te gek
voor woorden”. Van een gezamenlijke actie is echter nog geen sprake. Het eind van de ellende was nog
niet in zicht.
Dan komt rond Oud en Nieuw van 2003-2004 de lang verwachtte escalatie. Op oudejaarsdag is het
pleintje de hele dag gehuld in kruitdampen. Het speelhuis van de kinderen wordt uit de grond gesloopt
en moet blijkbaar als brandstapel gaan dienen. Deze wordt nog aangevuld met delen van een schutting
van een buurman die niet thuis is. De politie komt af en toe, maar grijpt niet in. De nacht van Oud en
Nieuw brengt Peter op de bovenste verdieping van zijn huis door:”Om mijn spullen in de gaten te
houden”. Door het kabaal op straat kon hij niet meer in de huiskamer zitten. Het is een angstige en
zenuwslopende situatie. De houtstapel gaat uiteindelijk in de brand en politie en brandweer verschijnen.
Hoewel Peter de daders aanwijst treed de politie ook dit keer niet op. Peter zegt tegen de agenten: ”
Jullie vragen erom dat we ze zelf aan gaan pakken…” In de buurt gaat dezelfde nacht het gymnastiek
lokaal in brand. Het is een van de heftigste nachten die de buurt meemaakt.
De kentering
Op Nieuwsjaardag volgt de kentering. Buurtbewoners komen naar buiten om de puinhopen op te
ruimen. Er ontstaat een sfeer van: “ Nu is het genoeg geweest”. Er worden informele bijeenkomsten
belegd. Buren gaan bij elkaar op de koffie om te bespreken hoe ze de problemen aan gaan pakken. Ze
zijn het snel eens. In korte tijd wordt een lijst gemaakt met 16 namen en telefoonnummers van zowel
mannen als vrouwen die ’s avonds willen patrouilleren.
Het concept is even eenvoudig als effectief:
“Als wij worden bedreigd, vormen we een tegenmacht” .
Daarbij
wordt geen geweld gebruikt, wel de inzet van een grote groep volwassenen.
Voorlopig zal er iedere avond gesurveilleerd worden.
Bij onraad ligt er telefooncirkel klaar met alle omwonenden die opgeroepen kunnen worden om te
assisteren.
Een emotionele buurtbewoner, die met een knuppel de jongeren te lijf wil gaan, wordt buiten de
buurtpatrouille gehouden.
Er wordt er niet
meer gepraat met de groep. Dat werkt klaarblijkelijk niet meer .
Het plein wordt tot ‘no go area’, tot verboden gebied, verklaard voor de groep. Speelplekken voor
kinderen worden verboden voor 12+ jeugd.
Alle ouders van de betrokken buurtjongeren krijgen huisbezoek of een brief van de bewonersgroep en
worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen: “Dat maakte nog de meeste indruk. Jongeren
schrokken zich te pletter toen ik bij ze aanbelde. Sommigen wilde de deur meteen weer dichtgooien”.
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De meeste ouders reageren geschokt en beloven medewerking. “Ik heb hier huilende ouders aan de
deur gehad, die niets wisten van het gedrag van hun kinderen”.
Een aantal buurtjongeren krijgt huisarrest van hun ouders.
De politie wordt op de hoogte gebracht van de nieuwe aanpak. Hoewel er bedenkingen zijn wordt
toegezegd snel ter plekke zijn als er een escalatie dreigt.
Bewoners besluiten zich ook in te zetten voor een JOP of MOP (mobiele ontmoetingsplaats) voor
jongeren in het nabijgelegen park.
Het ontwerpvoorstel van enkele bewoners krijgt uiteindelijk een prijs van de gemeente.
Ook wordt een voorstel aan de gemeente gedaan voor herindeling van het plein, waardoor deze minder
aantrekkelijk zou worden voor hangjongeren.
Het deel van de groep die van buiten de buurt komt blijft zich echter dreigend opstellen. Ze geven hun
plek niet zonder strijd of stoot op. Op 1 en 2 januari blijft het rustig. De restgroep vertoont zich niet. Dan
vindt op 3 januari 2005 de beslissende confrontatie plaats tussen buurtbewoners en de leiders van de
hanggroep. Zij weigeren zich te verwijderen en dreigen Peter met een mes te lijf te gaan: “We gaan je
neersteken”. De politie is snel ter plaatse. Ze zijn goed voorbereid door de bewoners en komen vanuit
vier toegangswegen op de groep af om hen zo de pas af te snijden. Buurtbewoners en politie sluiten de
groep in. Een aantal jongeren die met geweld dreigden worden gefouilleerd op wapens. Tot verbazing
van de bewoners worden ook dit keer geen jongeren meegenomen naar het bureau. Maar de aanpak
blijkt effectief. Het is de laatste confrontatie tussen de groep en de bewoners. Doordat de buurtjongeren
zich conformeren aan de gemaakte afspraken is het groepje van buiten de buurt zijn grootste aanhang
kwijt en kiest eieren voor hun geld. Nog drie maanden lopen bewoners ‘s avonds hun rondjes. Het blijft
rustig. De jongeren van buiten de buurt laten zich niet meer zien.
Een van de informele leiders heeft nog geprobeerd een nieuwe groep te formeren om terug te komen en
wraak te nemen. Daar was gelukkig te weinig belangstelling voor. De aanpak heeft de contacten tussen
de omwonenden versterkt. Er wordt meer gecommuniceerd, bewoners weten elkaar direct te vinden als
dat nodig is.
Bij overheid en politie bestond aanvankelijk de nodige scepsis rond dit buurtinitiatief. “Het recht in eigen
hand nemen”, riep aanvankelijk weerstanden op.
Nu echter blijkt dat een niet gewelddadige confrontatie vruchten heeft afgeworpen, komt er meer
begrip en respect voor de strategie van familie Wouters en de omwonenden. Belangrijk in de aanpak was
ongetwijfeld dat bewoners uitdrukkelijk de support van de politie eisten, maar zelf de regie in handen
namen.
Commentaar
Bovenstaande casus is een goed voorbeeld van een vorm van bewonersinitiatief dat creatief en breed
wordt opgezet. Het bevat vele ingrediënten voor een geslaagde aanpak van een overlastprobleem dat
dreigt te escaleren: -het houden van de regie – het doorspreken van een strategie met de politie,
buurtsurveillance, het bezoeken van ouders van overlastgevende jongeren én het meedenken over een
alternatieve hangplek voor jongeren.
Twee jaar na de incidenten blijkt dat onderlinge contacten tussen de bewoners aanmerkelijk zijn gegroeid
door de gezamenlijke actie. Bewoners staan sterker omdat ze weten altijd een beroep op elkaar te
kunnen doen.

Casus 2. Isolement versus weerbaarheid.
De buurvrouw van een deelneemster aan het Project Raadhoven is na het recente overlijden van haar
man heel kwetsbaar. Na een – voor haar- bedreigende confrontatie met enkele hangjongeren, durft ze
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de deur bijna niet meer uit. Ze weet niet waar ze naar toe moet en klopt voor hulp bij haar buurvrouw
aan. Die praat veel met haar, probeert haar te stimuleren en adviseert contact te zoeken met de
wijkagent. Na herhaaldelijk bellen belooft de wijkagent contact te zoeken met de jongeren en heeft een
gesprek met de oude dame. Sindsdien durft ze -voorzichtig- weer de straat op. Inmiddels blijkt dat meer
ouderen in Raadhoven met hetzelfde probleem kampen: sommigen zeggen ook overdag niet veel verder
dan hun tuin te komen. De support van de buurvrouw komt op een cruciaal moment, omdat angst waar
niets aan gedaan wordt in de regel alleen maar sterker wordt en kan leiden tot een totaal isolement.
Bovendien is het belangrijk dat jongeren beseffen wat ze voor een schade ze – vaak onbedoeld- kunnen
aanrichten bij kwetsbare buurtgenoten.
Casus 3. De confrontatie met het eigen gedrag.
Een buurtbewoner ziet dat een fietsende tiener ( van ongeveer 15 jaar) de kliko die voor zijn woonhuis
staat meesleept. Het gebeurt in een straat die een doorgaande verbinding vormt tussen twee wijken.
Vooral in het weekend levert dat veel overlast op als dronken jongeren ’s morgens heel vroeg uit het
centrum richting huis keren en een soms spoor van vernielingen (aan vooral auto’s) achterlaten. De
bewoner gaat met de fiets achter de jongen aan, die met de kliko in het stadspark verdwijnt. Daar wordt
de afvalbak over een heg van een volkstuin gekieperd.
De bewoner (B) spreekt de jongen rustig aan :
”Wat doe je mijn kliko ? ”
Jongen (J) (duidelijk geschrokken): ”Geintje, meneer”
B (rustig): Dan is het geintje nu afgelopen, breng die kliko maar weer terug.
J (verward): Ja, maar dat kan niet, hij ligt achter de heg.
B: Hij is daar gekomen, dus kan hij ook weer terug. Ga je gang.
J: Ja, maar hoe kom ik over die heg?
B(met humor): Dat is het probleem dat jij mag oplossen.
J. (bedeest): Moet dan echt ?
B: (quasi ongeduldig): Ja, natuurlijk, ik heb niet alle tijd, waar wacht je nog op
Vervolgens onderneemt de jongen enkele vruchteloze pogingen om over de heg te komen.
J: (timide, heeft inmiddels enkele schrammen opgelopen): Meneer, het lukt niet
B: Zal ik je helpen?
J: Graag meneer
B: Als ik jouw fiets vast hou, ga jij op de bagagedrager staan en springt zo over de heg.
Uiteindelijk lukt het de jongen met veel moeite de kliko de volkstuin weer uit te krijgen.
B: Zo, en nu maar terug naar de plaats waar de kliko stond.
B: (Als de kliko is teruggezet): Vind je dit nu een geslaagd begin van jouw vakantie?
J: Nee, meneer
B: Dan hoop ik dat je iets geleerd hebt
J; Ja, meneer
Een voorbeeld van een niet geslaagde, maar leerzaam bewonersinitiatief, staat in onderstaande casus.
Casus 4. “Ik heb geen grip op mijn leefomgeving”
De locatie.
Willem, zijn vrouw en hun jonge kinderen wonen nog maar kort in de buurt. Ze betrokken hun
huurwoning in de zomer van 2003. De buurt lijkt een rustig en mooi met het groen van het stadspark in
de directe omgeving en leuke speelplekken voor hun jonge kinderen. Maar de rust valt tegen. Achter hun
woning met een diepe tuin, ligt een (autovrij) pleintje waar een aantal speelobjecten voor kinderen
staan. Het plein ligt geheel omsloten door woningen, geluiden blijven er hangen. De toegang tot het
plein is beperkt tot vier vrij smalle brandgangen die tussen de huizen liggen. Alle tuinen zijn voorzien van
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een schutting, zodat het directe zicht vanuit de tuinen op het plein ontbreekt. Op het plein staan twee
lantaarnpalen, met een beperkte lichtopbrengst. Een van de lantaarns is het vaak defect. Kortom een
ideale hangplek voor buurtjongeren. Dicht bij huis en geen pottenkijkers. Een plek tussen de huizen die
problemen kan veroorzaken als toezicht en sanctionering van overtredingen uitblijven.
De twijfels van een omwonende
Wat is overlast? En is het strafbaar? Kun je overlast tegengaan, ook al heb je weinig juridische middelen?
Is het acceptabel dat 24 kleine kinderen in de omringende huizen niet kunnen inslapen door
geschreeuw, getier en gevloek van bier en wodka drinkende jongens die zich ook aan softdrugs te buiten
gaan? Hoe spreek je ze aan op hun gedrag? En wat doe je als alle verzoeken en pogingen om concrete
afspraken te maken over geluidsoverlast, vernieling en rotzooi van gebroken bierflesjes stuitten op een
muur van onverschilligheid, brutaliteit en egocentrisme? Wat doe je als je de wijkagent inschakelt die
zegt dat de zaak zijn aandacht heeft, maar weinig tot niets kan doen? Wat doe als alle omwonenden
aangeven last te hebben van de hanggroepen, maar het niet met elkaar eens kunnen worden over een
sluitende aanpak? Wat doe je als alle energie die je gestopt hebt in het zoeken aan een vreedzame
oplossing faalt? Wat doe je als je ziet dat gevoelens van onmacht en onveiligheid bij de buren
toenemen? Dat mensen zich steeds meer terugtrekken op hun eigen eiland. Dat buren in de zomer niet
meer in hun eigen tuin gaan zitten. Dan voel je dat je moe wordt van een steeds terugkerende probleem
dat onoplosbaar lijkt en wil je elders gaan wonen, na een zorgvuldig onderzoek van de nieuwe
woonomgeving op overlast veroorzakende jongeren.
Dit is in het kort het proces Willem en zijn partner beschrijven: het is het verhaal van een proces bijna 2
jaar duurt en eindigt met een verhuizing naar een andere buurt.
Een reconstructie van het overlastprobleem
Overlast van groep 1:
Deze vrij grote groep bestaande uit 15 tot 23 buurtjongeren en jongeren van buiten Raadhoven was in
de zomer en winter van 2003 op het speelplein actief. In deze groep zaten ook enkele meiden. Ook
midden in de winter verzamelden ze zich gemiddeld een paar keer per week ’s avonds op het plein.
Aard van overlast: geluidsoverlast; zwerfvuil: plein bezaaid met papier, blikjes, wodkaflesjes en
gebroken glas (ook in het spelhuisje van de kinderen). Bewoners ruimen de puinhoop steeds op, maar
het probleem wordt niet opgelost.
Na interventie van de wijkagent lost deze groep zich op. Politie adviseerde buurtbewoners om niet zelf
naar de groep toe te gaan. Onduidelijk is of de groep uiteengevallen is, zich heeft hergegroepeerd en/of
een andere hangplek heeft gevonden.
Overlast van groep 2
Kort na het uiteenvallen van groep 1, neemt groep 2 bezit van het pleintje (vanaf begin 2004) Ze geven
aan dat de aanvankelijk werden “verdrukt”door groep 1, die hen qua groepsgrootte overtrof. Het gaat
om een kleine groep van 6 tot 7 jongens , in de leeftijd van 16+, doorlopend tot ongeveer 19 jaar.
Vermoedelijk allen schoolgaand/werkend. De meeste komen uit de eigen buurt met enige overloop uit
een naburige wijk. Een van de jongeren woont aan het plein, het is de zoon van een alleenstaande
moeder, die problemen ontkent of minimaliseert. De jongen is individueel wel aanspreekbaar op
overlast, maar buigt in de groep voor de gangmaker. Deze informele leider is niet aanspreekbaar, laat
zich slecht corrigeren
Mate van overlast: de productie van zwerfvuil en geluidsoverlast nemen toe naarmate er meer
gedronken en geblowd wordt ( met mogelijk incidenteel harddruggebruik: cocaïne). Naarmate ze langer
op het pleintje staan wordt het steeds meer schelden, vloeken en tieren. De groep manifesteert zich
vooral in het donker en blijft dan uren hangen. Bij mooi weer voetballen ze tegen de schuttingen , wat
geluidoverlast geeft. De kinderen slapen slecht in. Omwonenden blijven ’s zomers binnen. Het is niet
leuk meer om in de eigen tuin te zitten. Voorbeeld: op een zaterdag is de groep van 13.00 uur tot 22.30
uur actief op het op het plein, met korte pauzes om thuis te eten. Naarmate de dag verstrijkt neemt ook
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de geluidsproductie toe. Zondag zijn ze vanaf 13.00 uur al dronken. Als ze verschijnen vluchten de kleine
kinderen van het plein. De wijkagent is er wel geweest, maar de kids “kennen hun rechten”en kunnen
niet zomaar geverbaliseerd worden
Wat is aan het probleem gedaan?
Je kunt de omwonenden niet verwijten dat ze niets gedaan Je kunt de omwonenden niet verwijten dat
ze niets gedaan hebben om het probleem zelf op te lossen. Naast het initiatief om steeds maar weer
zwerfvuil op te ruimen (het is uiteindelijk wel een speelplaats voor kinderen), is meerdere keren getracht
met de groep afspraken te maken: na 20.00 uur geen herrie/ niet voetballen omdat de kinderen moeten
slapen. De afspraken werden genegeerd. Ook zijn bewoners in groepjes van vijf naar de kids toegegaan.
Niets hielp.
Vervolgens kwamen buurtbewoners bijeen om over de overlast te praten. Ook worden er activiteiten
georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Er wordt een werkgroep geformeerd om het probleem
aan te pakken. Deze gaat een plan uitwerken voor de herindeling van het plein. Waar niet voor wordt
gekozen is het vormen van een “tegenmacht”van volwassenen, die de jongeren tegemoet treed, zoals
dat op een andere plek in de buurt effectief bleek. De meningen zijn te verdeeld om van een
gezamenlijke aanpak te kunnen spreken. Ook zijn bewoners niet in staat een vuist te maken: er wonen
meerdere sociaal kwetsbare mensen rond het plein – waaronder bewoners van een sociowoning- die
niet het vermogen hebben zich weerbaar in te zetten tegenover verbaal geweld en dreiging van
jongeren.
Omdat de werkgroep niet tot een gezamenlijke aanpak komt, wordt vervolgens de expertise ingeroepen
van de gemeente. Deze zegt toe een ambtenaar te sturen. Deze belt de eerste afspraak af (ziekte) en
meld zich daarna in het geheel niet meer. Teleurstelling, verbittering en dreigende apathie bij de
bewoners is het gevolg.
Conclusie: bewoners, politie en gemeente kunnen geen vuist maken. De bewoners voelen zich niet
serieus genomen en trekken zich op hun eigen territorium terug.
Inmiddels is het pleintje ontdekt door een nieuwe groep, waarvan herkomst en samenstelling niet
bekend is. Ze komen er na schooltijd op fietsen om er wat rond te hangen. Er is geen sprake van overlast.
Bewonerscitaten:
- “Je
krijgt een hopeloos gevoel van het geheel”
- “We hebben alles geprobeerd, we zijn het beu”
- “Ik heb
geen grip op mijn leefomgeving”
- “De oorzaak ligt bij
een aantal zwakke gezinnen waar de problemen vandaan
komen.
- “De jongeren moeten worden opgevoed, ze zijn erg egoïstisch. Houden geen enkele rekening met
anderen”
- “Dit
probleem speelt al veel langer, wel 6 tot 7 jaar”
- “Je kunt geen contact met ze krijgen”
- “Het is te gek dat dit getolereerd wordt”
- “Je raakt geïrriteerd, hebt moeite je te beheersen”
- “Ze
hebben er schijt aan”
-“Het zijn nog kleine kinderen in grote mensenlijven”
- ”Ik heb met ze te doen, ze krijgen het heel moeilijk later”
- “Ze hebben een coach nodig”
- “We willen erkenning dat geluidsoverlast ook overlast is”
-“Wat ze
nodig hebben is dat ze worden aangepakt”
Commentaar:
Op basis van laatste casus kunnen we een aantal conclusies trekken:
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- in de architectuur van de buurt, zijn talloze plekken te ontdekken die slecht of moeilijk beheerbaar zijn.
Het schoolplein voorop. Bij chronische overlast van jongeren zou een herstructurering van bepaalde
locaties zoals het betreffende binnenplein een optie kunnen zijn. Daarvoor is echter consensus nodig van
alle bewoners en medewerking van de woningbouwcorporatie en gemeente. Deze consensus ontbreekt.
- In casus 4 gaat het om “gewoon” hanggedrag van jongeren, dat echter heftiger wordt onder invloed
van drank en drugs én de onmacht van bewoners om onaanvaardbaar gedrag een halt toe te roepen.
Bewoners zijn niet in staat daar grenzen aan te stellen. Hun aanpak is te “soft”. Juist het stellen van
grenzen en het naleven van afspraken is essentieel. Omwonenden raken onderling verdeeld als het gaat
om een aanpak en kunnen daarom geen “tegenmacht” vormen. Daardoor hebben hanggroepen een tijd
vrij spel, totdat de wijkagent er zich mee gaat bemoeien. De informele leiders kunnen hun gang gaan en
anderen meetrekken. De groep krijgt daardoor meer status. Bewoners voelen zich steeds machtelozer.
Sommige gezinnen denken al over verhuizen, anderen nemen maatregelen voor de extra beveiliging op
en rond het huis –onder meer door het plaatsen van rolluiken- en laten het plein voor wat het is.
- Bewoners komen tot de conclusie gekomen dat ze effectieve hulp van buitenaf nodig hebben. De
wijkagent heeft aanvankelijk een weinig actieve opstelling. Een brief of bezoekje aan de ouders van de
overlastveroorzakers kan al veel invloed hebben. De gemeenteambtenaar is slordig in het nakomen van
afspraken. Het vertrouwen in gemeente en politie neemt af.
- Na verloop van de tijd blijkt echter dat groepen zich ook weer oplossen, zeker na interventie en
surveillance van de wijkagent.
-In het project boden buurtbewoners die in casus 1 beschreven zijn, hulp aan:”Wij kunnen jullie vertellen
wat werkt en wat niet, maar de uitvoering moet je zelf doen”.
- Een voorbeeld van een simpele strategie kan zijn: verplaats de tuinmeubels en ga met meerdere
gezinnen op het plein zitten als daar jongeren hinderlijk aanwezig zijn. Doe verder niets. Dikke kans dat
de lol er snel voorbij is.
- Bewoners in tal van buurten en wijken worden gedwongen om als team samen te werken als ze
bovenstaande problemen willen aanpakken. De expertise daarvoor ontbreekt vaak. In bovenstaande
casus kon deze om de hoek gehaald worden bij andere bewoners. Daarom is van belang om
bewonersnetwerken te verbinden, om ervaringen en kennis te delen.
7.3.7 Verbreding van de werkwijze
Als Project Raadhoven een ‘one issue’project was, een inzet gericht op één probleemsituatie, zou bij
succes het einde van het bewonersgedeelte van het project in zicht komen.
Stap 5. De verbreding van de doelstelling van het project
Na de eerste zes projectmaanden maken de bewoners de voorlopige balans op van hun inspanningen.
Rond het schoolplein zijn er geen incidenten of vernielingen geweest. Het videobewakingssysteem en
surveillance bewijst haar diensten.
Een bewoner stelt: “Of we heffen ons weer op, omdat het belangrijkste doel gehaald is, of we gaan
werken aan een bredere doelstelling. Daarbij zouden we ons meer moeten richten op de verbetering van
het leefklimaat in de buurt én de communicatie met en tussen jong en oud”. Voor de laatste benadering
wordt gekozen.
Commentaar: “Een vreedzame buurt voor alle leeftijdsgroepen”
De kracht van het project zit in de doelstelling open te staan voor alle leeftijdsgroepen. Hangjongeren
worden niet uitgesloten of gecriminaliseerd, maar gezien worden als buurtbewoners met eigen specifieke
behoeften aan ontmoeting en ontspanning. Verstoringen van de openbare ruimte worden
gesanctioneerd. Regels moeten gelden voor iedereen.
In plaats van in een verbodscultuur naar hangjongeren terecht te komen wordt de norm gehanteerd dat
voor iedere overlastgevoelige hangplek plek in de buurt een beter alternatief gezocht moet worden.
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Communicatie naar de buurt
Veel buurtbewoners zijn aanvankelijk niet of nauwelijks op de hoogte van het project. De communicatie
met jong en oud in de buurt wordt een nieuw speerpunt.
Daarvoor worden de volgende middelen ingezet:
- de lancering van de buurtwebsite, die met behulp van een huis aan huis bezorgde flyer wordt
aangekondigd: buurt-raadhoven.nl
- email nieuwsbrieven aan bewoners die te kennen geven het project te willen volgen. Daarbij gaat het
om een bereik van ongeveer 8% van alle huishoudens in de buurt.
- huis aan huis nieuwsbrieven, omdat niet iedereen gebruik maakt van internet
- het face to face benaderen van kennissen, vrienden en buren
- het bezoek aan hangplekken om met jongeren in contact te komen
- het bieden van een platvorm voor overleg en discussie met buurtbewoners
- de planning van ontmoetingsgerichte activiteiten: het buurtfeest (2006)
- het gericht zoeken naar publiciteit in plaatselijke media
De kwetsbaarheid van de buurtwebsite
Het constructie van de website blijkt een fluitje van een cent, dankzij een actieve buurtbewoners die een
eigen ICT bedrijf runt. Het levert een functioneel vormgegeven, gebruikersvriendelijke website op, met
tal van toeters en bellen. Zo kan precies worden nagegaan of ‘hits’ van binnen of buiten de buurt komen,
kortom welke mensen de website bezoeken. In twee jaar komen er bijna evenveel bezoekers, als er
buurtbewoners zijn: 1500.
Toch is de website – zeker voor een kleine buurt- een kwetsbaar communicatie instrument. Wil er
sprake zijn van een meer dan eenmalig bezoek aan de website, moet deze met regelmaat worden
geactualiseerd.
Dat blijkt geen eenvoudige opgave. De formatie van het redactieteam levert problemen op. Het
aanvankelijk ambitieuze redactiegroepje valt snel uit elkaar, omdat enkele bewoners in verband met
privé problemen afhaken. Een volgende redactiegroep werkt beter, maar mist een vaste beheerder, die
ervoor zorgt dat de aangeleverde kopij met regelmaat wordt geplaatst. Zo kan het gebeuren dat de
redactie kopij produceert, die niet of met grote vertraging wordt geplaatst. In de praktijk blijkt
websitebeheer een tijdrovende zaak, die vraagt om een vaste vrijwilliger met ICT kennis, die bereid de
nodige tijd in het beheer te steken.
Dat neemt echter niet weg dat de website aanvankelijk door veel mensen zowel binnen als buiten de
buurt wordt bekeken en een hoge waardering scoort. De gemeente plaatst een link op haar website.
Alleen het wijkbeheerteam van de wijkbewoners is minder enthousiast. Als ‘gevestigde’
bewonersorganisatie kunnen ze weinig enthousiasme opbrengen voor een buurtwebsite terwijl de wijk
er geen heeft.
Commentaar
Buurtwebsites worden steeds gewoner als communicatiemiddel binnen buurten en wijken.
Het maken is een fluitje van een cent, het onderhoud echter een tijrovende zaak.
Het koppelen van een emailadres aan de website is verstandig. Bij het openen van een forum
is duidelijkheid in de gehanteerde spelregels een vereiste, om te voorkomen dat er negatieve of
discriminerende tendensen binnensluipen. Een redactie moet zich het recht voorbehouden om berichten
te weigeren. Dat vereist een grote tijdsinvestering.
Een buurtwebsite hoeft trouwens niet specifiek gericht te zijn op buurtbeheer. Er zijn ook websites die
vooral aandacht besteden aan de buurt of wijkcultuur.
Tips voor het opzetten van een buurtwebsite kunt u vinden opj: www.buurtspin.nl

116

De waarde van huis aan huis nieuwsbrieven
Huis aan huis nieuwsbrieven blijken een goed communicatiemiddel te zijn, blijkt uit een kleine
bewonerspeiling in 2007. Deze worden meer gewaardeerd dan de buurtwebsite. Na twee en een half
jaar zijn de meeste buurtbewoners mede dankzij nieuwsbrieven op de hoogte te zijn van het bestaan van
het project, ook al weten ze lang niet altijd waaraan precies wordt gewerkt. Opmerkelijk is bijvoorbeeld
dat bewoners wel hebben deelgenomen aan de buurtfeesten van 2006 en 2007, maar niet beseffen dat
deze door de Kerngroep bewoners van het project georganiseerd zijn. De waardering voor het project is
overwegend positief. Een kleine minderheid geeft aan het project niet zo zinnig te vinden, …”omdat er
nauwelijks overlast is in de buurt”. Een indicatie voor het korte termijn geheugen én een bewijs dat
onderlinge communicatie over overlast zich beperkt tot de straten en plekken waar deze zich voordoet.
‘De buurt’ als een geografische eenheid waaraan sociale identiteit wordt ontleend bestaat niet. Dat
maakt het voor actieve bewoners moeilijk om te sleutelen aan een buurtcultuur waarin
verantwoordelijkheid van bewoners voor hun directe leefomgeving centraal staat. In een wereld van
globalisering blijft kennis van de directe leefomgeving gefragmenteerd..
Nieuwsbrieven blijken vooral te werken als ze worden bezorgd op een tijdstip dat er geen vloedgolf aan
folders en reclamekranten op de deurmat belanden. In de overvloedige stroom aan beïnvloeding via
massamedia, nemen ze een bescheiden plaats in. Dat maakt het voor actieve bewoners niet altijd
gemakkelijk de motivatie op te brengen om ze met regelmaat te verspreiden. Directe respons op vragen
en uitnodigingen om als bewoner deel te nemen aan het project blijven grotendeels uit. Van enige
wervende waarde is nauwelijks sprake. Ze hebben uitsluitend een informatieve waarde.
Werving van nieuwe deelnemers aan het project wordt zonder uitzondering bereikt door face tot face
contacten van actieve bewoners met kennissen, vrienden en buren.
Communicatie met bewoners
De maandelijkse bijeenkomsten van de Kerngroepbewoners worden mede gebruikt
voor kennismaking en contactlegging met andere buurtbewoners, die zich in hun straat wel informeel
hebben georganiseerd, doch geen deel willen uitmaken van het project.
Zo trachten enkele buurtbewoners iets te doen aan overlast rond hun woningen en komen daarvoor
advies halen bij de Kerngroep bewoners. Een ad-hoc actiegroep van omwonenden die zich furieus keert
tegen de plaatsing van een JOP in de directe omgeving van hun woningen, komt ook praten. Een
vertegenwoordiger van hen verwijt dat Kerngroepleden dat ze zich voor het karretje van de gemeente
laten spannen. De projectleidster wordt verweten een verkapte gemeenteambtenaar te zijn. Er volgt een
goed inhoudelijk gesprek over de rol van bewoners in het project., waardor verhoudingen verzachten.
Twee bezorgde buurtbewoonsters komen hun nood klagen over de jeugd in hun straat die steeds
brutaler wordt en hen grof benadert.
Als er via de buurtwebsite een hulpverzoek komt van een ouder echtpaar dat bang is voor hangjongeren,
wordt er door meerdere actieve bewoners contact met hen opgenomen. Zij geven aan zich gesteund en
gehoord te voelen, waardoor hun grootste paniek verminderd. In alle gevallen wordt de contactlegging
wederzijds gewaardeerd en wordt afgesproken elkaar te ondersteunen waar dat mogelijk is.
Steeds wordt benadrukt dat kerngroepleden geen buurtvertegenwoordigers zijn, maar als dat de
Kerngroep als platform van overleg en actie gezien moeten worden, die openstaat voor iedere
belangstellende.

Commentaar:
Waar in het projectplan sprake was van het opzetten van een ambitieuze vorm van buurtmediation, het
bemiddelen in conflicten tussen jong en oud, zijn bewoners in de praktijk helder in het aangeven wat er
binnen hun mogelijkheden ligt. Niks speciale projecten, niks trainingen voor bewoners. Als er in een straat
spanningen ontstaan tussen jong en oud, willen kerngroepleden desgevraagd bemiddelen door het

117

gesprek aan te gaan met de partijen. Dat kan op een informele wijze op straat of bij een biertje in een
huiskamer, zonder dat er weer een project “met toeters en bellen” van wordt gemaakt, begeleid door
externe “deskundologen”. Voor mij, als aanjager, vormt dit een belangrijk les, omdat ik aanvankelijk ook
met een ambitieus mediationplan in mijn hoofd rond liep. Een informele, kleinschalige aanpak werkt in
zo’n geval effectiever zijn dan een “gepimpte” professionele aanpak. Het is een goed voorbeeld dat
bewoners scherper kunnen zijn in het bedenken van maatwerk dan professionals.
In een andere wijk in Amersfoort zijn soortgelijke tendensen te zien. Ouders van hangjongeren die veel
overlaste veroorzaken worden bezocht door buurtbewoners, die met koffie en gebak komen praten over
de problemen voor hun voordeur. Ze worden ‘probleemeigenaar’gemaakt van een overlastsituatie die
hun kinderen veroorzaken, zonder dat ze ergens van beschuldigd te worden. Deze aanpak blijkt
uitstekend te werken.
Communicatie binnen de Kerngroep bewoners
Een gevaar dat een succesvol buurtinitiatief bedreigt, is dat actieve bewoners er steeds meer taken bij
krijgen. Een buurtvergadering wordt snel een kopie van een gemeenteraadzitting, met een eindeloze
agenda. Doordat bewoners gedetailleerd gaan kijken wat er in hun directe leefomgeving verbeterd kan
worden én worden geconfronteerd met tal bewonersvragen, kan de werkdruk binnen een initiatief sterk
oplopen.
Het ligt ook voor de hand dat de gemeente vaker een beroep gaat doen op bewoners, omdat er een
werkbaar platform van overleg is ontstaan.
Naast aandacht voor concrete acties en activiteiten is het bouwen aan een hecht onderling netwerk
minstens zo belangrijk. Dat heeft alles te maken met het aangaan van onderlinge binding van actieve
bewoners, die elkaar ook buiten bijeenkomsten gaan treffen. Teambuilding is een voorwaarde, maar ook
een proces dat voor mensen buiten de kerngroep nauwelijks zichtbaar is. Het ‘scoort niet direct’, maar
vormt een noodzakelijke diepte investering die op langere termijn een hoog rendement oplevert. Als
aanjager woon ik net buiten de buurt. Dat beperkt mij in het volgen van gebeurtenissen van dag tot dag.
En juist de voeding van de actualiteit is essentieel. Meer en meer besef ik het probleem dat professionals
hebben die geen tijd krijgen om met regelmaat in een buurt of wijk aanwezig te zijn. Niet op
vergaderingen, maar tijdens informele gesprekken komen vaak de meest creatieve plannen en inzichten
boven drijven. Mijn middel om buiten bijeenkomsten om contacten te onderhouden zijn fietstochtjes
door de buurt, waarbij ik met mooi weer (actieve) bewoners op straat tref en het met regelmaat sturen
van emailbrieven aan de kerngroepleden. Daar komen altijd reacties op. Een voorbeeld van een
emailbrief:
Illustratie: Emailbrief: “Is subsidie een zegen?”
Beste mensen,
Op de kerngroepbijeenkomst van gisterenavond, hebben we ons uitvoerig gebogen over de vraag hoe wij
in 2007 €. 20.000 euri gaan verdelen over de werkgroepen , het jongerenwerk en het pimpen van de
buurt. En..ik kwam redelijk ontmoedigd thuis, want na een uur discussiëren waren we nog geen stap
verder gekomen. Los van de poppetjes en hun wensen vraag ik me dan af wat we willen in het project.
Goed we willen werken aan samenhang tussen bewoners, en een bijdrage leveren aan een fijne en veilige
buurt. En daarvoor hebben we als troetelkind van de gemeente een flinke zak geld gekregen.
Maar al dat geld leidt niet automatisch tot meer samenhang. Sterker nog de mogelijkheid bestaat dat we
met die poen een aantal smakelijke hapjes op het gebied van sport, ontmoeting , communicatie en
fysieke ruimte gaan serveren en daarmee de buurtbewoners alleen maar meer verwennen en nog
passiever maken…omdat in plaats van een verzorgende overheid er nu paar buurtgekken zijn die zich
voor de rest van de buurt het vuur uit de sloffen te lopen. Liever heb ik dan helemaal geen
subsidie…omdat we elkaar gaan aankijken met de vraag hoe we alle creativiteit en contacten die we
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hebben kunnen aanwenden om dichter bij ons doel te komen. Kortom geld is nodig maar het stinkt. Op
zich heb ik geen enkel probleem om
€. 4000 te stoppen in een buurtfeest. De voetbalcompetitie van de werkgroep Jeugd kost bijna €. 3000
voor drie maanden een paar uurtjes indoorvoetballen per week. Maar samenhang betekent voor mij dat
het zinvoller is een paar gedreven buurtbewoners te vinden die met beperkte financiële steun activiteiten
gaan draaien, dan dat we in lengte van dagen moeten onderhanden met Gemeente en SRO om ons
initiatief door te zetten. Kortom subsidie is leuk maar er gaat ook een verlammende werking vanuit.
Sterker nog, het kan zich zomaar tegen ons keren. Het is net als met testamenten in een familie. Eerst
was er geen geld en konden mensen met elkaar door één deur, dan komt er een erfenis en gaan alle
verhoudingen op scherp. Zover zal het bij ons niet snel komen, maar ik zie wel degelijk wat scheurtjes in
de samenhang die wij onderling hebben opgebouwd.
Daarom stel ik voor om ons steeds de vraag te stellen: welke bewoners kunnen we uitnodigen om een
bijdrage te leveren aan het project op basis van hun kwaliteiten. Ja, dat kost veel tijd, maar het levert ook
veel duurzaamheid op. Het zal ook de druk van onze schouders halen dat wij steeds opnieuw de kar
moeten trekken. Vreemd genoeg kunnen we aan ons eigen succes ten onder gaan. Immers alle
kerngroepleden zijn gemotiveerd en stoppen veel tijd in het project. (Ik kan niet genoeg benadrukken wat
voor een succes dat is vergeleken bij 2 jaar geleden). Maar het schept ook hoge verwachtingen en kan
betekenen dat anderen zich alleen maar als consument van onze diensten gaan gedragen. Daar pas ik
voor.
Mijn voorstel is om voortaan kort en zakelijk te vergaderen rond voorstellen die zijn voorbereid in de
werkgroepen én acute ( werkgroep overstijgende) zaken en daarnaast het vrije debat aan te gaan,
waarin ieder( die daar zin in heeft) zijn/haar visie kan geven op de wijze waarop we werken. Aan
meningsvorming te doen en vooral te zoeken naar creatieve oplossingen. Nu loopt dat allemaal door
mekaar heen en haken mensen af. Bedenk wel, het is ook pionieren. Niemand kan ons vertellen hoe we er
in kunnen slagen meer samenhang in een vrij passieve buurt te krijgen. Het is aan ons dat te ontdekken.
Subsidie kan daarbij helpen, maar het kan ons ook onderuit halen. Dit project zal alleen slagen als wij als
initiatiefnemers een team zijn dat er zin in heeft. Dus toch maar naar de wintersport met 20.000 ruggen?
Groetjes, Daan
De belangrijkste beperking in teambuilding is evenwel het ontbreken van tijd om contact te maken.
Werk, gezin, vrijwilligers werk elders en eigen liefhebberijen, zoals het sleutelen aan motoren of het
bouwen van een carnavalswagen slurpen vrijwel alle tijd van de actieve bewoners op. Als aanjager moet
ik me daarbij neerleggen, ook al vind ik bij tijd en wijle dat het proces van teamvorming veel te traag op
gang komt. Als dat teveel achter blijft bij de druk op het project om te scoren of als ik teveel druk op de
ketel zet, is het eind van de Kerngroep bewoners snel in zicht: “Het moet wel leuk blijven”. Als middel
om de teamvorming te versterken worden er een paar gezellige avonden georganiseerd bij
kerngroepleden thuis. Onder genot van een pilsje en een glas wijn wordt er op die avonden over alles
gepraat behalve over het project.
Tijdens bijeenkomsten is er veel ruimte voor humor en sfeer. Vooral voor bewoners die niet gewend zijn
aan een vergadercultuur vormen dat essentiële momenten om “er bij te blijven”. Zo wordt een
standaardgrap het achterover drukken van de projectgelden van de gemeente om met z’n allen op
wintersport te gaan.
Het is een metafoor voor een ‘wij cultuur’ die zich kritisch blijft verhouden met het ‘zij’, de gemeente en
de professionele partners. Het vormt een indicatie dat in een samenwerkingsproject van bewoners en
professionals er altijd een zekere kritische distantie blijft bestaan.
Communicatie met de jeugd
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Het stimuleren van de communicatie met de buurtjeugd is een van de belangrijkste doelstellingen van
het project. Op basis van het schema voor empowerment ( zie: Projectplan Raadhoven) moeten de
volgende vragen beantwoord worden:
Het ontwikkelen van de communicatie tussen jong en oud
Negeren: -wat zijn gevolgen geweest van het
Isoleren: - wat is de prijs die we betalen voor het
negeren van jeugdproblematiek?
isoleren van hangjongeren?
Communiceren: -kunnen we weer vormen van
Empowerment: - welke groepen of partijen gaan
communicatie tussen jong en oud op gang
we versterken, zodat er een heldere
brengen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
communicatie komt met betrekking tot het
jeugd zich gezien voelt?
naleven van regels op straat en het werken aan
goede voorzieningen voor de jeugd
Actieve bewoners zijn het eens dat het negeren en isoleren van (onaanvaardbaar gedrag van)
hangjongeren buurtproblemen alleen maar heeft versterkt.
Communicatie en empowerment ( het versterken van de positie van volwassenen en jongeren) is nodig
om weer duidelijke straatregels te krijgen.
Na het eerste projectjaar constateren bewoners echter dat zij er nauwelijks in zijn geslaagd duurzame
contacten te leggen met de (hang)jeugd uit de buurt, terwijl de meer preventieve en repressieve
maatregelen zoals politie, bewonerssurveillance en een videobewakingssysteem wel hun vruchten
hebben afgeworpen.
Dat heeft meerdere oorzaken.
- Kennis van groepen en groepssamenstelling ontbreken nog. Ook blijkt dat de in de samenstelling van
hanggroepen er in toenemende mate sprake is van een ‘fusion’ van jongeren uit meerdere wijken, die
met scooters en gsm’s mobieler zijn dan ooit.
- Het ambulante jongerenwerk heeft slecht gefunctioneerd. Er kan geen gebruik worden gemaakt van
kennis en contactlegging door jongerenwerkers.
- Ondanks bezoekjes van bewoners aan de nieuwe Jop in het stadspark en gesprekken met individuele
jongeren is er nauwelijks duurzaam contact tussen jongeren en bewoners. Opvallend is wel dat jongeren
reageren op de buurtwebsite, door een eigen stuk te schrijven waarin zij het ontbreken van eigen
voorzieningen hekelen en vernielingen verklaren uit de verveling die op straat ontstaat. Dat wordt door
bewoners ervaren als belangrijk signaal.
- Jongeren gaan volwassenen uit de weg. Zij zijn gewend kritiek te krijgen op hun hangcultuur en de
overlast die ze -bij tijd en wijle- veroorzaken. Zij voelen zich aanvankelijk onwennig als er enkele
vriendelijke volwassen kerels bij hen op bezoek komen om een praatje te maken, in plaats van hen de
huid vol te schelden. Dat bezoek kan ook strijdig zijn met de “streetwise rituelen”: je afzetten tegen
opvoeders, veel drinken, luidruchtig loltrappen, macho praatjes en ( hard- en soft) druggebruik.
Kerngroepleden constateren dat zij voor de communicatie met de buurtjeugd afhankelijk zijn van
kwalitatief goed ontwikkeld jongerenwerk. Aan die voorwaarde zal pas in 2006 min of meer worden
voldaan. Willen bewoners contacten met overlast gevende jongeren onderhouden dan moeten zij in de
samenwerking met het jongerenwerk ook enig zicht hebben op groepskenmerken.
Het jongerenwerk in Enschede werkt bijvoorbeeld met kleurcodes om groepskenmerken aan te geven 69:
- Kleurcode Wit: hangjeugd, aanwezigheid veroorzaakt geen angst/ergernis, geen vernielingen/starbare
feiten/aanspreekbaar/nauwelijks drank en drugsoverlast
- Kleurcode Groen: hinderlijke jeugdgroepen: aanwezigheid veroorzaakt ergernis/angst/nauwelijks
strafbare feiten/ hinderlijk in de weg staan voor passanten/geluidsoverlast
69

Veenbaas, Redbad, Ursela van Dijk en Daan Vosskühler, Je bent een vertrouwenspersoon, Methodiekboek
Algemeen jongerenwerk in Enschede, Instituut Jeugd en Welzijn, VU, Amsterdam, 2006
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-Kleurcode Oranje: hinderlijk groepsgedrag gecombineerd met lichte vormen van criminaliteit:
vandalisme/diefstal/delicten openbaar gezag/drugsgerelateerde delicten
- Kleurcode Rood: hinder/overlast/ernstige delicten: inbraak, geweld, dealen, autodiefstal,
geweldsdelicten
- Kleurcode Zwart: jeugdbendes. Groepsvorming met als doel het plegen van zware delicten.
Het voordeel van een dergelijke werkwijze springt direct in het oog. Buurtbewoners kunnen zich beter
verre houden van de kleurcodes Rood en Zwart. Dat is vooral het werk van politie en justitie. Echter met
de Kleurcodes Wit, Groen en Oranje is het onderhouden van contact wel zinvol. Het is een proces van
kennen en gekend worden. Bewoners leren namen kennen, drinken eens een pilsje mee en benadrukken
dat jongeren welkom zijn, mits ze ook rekening houden met de omwonenden. Uit deze contacten
kunnen ook (vrije tijd)wensen van jongeren naar voren komen. In Raadhoven leidde dit in 2006/2007 tot
de organisatie van indoorvoetbal voor de buurtjeugd tijdens de wintermaanden.
Buurtbewoners en professionals die zich actief inzetten voor het contact met de jeugd zouden gebaat
zijn bij het maken van een ‘veilige buurt scan’ 70, die kan worden ingezet als diagnosemiddel in
buurten/wijken die geplaagd worden door verstoringen in de openbare ruimte. Daarbij wordt vooral
gedacht aan overlast en schade die door straat- of hanggroepen worden veroorzaakt en die gevoelens
van onveiligheid van buurtbewoners versterken. Het geeft een antwoord geeft op de volgende
kernvragen:
- wat is de omvang van de verstoringen in de openbare ruimte (opgave politie (facts), ervaringen van
bewoners (feelings)
- groepsprofielen van overlastveroorzakers én individuele gegevens en achtergronden, historie van de
overlastveroorzakende groepen (kleurcodes/ shortlist methode)71
- aanpak van professionele zijde: het geheel van interventies van professionals. (Het beoogde doel: de
beoordeling van de mate van effectiviteit in het oplossen van geconstateerde problematiek)
- aanpak van bewonerszijde en de mate van effectiviteit en samenhang, in relatie met professionals en
openbaar bestuur
- de aanwezigheid van bewonersnetwerken en de mate waarin bewoners bereid zijn om vanuit een
(informele) organisatie mee te werken aan de aanpak van problematiek
Op basis van deze gegevens kan scherper worden ingezet met een nieuwe strategie.
Commentaar:
Bovenstaande situatie laat zien laat zien wat er gebeurd als de professionele partners hun werk niet op
orde hebben. Ik heb bewoners wel eens horen verzuchten:”Ze verwachten toch niet dat wij ook nog
jongerenwerker worden?”. Het eerste anderhalve jaar van het project is er nauwelijks enige
terugkoppeling geweest van de aanpak van het ambulante jongerenwerk.
Dat is een indicatie voor het ontbreken van veel vordering.
Achteraf valt te constateren dat bewoners omwille van het poldermodel loyaal zijn geweest naar alle
professionele partners. Dat heeft echter remmend gewerkt op de communicatie met de jeugd. Het vormt
een belangrijke strategische vraag: hoeveel zeggenschap krijgen bewoners over de output van hun
professionele partners. In de discussie over kwantitatieve en kwalitatieve overheidscontrole op welzijn en
zorg, ontbreekt de belangrijkste schakel: de bewoners.
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De “Safe Community Quick Scan” is een eigen product om snel overzicht te krijgen in wat er speelt in een buurt
rond hangjeugdproblematiek en de wijze waarop daar op gereageerd is door professionals en bewoners
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In een groot aantal Nederlandse gemeente wordt door politie en jongerenwerk gewerkt met de “Shortlist”methode,
van Ferwerda, die groepen en individuele jongeren scoort in de mate van hinderlijk gedrag, overlast en criminaliteit.
Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt.
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7.3.8. Stap 7. Leren omgaan met tegengestelde bewonersbelangen
Ieder bewonersinitiatief krijgt vroeg of laat te maken met belangentegenstellingen of verschil in visie. In
Raadhoven zorgde de plaatsing van een Jop in het stadspark voor spanningen in de Kerngroep bewoners.
Deze werden veroorzaakt door een kerngroeplid dat fel gekant was tegen de plaatsing van de Jop in de
nabijheid van zijn woning. Hij stond op het standpunt dat een Jop geen volwaardige jongerenvoorziening
is en dat plaatsing ervan zou leiden tot overlast voor de direct omwonenden. Hoewel de Kerngroep
bewoners in het aanwijzen van de locatie van de Jop geen partij was, kreeg deze het verwijt tezeer aan
de leiband van de gemeente te lopen en daardoor contraproductief te werken. De projectleidster kreeg
te horen dat ze zich als een kritiekloze “verkapte” ambtenaar opstelde. De communicatie verliep per
mail, zodat er geen mogelijkheid was in een gesprek een en ander uit te praten. In de Kerngroep
bewoners werd vervolgens onderzocht of de verwijten van het –inmiddels- ex-lid hout sneden. In de lijn
van het project, dat stelde dat groepen jongeren recht hadden op een hangplek, werd besloten dat er
tegen de plaatsing van een Jop geen bezwaar zou worden aangetekend. Daarnaast was de locatie al
jaren een informele ontmoetingsplek. Het enige verschil werd nu gemaakt door een klein afdakje met
een bank er onder. Daarnaast was er al jaren sprake dat er een Jop zou komen en konden jongeren niet
langer aan het lijntje gehouden worden.
Om zijn gelijk te halen richtte de bewoners een eigen actiegroep op van verontruste bewoners die via
een kort geding probeerde de plaatsing van de Jop tegen te gaan. Het geding werd verloren omdat er
geen juridische gronden tegen de plaatsing werden aangevoerd. Enkele maanden na de plaatsing van de
Jop, kwam een bewoners van de actiegroep met de Kerngroep bewoners praten over de aanpak van de
overlastproblemen. Complicatie was dat omwonenden niet in direct contact met de jeugd wilden treden,
maar via een eigen emailadres systematisch alle klachten bundelden en daar politie en gemeente mee
bestookten.
De intensieve politiesurveillance zette vervolgens kwaad bloed bij de jongeren, die incidenteel bij klagers
vernielingen aanrichten. Kernleden besloten vervolgens door middel van nachtelijke bezoekjes aan de
Jop de ergste ‘kou uit de lucht te halen’ door met de hanggroep te gaan praten. Het is een goed
voorbeeld hoe spanningen tussen jong en oud kunnen escaleren omdat het meest voor de hand liggende
middel, face to face contact uit de weg wordt gegaan.

Commentaar
Achteraf kan worden gesteld dat aan een aantal voorwaarden voor de plaatsing van de Jop niet was
voldaan. Nadrukkelijk was afgesproken dat ambulant jongerenwerk het gebruik van de Jop zou
begeleiden. Er was voorzien in een forse uitbreiding van het aantal uren ambulant werk. Door nalatigheid
van een teamleider jongerenwerk, zijn deze uren met maanden vertraging ingevuld. Het gevolg was een
uiterst problematische start van de Jop, met veel overlast voor omwonenden. Vooral in weekenden was
het nachtelijk geschreeuw en gelal van vaak dronken jongeren goed te horen. Daarnaast geldt dat Jop’s
alleen werken als deze in nauwe samenhang met omwonenden door een vaste groep jongeren op basis
van controleerbare afspraken worden opgezet.72 De Jop van Raadhoven staat echter in een ‘overloop
gebied’van meerdere wijken, waardoor er sprake is van steeds wisselende groepssamenstellingen. Dit
maakt het maken van afspraken met Jop bezoekers vrijwel onmogelijk.
Bewoners zijn in de regel fel gekant tegen een Jop, tenzij die aan een rand van een wijk in niemandsland
wordt gepland. Deels is dat begrijpelijk, gezien de te verwachte overlast, maar maatschappelijk is het een
negatieve signaal, dat jongeren vervreemd van oudere leeftijdsgroepen. Veel Jops die worden geplaatst
worden na verloop van tijd weer afgebroken omdat ze niet werken. Veelal duurt de ambtelijke
72
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voorbereiding voor plaatsing zo lang,dat de groep waarvoor de Jop aanvankelijk bedoeld was, al lang
heeft opgehouden te bestaan.
Een saillant voorbeeld is een Jop in de vorm van een abri (bushokje) die ongebruikt in een nieuwbouwwijk
stond en alleen gebruikt werd door een oudere dame die er tevergeefs op de bus wachtte.
§.7.3.9.
Stap 8. Leren omgaan met succes
Al in een vroeg stadium ziet de gemeente Amersfoort het project Raadhoven als succesvol. In korte tijd is
een hechte samenwerking tussen professionals en bewoners tot stand gekomen. Het project wordt
beschouwd als een voorbeeld van hoe bewoners verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het
vreedzame gebruik van de openbare ruimte. Paradoxaal gegeven is dat de eerste successen drukken op
de voortgang van het project. De verwachtingen zijn hoog gespannen, terwijl de Kerngroep bewoners
nog maar kort bestaat.
In het 2005 wordt de Kerngroep bezocht door onder meer een wijkwethouder, diverse journalisten en
opbouwwerkers uit het buitenland. Het geplande werkbezoek van voormalig minister Zalm, in het kader
van de nationale vrijwilligersdag (“Make a difference day”) eind 2005 wordt de afsluiting van een jaar vol
aandacht van buiten de buurt. Kerngroepleden hebben zo hun twijfels over de werking van al de
bezoeken.
De angst om “doodgeknuffeld” door politiek en bestuur is aanwezig. De wijkmanager is zich van dit
gevaar bewust en stelt zich in zijn verzoeken om medewerking bij werkbezoeken terughoudend op. De
Kerngroep krijgt alle ruime om “ja”of “nee”te zeggen.
Besloten wordt bezoeken te gebruiken als een oefening in het collectief presenteren van het project
door alle actieve bewoners. Iedere bewoner presenteert een onderdeel van het project. Dit versterkt
het ‘wij gevoel’ en benadrukt de filosofie dat wordt uitgegaan van de deskundigheid van de bewoners.
Het is een benadering die past in de filosofie van de bewonersacademie.
Met name het werkbezoek van de wijkwethouder maakt op alle aanwezigen indruk, niet in het minst
door haar betrokkenheid en dialogische vermogen.
En de minister? Die komt uiteindelijk niet. Na een dagenlange organisatie, die in het diepste geheim
plaats moet vinden, wordt zijn komst op het laatste moment –terwijl jong en oud al klaar staanafgeblazen. De wijkwethouder en een burgemeester van een gemeente in Noord Brabant, nemen de
honneurs waar. Het wordt een geslaagde ‘zalmvrije’ ochtend, met onder meer een informatief gesprek
van de gasten met een aantal jongeren bij de Jop.
7.4. Hotspot af
In december 2005 wordt project Raadhoven officieel “hot spot af”verklaard, door de gemeente. De
doelstelling van de gemeente om binnen een jaar een onveilige buurtsituatie of te heffen blijkt geslaagd.
Tijdens een feestelijke manifestatie in de stad ontvangen de actieve bewoners een forse bonus, in de
vorm van een subsidie van €.25000 om in de buurt te investeren. Bij bewoners levert het gehele
spektakel ambivalente gevoelens op. Enerzijds zijn ze blij met de bonus en de complimenten, aan de
andere kant hebben ze het gevoel in een toneelstuk terecht te zijn gekomen waarvan ze de regie niet
geheel doorgronden. De “dik voor mekaar”show is nog maar net begonnen of deze stopt al weer.
Het is nog veel te vroeg om de successen te vieren.
Commentaar
Het basisgevoel bij veel bewoners bij alle externe aandacht is de drukverhogende werking die er van
uitgaat. Het is ook een waardering die erg vroeg komt. Voor actieve bewoners geldt: “Nu gaat het project
pas beginnen, zonder alle extra aandacht die we in het eerste jaar gekregen hebben”. Voor hen ligt de
toets op blijvend maatwerk in relatie met gemeente en instellingen en de duurzaamheid van hun inzet.
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Dat kan ook als een vorm van zelfbescherming worden gezien, waarin nuchterheid en realiteitszin de
boventoon voeren.
7.5. Een spannende tijd
Eind december 2005 breekt een spannende tijd aan. Met name de periode rond Oud en Nieuw is
traditioneel de periode met de grootste vernielingen.
Kerngroepleden organiseren een nieuwe vorm van buurtsurveillance. Een groep is rond de jaarwisseling
op het schoolplein aanwezig, waar de camera’s een afschrikkende werking hebben. Een tweede groep
loopt door de buurt en wenst jong en oud een goede start in 2006 toe. Daarvoor hebben ze de
beschikking over wenskaarten met het logo van het project.
Ook deze jaarwisseling verloopt in de buurt zonder noemenswaardige vernielingen. Een aantal kliko
branden vragen echter om extra aandacht.
In schema ziet het project in de eerste periode er als volgt uit:
Project Raadhoven: september 2004 tot januari 2006
Kerngroep Bewoners
Kerngroep Professionals

Deelnemers:
9 tot 14 leden +
projectleiding
-maandelijks platform voor
strategische planning+actie
- overleg en samenwerking
met
gemeente+partners
+bewoners

Bijdrage:
-beveiliging schoolplein:
videobewaking+
surveillance
- werkgroep ICT:
nieuwsbrief+website
- contact met
medebewoners/jeugd
-publiciteit
- buurtschouw
-inventarisatie verlichting
en groenonderhoud
-presentatie project voor
bezoekers

Deelnemers:
1) Basisonderwijs
Bijdrage:
- Leerlingwijkraad: (o.a.)
plan voor voetbalveldje bij
school
- Vreedzame school
Facilitair:
-vergaderruimte voor
kerngroepen
2) Wijkmanager/
Gemeentediensten
Bijdrage:
-financiering
bewonersactiviteiten
-“Veilig op Straat”
-overleg+ afstemming
- voetbalveldje bij school
- plaatsing JOP
- aanpak groen+ verlichting
-werkbezoek wethouder
-werkbezoek minister

Kleine regiegroep

Deelnemers:
1) Wijkmanager
2) Projectleidster
3) Aanjager/bewoner
- tweemaandelijks overleg
-bewaking koers
-incidenteel: brainstorming
innovatieve aanpak

Bijdrage:
-monotoring project
- verbinding bewonersprofessionals
-denktank ontwikkeling
project

3) Projectleiding
Bijdrage: coördinatie
4) Opbouwwerk
Bijdrage:
afstemming

124

5) Jongerenwerk:
Bijdrage: Contactlegging
jeugd
6) Wijkagent:
Bijdrage:
-surveillance
- aanpak overlastjongeren
7) Aanjager
Bijdrage:
actief in Regiegroep en
Kerngroepen bewoners en
professionals

Hoofdstuk 8. Tweede projectfase: 2006-najaar 2007
Inleiding
In de tweede projectperiode als de overlast en vernielingen rond het plein van Raadhoven zijn
teruggedrongen komt er ruimte voor de vraag hoe verder te werken aan een “fijne en veilige buurt”. Het
probleem daarbij is dat zo’n ruime doelstelling moeilijk valt te operationaliseren.
De verhouding met gemeente wordt genormaliseerd. Raadhoven is geen hotspot gebied meer, wat
betekent dat extra aandacht en maatregelen zoals het versneld realiseren van jeugdvoorzieningen en
intensieve politiesurveillance verminderen.
Kortom: de bewoners zijn aan zet.
8.1. Ontwikkelingen in de Kerngroep professionals
8.1.1. Personele wisseling en continuïteit
Omdat het project een duur heeft van drie jaar kan het blijven rekenen op de inzet van een
projectleidster ( acht uur per in het tweede jaar; vier uur per week in het laatste jaar) en extra inzet van
ambulant jongerenwerk gedurende de laatste periode (acht tot twaalf uur per week).
In 2006 vindt er een wisseling van de projectleiding plaats. Er is een nieuwe opbouwwerkster gestart in
de wijk en het ligt voor de hand dat zij ook de projectleiding op zich neemt. Het voordeel is dat zij in de
wijk kantoor houdt op loopafstand van de buurt Raadhoven, zich snel inwerkt en kan profiteren van de
ervaringen van haar voortgangster. Met name is ze alert om niet tussen conflicterende belangen
gemangeld te worden.
De professionele inzet in het project kenmerkt zich in de tweede periode door een groot aantal
professionele wisselingen. Van alle samenwerkende partners zal alleen de wijkmanager gedurende het
gehele project op z’n post blijven.
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De vraag dringt zich op in hoeverre professionele continuïteit gewaarborgd is als in de loop van drie jaar
vijf verschillende jongerenwerkers ten tonele verschijnen en weer verdwijnen, de wijkagent wordt
gewisseld, de inspirerende directrice van de basisschool afscheid neemt en de projectleiding in nieuwe
handen terecht komt.
Is dat niet strijdig met de doelstelling dat de kwaliteit van bewonersparticipatie tot een verhoging van de
kwaliteit bij de professionals moet leiden?.
Het antwoord daarop is niet eenduidig. In het geval van de wisseling van wijkagent is er sprake van een
kwaliteitsverbetering. Dat geldt ook voor de projectleiding, die veel –pro- actiever kan reageren op
ontwikkelingen.
Bij het jongerenwerk ziet het er even positief uit als twee ervaren werkers in 2006 ten tonele
verschijnen. Door ziekte en het kiezen voor een andere loopbaan verdwijnen zij echter al weer rond de
zomer van 2007. Met het vertrek van de directrice verslapt de relatie met het basisonderwijs. De
wijkmanager krijgt een tijdrovende klus in een naburige wijk met veel integratie- en
herstructureringsvraagstukken. Hij neemt meer afstand, conform zijn stelling dat de gemeente vooral in
een fasciliterende rol zit, ruimte geeft aan bewonersinitiatieven en afwacht wat deze aan steun nodig
hebben.
Bewoners vragen zich in hoeverre deze methodische opstelling, mede wordt ingegeven door tijdgebrek
en andere prioriteiten.

8.1.2. Transparantie
De rol van de Kerngroep professionals wordt voor bewoners minder transparant. Dit heeft mede te
maken met de beslissing van de aanjager, zijn rol minder centraal te laten zijn in het project. Hij stapt uit
de Kerngroep professionals. De terugkoppeling van het werk van deze groep naar die van de bewoners
gaat bij tijd en wijle haperen.
Illustratie
Het gebrek aan communicatie wordt voelbaar rond een incident met afgedankte betonnen bankjes, die
op het schoolplein staan. Deze worden niet verwijderd en vervolgens door een nieuwe hanggroep van
jonge tieners naar een nis achter het gymlokaal gesleept. Uit het zicht van omwonenden ontstaat een
nieuwe hangplek wordt waar graffity wordt gespoten en incidenteel vuurtjes worden gestookt.
Zwerfafval blijft er hinderlijk liggen. Met het afbanden van dit lokaal nog vers in het geheugen, verzoeken
de bewoners de Kerngroep professionals de banken zo snel mogelijk te verwijderen. De wijkagent heeft
echter een ander plan. Hij wil een gedoogzone voor de groep op basis van goede afspraken. De opstelling
van wijkagent en die van bewoners kruisen elkaar gedurende enkele weken. Dit tot grote irritatie van
bewoners. Door dit gebrek aan een afstemming komt de vraag op wie het in het project voor het zeggen
heeft. Om duidelijkheid te krijgen en nieuwe afspraken te maken worden wijkmanager en de
wijkopzichter die verantwoordelijk is voor straatmeubilair in de openbare ruimte, uitgenodigd op een
bewonersbijeenkomst. Voor het eerste sinds de aanvang van het project heerst er een gespannen sfeer.
Bewoners zijn bang weer terug bij af te zijn, omdat de gemeente niet reageert op hun verzoek. Zijn de
nieuwe partners nu al weer uit elkaar gegroeid? De bijeenkomst wordt door bewoners strategisch
gebruikt om te onderzoeken hoe de verhoudingen liggen. Hoeveel zeggenschap heeft de Kerngroep
bewoners en hoe zorgvuldig gaan professionals daarmee om. De wijkmanager is helder in zijn reactie:
Bewoners geven aan hoe zij op onveilige situaties willen reageren en de gemeente volgt.
Binnen enkele dagen worden de bakjes verwijderd.
Het is een illustratie van de noodzaak voor alle partijen om scherp te blijven en vooral te blijven
communiceren. Als de uitkomst van het overleg een andere wending had genomen was het waarschijnlijk
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geweest dat enkele buurtbewoners teleurgesteld waren afgehaakt. Een teken hoe kwetsbaar
samenwerkingprojecten van professionals en bewoners in een beginstadium zijn.
8.1.3. Korte lijnen en parallelle overlegvormen
In de loop van 2007 wordt de Kerngroep professionals verder “uitgekleed”.
Dat is een geleidelijk proces, waarover niet wordt gecommuniceerd met bewoners. Ter relativering: het
is ook de vraag wat de taak van dit overleg in de tweede projectfase moet zijn, temeer daar er zich geen
ernstige problemen in Raadhoven meer voordoen. In voorkomende gevallen zoeken bewoners direct
contact met wijkagent, jongerenwerker, wijkbeheerder,wijkmanager of projectleidster. De lijnen met de
professionele partners zijn korter geworden. Bewoners zijn beter op de hoogte wie ze voor welke vraag
kunnen benaderen. De projectleidster groeit snel in haar rol als verbindende schakel tussen bewoners en
professionals. Daardoor komen incidenten als in bovenstaande illustratie nauwelijks meer voor.
Naast de Kerngroep professionals bestaat er een wijkgerichte werkgroep van professionals. Dit “JOS”
(Jongeren op Straat overleg) is een zogenaamd “12+ overleg” dat de taak heeft ontwikkelingen rond –
problematische- hanggroepen te monitoren. Niet professionals hebben geen toegang tot het overleg in
verband met de vertrouwelijke uitwisseling van persoonsgegevens.
8.1.4. Een wisselende investering van professionals
Een en ander betekent niet dat de Kerngroep bewoners over de hele linie tevreden is over het
uitvoerende werk van alle partners.
Onderwijs
De actieve inbreng van de basisscholen in het project verslapt. Nu de schade aan gebouwen en
schoolplein is teruggelopen, loopt blijkbaar ook de belangstelling voor het werk van actieve bewoners
terug. Dit proces wordt versterkt door het vertrek van de directrice die aan de wieg stond van het
project.
Wel wordt geïnvesteerd in het gaande houden van de Wijkleerling raad die is omgedoopt tot “Veilig op
Straat Raad”. Na de successen van het eerste jaar en een “heldenontvangst “op het stadshuis, wordt het
voor zes nieuwe leerlingen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs moeilijk om de spirit er
in te houden. Toch weet deze groep om in 2006 een ambitieus leerlingenonderzoek op touw te zetten
over veiligheid op speelplekken in de buurt én op weg van school naar huis. Blijkens de resultaten van dit
onderzoek voelt de schooljeugd zich voldoende veilig in de buurt, met uitzondering van een speelplek die
dicht bij de Jop in het stadspark staat.
Commentaar
Alleen als een schooldirectie expliciet kiest om als “buurtschool” te gaan functioneren en onderwijs en
accommodatie inzetten als pedagogisch instrument voor een veilige en fijne buurt voor kinderen, in
samenhang met bewoners en partners, kan het basisonderwijs een doorslaggevende rol van betekenis
spelen. Dat is echter wel veel gevraagd van onderwijsmensen die al de grootste moeite hebben zich
binnen een woud van regelgeving en veranderingen staande te houden. In Amersfoort wordt gewerkt aan
ABC scholen, de Amersfoortse variant van de Brede School. Daarin gaan meerdere basisscholen in een
wijk samenwerken rond thema’s als voor en na schoolse activiteiten. Daarbij stuit de gemeente op een
woud aan belemmeringen omdat basisscholen die resulteren onder meerdere levensbeschouwelijke
richtingen weinig tot geen traditie hebben in samenwerking. Het tegenovergestelde is eerder het geval.
Wijkagent
Met de komst van een nieuwe, jonge wijkagent, die bij voorkeur snel met een mountainbike ter plekke
is, komt er een nieuw elan. Overlast veroorzakende jongeren horen hem niet aankomen, in tegenstelling
tot dienstauto’s, waarvan het geluid al op afstand wordt herkend.
In korte tijd kent deze agent de straatjongeren uit de buurt en omliggende wijken..Hij is zeer
communicatief , maar gaat ook een procesverbaal niet uit de weg. Zijn grootste beperking is echter de
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geringe tijd die hij in de wijk kan doorbrengen, omdat hij ook geacht wordt algemene politietaken te
vervullen én inzetbaar is voor de ME in zijn regio.
Commentaar
Uit een schatting blijkt dat de wijkagent gemiddeld 12 tot 14uur per week in Schothorst Noord actief is.
Hij heeft een bedieningsveld van rond de 6000 inwoners. Dat betekent dat er slechts 1/3 formatieplaats
(0,3 FTE) beschikbaar is voor wijkgericht werk. Gezien de werkdruk veroorzaakt door echtelijke en
burenruzies, overlast en vernielingen, geweldsdelicten op straat, hangjeugd en ouderenproblematiek, zou
een fulltime formatie minimaal geïndiceerd zijn. Van het beleidsstreven om in een wijk als Schothorst
met 13000 inwoners twee wijkagenten in te zetten komt in de praktijk weinig terecht omdat er volgens
mijn berekening sprake is van een effectieve inzet van ongeveer 0,6 FTE..
Jongerenwerk
Zoals al eerder vermeld, het jongerenwerk is het zorgenkindje van het project.
Dat is de werkers niet te verwijten, zij worden in de gehele stad als schaakstukken verplaatst van de ene
naar de andere hopspot en krijgen taken in hun maag gesplitst waarop ze niet berekend zijn. Het gevolg
is een extreem hoog ziekteverzuim en het vertrek van ervaren krachten. (In de herfst van 2007 zijn
slechts de helft van de twaalf formatieplaatsen inzetbaar).
De teamleider van het jongerenwerk laat zich gedurende het gehele project slechts een keer zien. Hij
biedt geen inhoudelijke ondersteuning aan werkwerkers die bij nacht en ontij geacht worden bij de Jop
contact met de jeugd te leggen.
Doordat het jongerenwerk slecht van de grond komt wordt de communicatie van bewoners met de
jeugd uit de buurt voortdurend geremd. Een voorbeeld: op het buurtfeest van Raadhoven in 2006 zijn
nauwelijks “Jop jongeren”aanwezig. Dit terwijl ze hadden afgesproken een djembé uitvoering te geven,
na daarvoor een workshop te hebben gevolgd. Een activiteit door de Kerngroep bewoners wordt
gefinancierd.
In het najaar van 2006 keert het perspectief even met de inzet van twee nieuwe werkers en de komst
van een interim manager die tijdelijk in de Regiegroep van Raadhoven zitting neemt. Binnen acht weken
verschijnt er een uitgebreid overzicht van alle straatgroepen in en rond Raadhoven. Nu wordt zichtbaar
welke jongeren de Jop bezoeken, hoe groepssamenstellingen eruit zien en welke jongeren risico lopen
om het verkeerde pad op te gaan. Op basis van deze inventarisatie kunnen specifieke trajecten worden
uitgezet bijvoorbeeld naar hulpverlening, arbeidsbemiddeling of verslavingszorg. Wat zorgen baart is een
beginnende hanggroep met jonge, sterk beïnvloedbare tienermeiden die regelmatig bezoekt krijgt van
een veel ouder dealertje uit een naburige wijk. Het gevaar van experimenten met drugs en seksuele
“gebruiksrelaties” ligt op de loer. Op korte termijn wordt een jongerenwerkster op deze groep gezet.
Eindelijk ontstaat bij Kerngroepleden het gevoel dat dit maatwerk het project zijn vruchten gaat
afwerpen. Als de interim manager echter na een half jaar weer vertrekt stoppen ook de rapportages over
de voortgang van het werk weer.
Rond de zomer van 2007 houden beide jongerenwerkers het – om uiteenlopende redenen- ook voor
gezien. Het wachten is op -een tijdelijke- vervanging.
Commentaar
Het ligt voor de hand jongerenwerkers als oorzaak van het falende jongerenwerk aan te wijzen. De
oorzaak ligt eerder in de wijze waarop de gemeente en de plaatselijke welzijnsorganisatie elkaar in
onmacht gevangen houden. De welzijnsorganisatie ging enkele jaren geleden failliet maar werd
financieel gered door de gemeente. Een nieuwe directie werkt weliswaar hard aan een doorstart, maar in
de chaos van het verleden zijn veel ervaren krachten weggelopen. Er is sprake van een sterke
afhankelijkheidspositie ten aanzien van de gemeente, die zo sturend kan zijn, dat ik mij wel eens afvraag
of werkers nog wel een eigen professionele werkinvulling mogen hebben. Onderdelen van de
welzijnsinstelling , zoals het jongerenwerk, zijn structureel niet op orde. Klaarblijkelijk wordt dit
oogluikend toegestaan door de gemeente. Een immense verkwisting van menselijk kapitaal en
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subsidiegelden is het gevolg. De werkers proberen er het beste van te maken, maar krijgen nauwelijks
kans om duurzaam in een wijk te werken. Zij worden door hun teamleider van de ene naar de andere
brand gestuurd, in de hoop de gemeente tevreden te stellen. Het is de enige situatie die mij als aanjager
boos kan maken, temeer daar ik zie hoe onzorgvuldig er met veldwerkers wordt omgesprongen. En dat
terwijl het beroep van jongerenwerker in de top drie staat van meest riskante beroepen in Nederland.
Gemeentediensten: “back to normal?”
Nu Raadhoven hotspot af is, komen ook aan de privileges waarbij benodigde verbeteringen en
voorzieningen bij voorrang door gemeente worden gerealiseerd snel een einde.
- Het meest pijnlijk wordt dat ervaren rond een binnenplein dat incidenteel last heeft van hinderlijke
hanggroepen ( zie: Hoofdstuk 5. §.5.7.2.: Isolement versus weerbaarheid). De eerste afspraken om tot
een herindeling van het pleintje te komen dateren al van 2003. Keer op keer worden toezeggingen
gedaan, die niet worden nagekomen. Besloten wordt de wijkmanager in te schakelen. Die wendt zijn
invloed zonder direct succes aan. Actieve bewoners worden wat cynisch, maar blijven de communicatie
zoeken, waar bijvoorbeeld een publiciteitsactie in een plaatselijke krant meer effect zou sorteren. De
gemeente is immers uiterst gevoelig voor publieksacties die via de pers worden uitgespeeld. Maar
Raadhoven is een “poldermodel” en bewoners willen de relatie met de overheid niet beschadigen. Bij
een bezoek van de nieuwe wijkwethouder aan het project, eind 2007, wordt het probleem weer op de
kaart gezet.
Commentaar
Een actieve bewoner gaat zich verdiepen in het onderzoek naar het waarom van de vertraging. De
betreffende ambtenaar heeft veel hardere prioriteiten, zoals de planning van kunstgrasvelden in iedere
wijk van Amersfoort. Een uitstekend gemeente initiatief, dat echter veel inspanning vraagt. Het pleintje in
Raadhoven heeft geen hoge prioriteit. Het probleem is echter dat ambtenaren hun werkdruk,
mogelijkheden en onmogelijkheden, zelden communiceren en daardoor verwachtingen wekken die niet
realistisch zijn. Aan de andere kant missen bewoners een unieke leerervaring: zij hebben de middelen om
zelf iemand in te huren die hun wensen in een bestektekening inclusief begroting kan vastleggen.
Bewoners kunnen leren in plaats van “te wachten op de overheid” zelf creatief op zoek gaan naar
alternatieven.
”Niet linksom, dan rechtsom”.
Bovenstaande situatie is aanleiding voor een interne discussie onder enkele bewoners over de te volgen
strategie in de toekomst. Is de Kerngroep bewoners binnen het samenwerkingsmodel ingekapseld door
de gemeente en betekent dat het einde van een frisse aansprekende aanpak? Aan de andere kant: “Is het
pimpen van het pleintje een heftige confrontatie waard?”.
Bewoners stellen: de nadruk zal vooral moeten liggen op het realiseren van eigen plannen, waaraan ook
los van partners gewerkt kan worden. De kunst is niet teveel energie te verliezen in bureaucratische
confrontaties.
- Waar in het eerste projectjaar diensten op één lijn stonden door de centrale aansturing uit de top van
het ambtelijk apparaat, valt ruim een jaar later te constateren dat weer veel “back to normal” is.
Diensten communiceren niet of nauwelijks onderling. Dat blijkt bijvoorbeeld als een ambtenaar
Jeugdzaken die portefeuille houder is voor de projectgelden van Raadhoven, zonder enig vooroverleg
besluit openstaande bedragen voor bewonersactiviteiten uit 2005 en 2006 te verrekenen met het
bedrag voor 2007. Dit terwijl uitdrukkelijk was overeen- gekomen dat projectgelden die niet besteed zijn
mogen worden “meegenomen” naar het volgende jaar. Het gevolg is: veel gedoe. Er wordt er een
bewonersnotitie geschreven, de wijkmanager wordt ingeschakeld, de projectleiding staat op scherp en
er moet overlegd worden op het stadhuis. Gevolg: binnen drie dagen wordt het besluit teruggedraaid en
verruimt. Projectgelden die “open” staan mogen nu nog één jaar na de beëindiging van het project (eind
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2007) worden besteed. In feite betekent dit een informele projectverlenging. Goed nieuw dus, maar het
“gedoe” had vermeden kunnen worden als betreffende ambtenaar vooraf even telefonische informatie
had ingewonnen bij de wijkmanager.
- In 2006/2007 wordt stedelijk een verkeersveiligheidsplan uitgevoerd bij de basisscholen. In Raadhoven
ligt het voor de hand om daar de actieve Werkgroep fysieke ruimte van de Kerngroep bewoners bij in te
schakelen.
Geen ambtenaar of schoolleiding die daar aan denkt. De Werkgroep fysieke ruimte maakt vervolgens zelf
een opening om haar inbreng te laten gelden.
- Eind 2007 komt een nieuwe wijkwethouder een werkbezoek brengen aan het project.
Door een aantal kerngroepleden wordt hij bijgepraat over recente ontwikkelingen.
Er is een indrukwekkende inventarisatie gemaakt van alle activiteiten van de Kenrgroep bewoners in
2007. De wethouder reageert wat afstandelijk. Het is niet iemand die zichtbaar betrokken lijkt bij
bewonersinitiatieven. Bewoners vragen zich na afloop af waarom ze nog zullen investeren in dit soort
“werkbezoeken”.
Commentaar
Het werkbezoek van de wethouder lijkt geheel te staan in de “back to normal”cultuur van de gemeente.
Het werkt –onbedoeld- mee aan een kritische houding van bewoners naar een overheid, die geen
continuïteit biedt in betrokkenheid en partnerschap, ook omdat met de politieke verschuivingen de
bestuurders steeds wisselen. Wantrouwen en cynisme nemen toe. Een paar stappen verder en actieve
bewoners gaan zich gebruikt voelen.
Opbouwwerk en projectleiding: wennen aan een nieuwe rol
Een opbouwwerker is nog geen projectleider. Een geslaagde combinatie van beide functies in één
persoon is bijzonder. In de eerste projectperiode was bij de projectleiding de tendens zichtbaar om
vooral uitvoerende (bewoners)taken te willen uitvoeren, in plaats van het bewaren van het overzicht en
het verbinden van alle partners. Juist het opbouwwerk komt sterk in een rolverwarring terecht door de
actieve inbreng van bewoners. In plaats van steeds het voortouw te willen nemen bij signalen van
bewoners, gaat het er om, deze signalen zo te versterken dat bewoners zelf aan de slag gaan. Een
voorbeeld: de projectleiding gaat er aanvankelijk als bijna vanzelfsprekend vanuit de
bewonersvergadering voor te zullen zitten. Een logische gedachte voor een projectleider, maar in een
bewonersproject hoort leiding thuis bij een van de bewoners.
En dan is er de (vrijwillige) aanjager, die veel meer tijd kan steken in communicatie met bewoners en de
projectleiding voortdurend een stap vooruit is, dan wel deze -al dan niet hinderlijk- voor de voeten loopt.
Die veel druk op de ketel zet, ook omdat hij zijn hart, zaligheid én vrije tijd in een spannend project stopt.
Van zo’n gedreven baasje kun je als welzijnswerker behoorlijk nerveus worden, zeker als hij ook nog
aardig op de hoogte is van alle inhoudelijke “ins en outs” van welzijnswerk.
De nieuwe projectleiding laat zich daardoor evenwel niet afschrikken en zet vanaf de eerste dag haar
tanden in het project. Ze communiceert haar vragen naar afstemming en verwachtingen van bewoners,
laat dilemma’s zien, mogelijkheden en beperkingen. In korte tijd wordt ze “warm”opgenomen door de
bewoners, die veel waardering hebben voor haar inbreng. In die samenwerking met bewoners worden
de dilemma’s van haar beroepsrol echter steeds duidelijker.
Commentaar: Opbouwwerk aan de leiband van de gemeente ?
Opbouwwerk in Nederland dreigt steeds meer een kritiekloze uitvoerder te worden van opdrachten van
gemeenten. De gemeente financiert het opbouwwerk en ambtenaren verwachten dat opbouwwerkers
zich in één lijn met hun beleid opstellen. Ook als dat niet in het belang is van bewoners. Het gevaar van
deze constructie is dat de wijkmanager er op den duur een “assistent uitvoerder” bij heeft, hetgeen ten
koste gaat van de professionele rol van het opbouwwerk: het kiezen voor het versterken van de positie
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van de meest kwetsbare groepen in een buurt of wijk, desnoods tegen het beleid van overheid en
instellingen in. Trokken in de jaren zeventig van de vorige eeuw opbouwwerkers met bewoners openlijk
ten strijde tegen de overheid en instanties, tegenwoordig is dat vrijwel ondenkbaar. In Amersfoort is ook
zichtbaar dat de welzijnsinstelling, waaronder de opbouwwerkers vallen, - ongewild- meewerkt aan deze
disciplinering, in een poging toch vooral te scoren bij de subsidiegever. De eigen professionele identiteit
van het welzijnswerk wordt zo weggesaneerd, hetgeen het beroep inhoudelijk uitholt. Maar ook de inzet
van het opbouwwerk in veel wijken die niet als aandachtsgebied zijn aangemerkt is teruggebracht
naar 16 uur per week. Dat is net genoeg om een aantal vergaderingen bij te wonen emails bij te houden.
Project Raadhoven is mede interessant omdat al deze tendensen zichtbaar worden. Met als kernvraag:
“Als de gemeente veldwerkers zo weinig speelruimte geeft, is zij dan wel in staat deze ruimte aan actieve
bewoners te geven?”
Waarom laten welzijnswerkers hun tanden niet zien? Vermoedelijk omdat ze net als iedere andere
werknemer geacht worden zich te conformeren, ook al gaat dat tegen de eigen professionele
rolopvatting in. Het gevolg is doorgaans dat gedreven werkers als eerste vertrekken, een andere baan
zoeken of van project naar project gaan hoppen omdat dat nog enige afwisseling en speelruimte biedt.
8.2. De Kleine regiegroep
Ook de frequentie van de regiebijeenkomsten van wijkmanager, projectleiding en aanjager wordt in het
tweede gedeelte van het project minder. Bijeenkomsten worden zakelijk van toon. Er wordt geregeld en
afgestemd. Inspirerende inhoudelijke sessies over de ontwikkelingskansen van bewonersinitiatieven
worden schaars. De passie ontbreekt. Als aanjager voel ik dat als gemis, omdat juist in de tweede fase
van het project de rol en betekenis van de bewoners centraler wordt.
Bewoners krijgen de ruimte om hun rol in de buurt verder in te vullen. Nadeel is dat het lijkt of het
project al het stempel “geslaagd”heeft gekregen en dat daarmee de scherpte gaat ontbreken om het
onderste uit de kan te halen.
Als aanjager zeg ik wel eens tegen bewoners : ”Als ik op het stadhuis kom en in een willekeurige kamer
roep ”Project Raadhoven!”, reageren alle ambtenaren met ”Prima project! ”. Maar ik weet juist niet of ik
daar blij mee moet zijn”.
8.3. De Kerngroep bewoners
En de bewoners? Zij gaan gestaag door met het houden van bijeenkomsten.
Tot het moment aanbreekt dat ze merken een kopie geworden te zijn van de gemeenteraad. Teveel
hangt af van vergaderingen die overkill aan agendapunten hebben. Het wordt tijd voor een nieuwe
aanpak.
Commentaar
Overleg en planning in een bewonersproject zijn noodzakelijk. De kunst is evenwel om vormen te zoeken
die spannend zijn en prikkelen. Daar hoort de “ouderwetse”vergadercultuur niet bij, die teveel een kopie
is van de bestuurlijke poldercultuur waarin belangen net zo lang rondzingen tot ze op een
gemeenschappelijke noemer gebracht zijn. Bewoners hebben daar geen tijd voor en geen zin in.” Dat doe
je maar als professional, maar niet in mijn vrije tijd”. Creatieve sessies, die aanwezigen uitdagen, waar
meer samen wordt “op gedacht” dan gediscussieerd, waar snel knopen worden doorgehakt om daarna
een pilsje te drinken, zullen de traditionele bijeenkomst moeten vervangen. De kunst is om de verveling
en slijtage voor te zijn door te zoeken naar vormen die passen in de cultuur van de buurt.
8.3.1. Bewonerswisselingen en een nieuwe aanjager
Wat is het beste dat een aanjager in een bewonersinitiatief kan overkomen?
Een opvolger! Eind 2005 stappen enkele bewoners van het eerste uur uit de kerngroep. Hun baan is in
korte tijd zwaarder geworden en ze moeten nieuwe prioriteiten stellen. Twee van hen dragen een
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opvolger aan, overeenkomstig de spelregel: als je vertrekt zorg je voor een vervanger. Een van de nieuwe
deelnemers, woont sinds kort in de buurt en zoekt naar een manier om mensen te leren en zich voor de
buurt in te zetten. In korte tijd weet hij een breed overzicht te verwerven over het project. Naast
concrete activiteiten is hij geïnteresseerd in inhoudelijke discussies over de aard en omvang van
bewonersparticipatie. Voor mij als aanjager is de tijd gekomen een flinke stap terug te doen. Ik ervaar
het als een geschenk uit de hemel. Voortaan zijn er twee aanjagers in het project actief zijn, waarvan de
frontpositie nu wordt ingenomen door de nieuwe aanjager die in de buurt woont.
8.3.2. Werkgroepen
In 2005 werd al een Werkgroep communicatie opgericht, die verantwoordelijk was voor de buurtwebsite
en huis aan huis nieuwsbrieven. Bewoners besluiten daar begin 2006 drie nieuwe werkgroepen aan toe
te voegen:
- de Werkgroep Ontmoeting gaat zich richten op de organisatie van buurtfeesten om jong en oud samen
te brengen rond het schoolplein van Raadhoven
- de Werkgroep Jeugd gaat zoeken naar wegen om op te komen voor de belangen en vrije tijdswensen
van buurtjongeren
- de Werkgroep fysieke ruimte, gaat onderzoeken wat de buurt nodig heeft aan onderhoud van de
publieke ruimte en het groenbeheer.
Per werkgroep worden drie tot vier bewoners actief, die kunnen rekenen op backing van alle andere
kerngroepleden bij grote projecten of activiteiten.
Deze formule komt ook tegemoet aan de wisselende inzet van kerngroepleden. Een aantal bewoners
heeft nu eenmaal beperkte tijd, maar wil wel investeren in een specifieke activiteit, zoals een buurtfeest.
Anderen hebben een hogere ambitie maar willen niet geremd worden door bijeenkomsten waar alles
eerst democratisch besloten moet worden. Het gevaar van deze benadering ligt ook voor de hand:
werkgroepleden gaan zich op den duur vooral bezig houden met de “eigen toko” en krijgen minder zicht
op het geheel. Het is aan de projectleiding en de aanjagers om de gezamenlijkheid te blijven
benadrukken.
8.4. Successen van een bewonersinitiatief
Dat er door bewoners in 2006 en 2007 op een groot aantal gebieden wordt gescoord maakt het project
waardevol, ook buiten de grenzen van de buurt.
Een greep uit de activiteiten.
De Werkgroep ontmoeting organiseert in beide jaren een geslaagd buurtfeest met honderden
bezoekers. Door middel van website, flyers en nieuwsbrieven – die huis aan huis bezorgd wordenworden de feesten aangekondigd. Voor de jeugd worden de nodige activiteiten uit de kast getrokken.
Naast kinderspelen en de onvermijdelijke springkastelen voor de kleinsten is er een rodeostier die
bedwongen moet worden, zijn er panna en voetbalcompetities en workshops capoeira en djembé.
Daarnaast zijn er op het podium optredens van jongeren, buurtbewoners en een smartlappenkoor.
Tijdens het buurtfeest presenteert de Veilig op straat Raad van leerlingen van de drie basisscholen zich
met een vragenlijst voor kinderen over veiligheid open rond de scholen. Hun informatiestand werd
gedeeld met medewerkers ven het Project Raadhoven, die bezoekers vragen een korte vragenlijst in te
vullen over hun beleving van veiligheid in de buurt. Tevens wordt gepeild in hoeverre buurtbewoners op
de hoogte zijn van de activiteiten van het Project Raadhoven.
De gemiddelde score over het gevoel van veiligheid in de buurt van de 30 respondenten komt uit op een
7, waarbij als laagste cijfer een “5 tot 6 ” wordt gegeven, terwijl het hoogste cijfer een 9 is. De positieve
score betekent echter niet dat bewoners geen zorgen meer hebben over het leefklimaat in de buurt. Met
name overlastproblemen veroorzaakt door hangjongeren worden als een centraal thema genoemd en
als serieuze bedreiging van de veiligheid ervaren. Klikobranden en overlast gevende hangjongeren
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worden het meest genoemd als bron van zorg. Woninginbraken, diefstal, drank- en druggebruik en
openlijk geweld zijn blijkbaar minder aan de orde. De focus van volwassenen als ze aan veiligheid in de
buurt denken ligt primair bij de jeugd.
Negentig procent van het aantal respondenten kent het Project Raadhoven.
Van Project Raadhoven gehoord via
Mond op mond reclame ( via via)
Artikelen in kranten
Huis aan huis folders/ flyers
Zelf actief in project/ betrokken via buren
Bijeenkomst van het project bijgewoond
Via (email-)nieuwsbrief
Via website
Via wijkkrant

(N=27)
4
4
9
7
2
5
4
2

Relatief veel respondenten geven echter aan niet precies te weten wat Project Raadhoven inhoudt. Dat
het gaat om thema’s als veiligheid en vraagstukken rond de jeugd is wel min of meer bekend, maar de
wijze waarop daaraan wordt gewerkt minder.
Diverse respondenten geven suggesties voor een verdere verbetering van het leefklimaat en de
verhoging van het gevoel van veiligheid in de buurt. De belangrijkste zijn:
- “ Geef hangjongeren goede plekken in de buurt”
- “Zorg dat er een skateboard of halfpipe komt”
- “Besteed meer aandacht aan de fysieke organisatie. Betere speelplekken voor kinderen en
jongeren”
- “Organiseer meer activiteiten voor de jeugd in de buurt”
- “Betere aanpak van jeugdvandalisme en verpaupering”
- “Aanpak overlast verbeteren”
- “Criminaliteit aanpakken en criminele jongeren beter begeleiden”
- “Meer bewoners actief betrekken bij het project”
- “Met oud en nieuw buurtsurveillance en heel korte lijnen met politie”
- “Vaker een buurtfeest geven”
De Werkgroep jeugd organiseert in de winter van 2006/2007 een geslaagde indoorvoetbal competitie in
de gymzaal va n Raadhoven voor jeugd van 12 tot 16 jaar. Daarvoor wordt een buurtsportwerker
ingehuurd. Voor een groep oudere jongeren, die deels als risicogroep wordt gezien wordt op een andere
locatie een zelfde activiteit uitgevoerd.
In 2007 worden samen met het opbouwwerk twee wijkgerichte avonden georganiseerd voor
volwassenen. Een trainingsavond over het omgaan met “streetwise”gedrag van hangjongeren wordt
bezocht door zo’n veertig bewoners.
Aan de hand van ervaringen van bezoekers met hinderlijk gedrag van jongeren wordt met behulp van
een acteur geoefend met gedragsalternatieven in de confrontatie met jeugd op straat. De avond is een
groot succes. Ook een voorlichtingavond voor ouders van jongeren van 10 tot 18 jaar over gevaren van
drank en drugsgebruik, internet en seksuele “gebruiksrelaties” blijkt in een behoefte te voorzien. Met de
organisatie van dit soort activiteiten stapt het project over de buurtgrenzen heen en gaat meer
wijkgericht werken. Ook worden er regelmatig bezoekjes gebracht aan jongeren bij de Jop. Als een van
hen tijdens een ernstig verkeersongeluk in de buurt eerste hulp krijgt van bewoners,worden deze met
bloemen bedankt voor hun inzet.
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De Werkgroep fysieke ruimte maakt een uitputtende inventarisatie van al het achterstallig onderhoud in
de buurt. Losse stoeptegels, scheefhangende verkeersborden, half gesloopte hekjes, graffity,
achterstand in groenonderhoud, het komt allemaal in een met foto’s gedocumenteerd rapport dat de
gemeente wordt aangeboden. Aanvankelijk hebben bewoners het plan de gehele inventarisatie op de
buurtwebsite te zetten, waarop afgevinkt kan worden welk onderhoud wordt aangepakt. De gemeente is
weinig gecharmeerd van dit plan en stelt als alternatief voor dat in overleg met de wijkopzichter een plan
wordt gemaakt voor de aanpak van de meest urgente plekken.
Met regelmaat wordt er vervolgens door een bewoner gecontroleerd of dat wordt uitgevoerd.
De Werkgroep communicatie ververst met enige regelmaat de buurtwebsite en verzorgd twee keer per
jaar een huis aan huis nieuwsbrief. Met Oud en Nieuw 2006/2007 wordt in samenwerking met wijkagent
en hert opbouwwerk een flyer verspreid met tips om klikobranden te voorkomen. De
bewonerssurveillance in de nacht van Oud en Nieuw bewijst opnieuw haar waarde.
Het project laat ook haar gezicht zien buiten de buurt. Op een stedelijke WMO avond geven bewoners
een presentatie van het project. Als in een naburige wijk bewoners in actie komen tegen overlast door
hangjeugd, informeren bewoners uit het project hen over een effectieve aanpak.
8.5. Grenzen aan het succes
De grenzen van het bewonersinitiatief komen in 2007 in zicht.
Het aantal actieve buurtbewoners in de Kerngroep loopt wat terug. Met nog zo’n acht actieve leden
wordt ook de druk op de werkgroepen hoger. Een aantal bewoners geeft aan na 2007 te willen stoppen.
“De helden worden vermoeid”. Zij stellen dat door het buurtproject een aantal overlastproblemen zijn
opgelost, het contact met de jeugd is verbeterd en er aanvullende voorzieningen zijn geschapen. Andere
bewoners willen doorgaan, maar geven aan dat een verbreding van het initiatief hard nodig is. Hoewel
het project bekend is in de buurt, nodigt het bewoners blijkbaar onvoldoende uit te participeren. De
aanjagers zoeken daar een verklaring voor. Tijdens een kleinschalige peiling in een drietal straten komt
een verrassend beeld naar voren. In één straat bestaan twee informele bewonersactiviteiten waarvan de
aanjagers niet op de hoogte zijn. Beide activiteiten hebben een positieve uitstraling op “het leren kennen
van de buren”. Tijdens een gesprek met betrokken bewoners blijkt dat hun focus exclusief ligt op de
directe woonomgeving. Het buurgericht aanpakken van straatoverschrijdende thema’s is voor hen een
brug te ver, hoezeer zij het werk van de Kerngroep bewoners ook waarderen. In een andere straat zijn
het een aantal gezinnen met kinderen die samenwerken rond het pimpen van een speelpleintje en
zomers ontmoetingsactiviteiten organiseren, waaruit vormen van burenhulp voortkomen. Ook zij geven
aan uitsluitend op het niveau van hun straat actief te willen zijn. In een derde straat bestaat geen
behoefte aan bewonersactiviteiten. “Hier gebeurt nooit iets, dus is er ook geen reden om iets te
organiseren. Dit is een rustige buurt”.
Beide aanjagers concluderen dat het ondersteunen en het geven van bekendheid aan straatinitiatieven
in de toekomst meer impact kan hebben dan het krampachtig blijven investeren in een Kerngroep
bewoners. Aan de andere kant hebben de straatgerichte initiatieven een belangrijke beperking: zij
hebben vooral een ontmoetingsgericht karakter. Het is weer “koffiedrinken met de buren geblazen”,
thema’s als overlastproblematiek, aandacht voor de organisatie van de fysieke ruimte,
activiteitenaanbod voor de jeugd, overlastpreventie en het invloed uitoefenen op de kwaliteit van
welzijn, zorg en veiligheid wordt er niet door bestreken. Is dit wat de overheid het liefst ziet als hoogste
trap van sociale cohesie?
Buiten het zicht van gemeente, bewoners en instellingen begint een dialoog tussen beide aanjagers over
reikwijdte en strategie in bewonersprojecten.
Daarin worden aantal scenario’s geschetst.
8.6. Hoe verder?
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Op basis van de bijdragefunctie van project in het scheppen van een fijne en veilige buurt, kan worden
gesteld dat Project Raadhoven succesvol is geweest.
Ernstige verstoringen in de publieke ruimte doen zich niet meer voor. Er is meer aandacht gekomen voor
de positie van de jeugd. Het hebben van een bewonersnetwerk betekent dat bewoners zich veiliger
voelen, omdat ze weten dat ze snel in actie kunnen komen als dat in de buurt nodig is. Daarmee kan het
project aan haar eigen succes ten onder gaan.
Scenario 1:
De Kerngroep bewoners besluit van actief project een slapend initiatief te worden.
Onderlinge contacten tussen bewoners worden in stand gehouden door een of meer
ontmoetingsgerichte activiteiten per jaar. Als omstandigheden dat vragen kan het netwerk snel worden
geactiveerd.
Scenario 2:
Een ‘federatief buurtverband’. De Kerngroep bewoners blijft actief, maar er wordt meer geïnvesteerd in
contactlegging met informele, straatgerichte initiatieven. Het gaat daarbij niet om deze ‘over te nemen’,
maar om ze te versterken, bijvoorbeeld door een databank op te zetten van good practices: de
makelaardij in bewonersinitiatieven; service te bieden (bijvoorbeeld bij fondsaanvragen); initiatieven
met elkaar te verbinden en samen te werken bij straatoverstijgende thema’s. Vertegenwoordigers van
straatgerichte initiatieven nemen zitting in de Kerngroep die minimaal vier keer per jaar bijeen komt.
Werkgroepen houden zich bezig met het werken aan straatoverstijgende thema’s zoals buurtsport voor
de jeugd, vereenzaming onder ouderen, contact met de buurtjeugd, het onderhoud van de fysieke
ruimte, veiligheid op straat, overlastpreventie en een jaarlijks buurtfeest.
Scenario 3:
De aandacht gericht op een breder ‘bedieningsveld’: de wijk. Het traditionele overlegorgaan van
bewoners en gemeente wordt gevormd door een wijkbeheerteam. Deze heeft nauwelijks aandacht voor
de thema’s waaraan bewoners in project Raadhoven hebben gewerkt.
In de wijk wordt bestaande netwerken en bewonersinitiatieven geïnventariseerd en bezocht.
Gemeenschappelijke thema’s worden verzameld. Overlast en hangjeugdproblematiek, groenonderhoud,
bestrating, rioolonderhoud, verschuivingen in bewonerssamenstelling ( er komen meer Nieuwe
Nederlanders) vormen onderwerpen die bewoners direct raken in het leven van dag tot dag. Er wordt
een ‘federatief wijkverband’ opgericht met en soortgelijke functie als geschetst in scenario 2. Op deze
wijze kan ook de beïnvloeding en samenwerking met de professionele partners groeien, met als doel
beïnvloeding en kwaliteitsverhoging.
Bewoners gaan leren om uit een consumentenrol te komen en zich meer zich meer als coproducenten te
gaan zien. Kortom het project wordt gepimpt van buurt naar wijk, op basis van de expertise die
bewoners in drie jaar hebben opgedaan. Een aansprekend voorbeeld van de werking van een
bewonersacademie. Een ruwe inventarisatie levert meer dan twintig locale bewonersinitiatieven op. Er is
een ontegenzeggelijk een sterke groei merkbaar van wijkbewoners die zich met leefbaarheidthema’s in
hun directe woonomgeving bezighouden.
Scenario 4 :
De helden zijn vermoeid en gaan naar huis.
Polderen of confronteren.
Centraal in de dialoog tussen de aanjager staat voordurend de vraag hoe een bewonersinitiatief zich
moet verhouden tot gemeente en professionele partners. In het poldermodel van Raadhoven gaat veel
tijd zitten in overleg en beïnvloeding van de partners, het verbinden van hun diensten en het oliën van
de gehele machine. Dat is een tijdrovende en vaak frustrerende taak.
Het is ook ‘specialistenwerk’, omdat veel kennis van het werkveld van de professionals vereist is.
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De conclusie van de aanjagers is dat zij veel tijd kwijt raken in de beïnvloeding van het werk van de
professionals en daardoor minder hebben geïnvesteerd in de contactlegging met locale
bewonersinitiatieven. Een gigantische valkuil, temeer daar hun ‘beleidswerk’ ook leidt tot afstand tot de
bewoners die in hun buurt vooral actief willen zijn met ‘doe dingen’: concrete activiteiten. Zo ontstaat
het gevaar van een nieuwe buurtelite, die een herkenbare en toegankelijke gesprekspartner is voor
overheid en instellingen, maar ook een buffer kan gaan vormen tussen buurtbewoners en professionals.
Door met regelmaat het eigen handelen ter discussie te stellen willen de aanjagers scherp blijven in het
maken van strategische keuzes, die gericht zijn op het empoweren van de actieve bewoners. Voor
aanjagers geldt dat het polderen alleen zin heeft als er sprake is van een actieve, controleerbare en
kwalitatieve inzet van gemeente en professionele partners. Is dat niet het geval, dan kan er beter
worden gewerkt vanuit een meer op confrontatie gerichte benadering.
Een toekomstige koers zal worden uitgezet op basis van een brede bewonersevaluatie van het project.
8.7. Projectevaluatie
In november 2007 vindt een uitgebreide evaluatie van Project Raadhoven plaats.
Stap 1.
Dit gebeurt op basis van een bewonersonderzoek, waarbij vrijwel alle bewoners die in de Kerngroep
actief zijn of waren, aan de hand van een uitgebreide vragenlijst geïnterviewd worden met betrekking tot
alle facetten van het project. Het onderzoek wordt door bewoners gedaan, met assistentie van de
projectleidster.
De verzamelde gegevens dienen als basismateriaal voor de bewonersevaluatie, die onder leiding
externe voorzitter en notulist wordt uitgevoerd. De bijeenkomst wordt zo opgezet dat bij besluiten over
een vorm van voortgang van het project, direct wordt aangegeven welke voorwaarden daarbij aan de
professionals worden gesteld.
Om de bijeenkomst niet te laten verzanden in een eindeloos heen en weer gepraat wordt deze in de
vorm van een creatieve sessie van maximaal twee uur gegoten, gecombineerd met een buffet en
drankjes. Deze aanpak komt tegemoet aan sommige bewoners die “een zwaar gevoel krijgen bij
evalueren”.
Stap 2.
De Kerngroep professionals: basisonderwijs, wijkagent, jongerenwerk, projectleiding, opbouwwerk en
wijkmanager evalueren daarna apart en kunnen desgewenst gebruik maken van de resultaten van de
bewonersevaluatie. Ook zij maken gebruik van een onafhankelijke voorzitter en notulist.
Stap 3.
Op een slotbijeenkomst komen professionals en bewoners bijeen om de conclusies van de beide
evaluaties naast elkaar te leggen. Het is ook de plek waar plannen en afspraken gemaakt kunnen worden
over een voorzetting of doorstart van het project. Van de gehele evaluatie wordt een verslag gemaakt,
dat leesbaar moet zijn voor buurtbewoners.
Deze uitgebreide inhoudelijke evaluatie doet recht aan de inspanning van bewoners en professionals in
het project, laat zien wat waar de successen liggen en wat niet of maar gedeeltelijk is gelukt.

8.8. De bewonersevaluatie
In het Bewonersonderzoek dat voorafgaat aan de evaluatie worden twaalf bewoners ondervraagd.
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Naast open vragen wordt het werk van de diverse werkgroepen en het werk van de professionals en
bewoners gescoord met een cijfer. De rapportage wordt in een leesbaar rapport neergelegd. 73
De belangrijkste conclusies zijn :
- Opvallend is de unaniem positieve waardering van wat de Kerngroep bewoners gedurende drie jaar
heeft gepresteerd. De inzet van de leden wordt geroemd.
- Er is de unanieme constatering dat het project niet geslaagd is om een bredere bewonersgroep in de
buurt actief te maken. Het gevaar bestaat dat de buurt het werk van actieve bewoners dankbaar
‘consumeert’ zonder een eigen inbreng te overwegen. Voor veel kerngroepleden geldt dat alleen een
doorstart van het project wordt gedacht als er ook zicht is op een verbreding.
- Er is een direct verband zichtbaar is tussen het verdiepen van bewonerscontacten en de afname van
een gevoel van onveiligheid. Hechte buurtcontacten geven bewoners zicht op de mogelijkheden
gezamenlijk iets te ondernemen.
- Alle bewoners vinden dat er - verder- geïnvesteerd moet worden in duurzame relaties met de
buurtjeugd, bijvoorbeeld door indoorsport te organiseren
- Opvallend is dat activiteiten en acties die geheel of grotendeels door bewoners zelf gepland en
uitgevoerd worden de hoogste waardering scoren. Daar waar bewoners meer afhankelijk zijn van
professionals en/of gemeentediensten vallen scores lager uit.
- Er is meer zicht en waardering gekomen op/voor het werk van de professionals binnen de buurt. Er zijn
echter de nodige verbeteringen wenselijk met betrekking tot gemeente(diensten), wijkagent,
jongerenwerk, basisonderwijs en wijkmanager. Er is veel waardering voor het werk van de
projectleiding/ opbouwwerk.
- Veel bewoners constateren dat professionals binnen een samenwerkingsproject beter zichtbaar
moeten worden in de buurt. Bijvoorbeeld door af en toe een vergadering te bezoeken en beter te
communiceren over hun werk. De afdeling Speelvoorzieningen van de gemeente heeft de meeste
irritatie van bewoners opgeroepen, door systematisch afspraken gedurende meer dan 4 jaar niet na te
komen.
- Opvallend veel waardering is er voor het werk van de drie bewonerswerkgroepen: Ontmoeting, Jeugd
en Fysieke ruimte. De werkgroep Communicatie scoort lager omdat bewoners niet tevreden zijn over het
functioneren van de buurtwebsite.
- Ondanks vermoeidheid bij een aantal deelnemers wordt er vrijwel unaniem voor gekozen om het
project voort te zetten. De wijze waarop dat zou moeten staat nog ter discussie.
- Opvallend is dat bewoners aangeven dat zij door hun inzet, binnen de Kerngroep bewoners, meer in
contact zijn gekomen met jongeren en volwassenen in de buurt. Ook buiten de Kerngroep om zijn er
meer contacten gelegd.
- Opvallend is dat de vraag hoe je niet actieve bewoners kan stimuleren om actief te worden niet
afdoende beantwoord kan worden.
- Het aspect van elkaar leren kennen en waarderen komt sterk naar, met als kanttekening dat actieve
bewoners benadrukken dat een bewonersproject veel sfeer, humor en plezier moet bieden… “Om het
leuk te houden”.
Het meest opvallende resultaat van de evaluatiebijeenkomst is dat de onderlinge solidariteit ,
kameraadschap en samenhang tussen bewoners in de Kerngroep als belangrijkste resultaat wordt
genoemd van het project. “Ik sta en niet meer alleen voor, we kunnen elkaar vinden en elkaar helpen.
Dat geeft mij een heel goed gevoel”. Doordat de afstand tussen bewoners kleiner is geworden, is het
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“We moeten meer uit de straat halen”, Evaluatie Kerngroep bewoners, Project Raadhoven, november 2007,
Amersfoort (Intern rapport)

137

gevoel van veiligheid toegenomen. Ook is grote tevredenheid constateerbaar over wat een relatief kleine
groep bewoners in drie jaar in hun buurt bereikt heeft.
Een bewoner merkt op dat het tijd wordt in de buurt van “thematiek te veranderen” . “Onveiligheid zegt
meer over de gevoelsmatige beleving van mensen, dan over een feitelijke situatie, die sterk verbeterd is.
Het schept afstand tussen bewoners. We moeten af van het gepraat over onveiligheid omdat daarmee
een verkeerd appel wordt gedaan op medebewoners. Het creëert alleen maar onnodige angst”.
Ook wordt voorgesteld bij een doorstart een andere naam voor het project te kiezen, omdat bewoners
zich emotioneel niet kunnen identificeren met de naam ‘Raadhoven’.
Succesvolle activiteiten van de werkgroepen Ontmoeting, Jeugd en Fysieke ruimte moeten worden
voortgezet. Bij een vervolg is het van belang dat professionals zich vaker laten zien en dat er een centraal
contactpersoon is binnen de gemeente die voldoende mandaat krijgt om snel te kunnen handelen. De
positie van de wijkmanager binnen met ambtelijk apparaat zou versterkt moeten worden. Nieuwe
afspraken in een vervolgproject moeten worden bekrachtigd op directieniveau van organisaties,
waardoor deze beter kunnen worden aangesproken in geval zij in gebreke blijven.
Van de dertien aanwezige bewoners geeft de helft aan actief mee te willen werken aan een doorstart.
De andere helft wil verbonden blijven met het project doch in een meer ‘slapende rol’, of ‘op afroep’
beschikbaar zijn.
8.9. Terug naar de probleemstelling
In Deel I werd de vraag gesteld hoe bewonersinitiatieven op hun waarde te schatten.
Daarbij werd uitgegaan van de volgende probleemstelling:
■ Zijn bewoners van dorpen, buurten en wijken in staat en bereid duurzame vormen van organisatie en
beheer te ontwikkelen
- ter verbetering van de samenhang tussen bewoners- leeftijdsgroepen
- ter verhoging van het woon- en leefklimaat
- ter verhoging van het gevoel van veiligheid in de publieke ruimte
- ter verbetering van de diensten van de gemeente en de sociale partners ( onderwijs, welzijnswerk,
wijkpolitie, zorg, woningbouwvereniging)?
■ Is het mogelijk dat een organisatie van buurtbewoners uitgroeit tot een volwaardige partner in de
samenwerking met de gemeente en der sociale partners ?
■ Hoeveel macht/invloed moeten bewoners zich toe-eigenen om op basis van verantwoordelijkheid,
deskundigheid en representativiteit tot effectieve vormen van buurtbeheer te komen? In welke mate
zijn overheid en sociale partners in staat en bereid zijn deze te geven.
■ Aan welke voorwaarden moet de samenwerking van burgers, overheid en sociale partners voldoen,
wil er sprake zijn van een duurzaam wederzijds leer- en ontwikkelingsproces ?
Vooruitlopend op de rapportage van de eindevaluatie wil ik de volgende conclusies trekken:
■ Bewoners zijn in staat om duurzame vormen van organisatie en beheer te ontwikkelen, ter verbetering
van de samenhang tussen bewonersgroepen,
ter verhoging van het woon- en leefklimaat, ter verhoging van het gevoel van veiligheid in de publieke
ruimte en ter verbetering van de diensten van de gemeente en de sociale partners
( onderwijs,
welzijnswerk, wijkpolitie, zorg, woningbouwvereniging).
Voorwaarde is een grote mate van bewonersdeskundigheid, een breed bewonersteam dat zich voor
langere tijd wil committeren én professionele partners die de moed hebben zich in hun functioneren te
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laten beïnvloeden door bewoners. Deze situatie doet zich in Nederland nog maar beperkt voor, omdat
bewoners, instellingen en overheid de cultuur en de deskundigheid missen om scherp te zijn op de
enorme uitdaging die deze benadering biedt.
■ Bewonersorganisaties kunnen alleen groeien in de richting van coproducent van veiligheid, zorg,
welzijn, en beheer als ze zich ontwikkelen tot een machtsfactor van betekenis, waar instellingen en
overheid niet omheen kunnen. Dat lukt alleen op basis van een diepte investering via een bottom up
benadering. Instellingen en overheid zitten daar veelal niet op te wachten, omdat niet past binnen hun
denkcultuur. Het poldermodel van Project Raadhoven heeft weliswaar geleid tot een aanzienlijke
verbeteringen van het leefklimaat, voor een blijvende beïnvloeding van overheid en andere partners
werkt het kunnen inzetten van een ‘confrontatiemodel’ gebaseerd op kennis en deskundigheid van
bewoners wellicht soms beter. Het vastleggen van wederzijdse rechten en plichten, die worden
“geratificeerd’ op directieniveau, en waaraan duidelijke sancties zijn verbonden ( in positieve en
negatieve zin) geeft bewoners het gevoel dat het meer gaat dan alleen om de knikkers en kralen.
■ De cultuur van ‘het koffie drinken met de buren’, het ontwikkelen van ontmoetingsgerichte netwerken
in buurten, wijken en dorpen is sterk in opkomst.
De expertise van bewoners om van hieruit te groeien naar een vorm van actief buurtbeheer staat
evenwel nog in de kinderschoenen en wordt teveel van bovenaf gedirigeerd door overheid en
instellingen. Bewoners moeten wennen aan het idee dat zij een factor van betekenis kunnen zijn in de
organisatie van het woon en leefklimaat in hun directe woonomgeving.
■ De overheid zal bereid moeten zijn een deel van haar regie in wijkbeheer los te laten op het moment
dat bewoners aantoonbaar een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan maatwerk en kwaliteit van
buurt of wijkbeheer. Instellingen moeten daarbij aansluiten.
De overheid moet stoppen met de poging bewonersinitiatieven in te passen binnen projecten, die
opkomen en weer verdwijnen. Deze werkwijze heeft als effect dat ze contraproductief werken in het zich
geleidelijk ontwikkelende proces van de ‘lerende buurt’.
■ Veldwerkers moeten meer ruimte krijgen om conform hun eigen professionele rolopvatting bewoners
te ondersteunen, desnoods tegen de korte termijn belangen van de subsidiegever en de eigen directie
in.
■ Het streven moet zijn dat bij de besteding van projectgelden voor kwetsbare buurten en wijken
bewoners een duidelijke stem krijgen met betrekking tot aanpak en kwaliteitsbewaking, waardoor de
regie meer komt te liggen in de buurt en wijk. Pas dan kan het principe van de ‘lerende buurt’
op basis van cumulatie van good practices wortel schieten. Nu is nog teveel zichtbaar dat na
‘bewonersinspraak’ overheid en instellingen de regie weer in eigenhand nemen.
■ Bewoners moeten leren af te rekenen met een passieve consumentenrol, waar het gaat om de
kwaliteit van samen wonen in buurten en wijken.
■ Bewoners en professionals vinden elkaar vaak op het moment dat problemen in de publieke ruimte
het leefklimaat al in ernstige mate hebben aangetast. Het werken aan een ‘cultuur van preventie’ in
actief buurtbeheer is hard nodig.
■ Een benadering die marginale of overlastgevende (leeftijd)groepen in een buurt of wijk uitsluit doet
geen recht aan het werken aan veiligere en fijne buurten en wijken.
■ Het principe van de ‘lerende buurt’ in de informele vorm van de Bewonersacademie heeft haar
vruchten afgeworpen. Vaardigheden in het organiseren van activiteiten in de buurt en de groei van
deskundigheid bij bewoners in het organiseren van beter leefklimaat is onmiskenbaar gegroeid. Het is
een geleidelijk proces, dat gedurende drie jaar stap voor stap groeit. Daarin is ook te zien dat sociale
vaardigheden en organisatorische vaardigheden van deelnemers zijn toegenomen.
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Deel III Buurtmentoren
Inleiding
In Deel III wordt aandacht besteed aan ‘buurtgekken’, bewoners én professionals die als mentor,
aanjager, duwer of trekker, in het hart van de bewonersparticipatie actief zijn. Waarom kiezen bewoners
deze vorm van (vrijwilligers)werk, die hoge eisen stelt aan hun inbreng en lang niet altijd zichtbare
resultaten oplevert.
En wat is de meerwaarde van professionals die met hun ziel en zaligheid in het veldwerk staan? Voor mij
staan zij model voor de wijze waarop buurtbeheer vorm en inhoud kan krijgen. Zij hebben een
onmiskenbare voorbeeldfunctie. Daarom noem ik hen: buurtmentoren.
In het eerste hoofdstuk wordt gekozen voor zelfonderzoek: wat is mijn motivatie en gedrevenheid om
mij in te zetten als aanjager? Waarmee word ik geconfronteerd en welke vaardigheden zijn dienend in
een bewonersinitiatief.
Vervolgens worden een tiental portretten geschetst van ‘buurtmentoren’, bewoners en professionals die
respect afdwingen door de passie en deskundigheid waarmee ze werken. Het deel wordt afgesloten met
een bewustzijnoriëntatie schaal, die laat zien waar buurtmentoren staan in relatie met een normatieve
keuze voor gemeenschapszin die nauw verbonden is met de wijze waarop zij als mens hun bestaan vorm
willen geven.
Hoofdstuk 9. Overdenkingen van een aanjager
Inleiding.
Wat opvalt in literatuur over bewonersinitiatieven is dat het doorgaans gaat over plannen, fases,
processen, modellen, en methoden, maar zelden over hoe professionals of bewoners in het basiswerk
staan.
Hoe ze kijken en handelen, welke visie en werkstijl ze hebben ontwikkeld en wat hun ‘drive’is? Kortom
het gaat zelden over mensen van vlees en bloed.
Wie zijn die aanjagers, duwers, trekkers, sleutelfiguren – of hoe ze ook heten mogen- die zich inzetten
voor samenhang in een buurt of wijk, wat is hun motivatie en welke kwaliteiten brengen ze in. Wat zijn
hun valkuilen en handelen zij bewust of gaan ze gewoon af op hun intuïtie ?
Zijn er kwaliteiten en kenmerken te ontdekken die het verschil maken tussen een aanjager die succes
heeft en een aanpak die faalt en snel weer wordt vergeten?
Bij dit alles komt de vraag op hoe kwaliteiten en motivatie van actieve buurtbewoners tot één krachtige
stroom kan aangroeien waardoor er “een buurt van verschil ontstaat”.
Voor mij zijn dit de relevante vragen. En ik kan ze het best beantwoorden door eerst bij mijzelf te rade te
gaan. Daarvoor heb ik de voor mij belangrijkste aspecten van mijn rol als vrijwilliger/ aanjager in een
buurtproject geordend en beschreven.
Als vorm heb ik gekozen voor “overdenkingen”, waarbij ik mijzelf de ruimte geef om hardop na te
denken over mijn werk. Ook de schrijfstijl heeft daar de kenmerken van. Het is een vorm van hardop
praten tegen de lezer, die een denkbeeldige luisteraar is.
9.1. Kenmerken van een aanjager
Wat een woord: ‘aanjager’. Nu ben ik niet zo dol op de jagers van het westelijke halfrond. In een
‘aanjager’, zit ook iets heel hectisch. Eigenlijk is dat ook wat ik het eerste jaar van het project geweest
ben. Een gedrevene. Zonder dat anderen het zagen heb ik heel wat uren in mijn huiskamer op de bank
zitten prakkiseren hoe we het buurtproject tot een succes konden maken. Ik vergeleek me dan wel met
een hond, die irritant voor de kachel op een bot ligt te knagen en persé bij het merg wil komen. Als ik
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niet zichtbaar bezig was met het project in de buurt, op vergaderingen, per email, telefoon, interview of
huisbezoek, was ik er wel in mijn hoofd mee bezig. Soms, bij het wakker worden ging de eerste spontane
gedachten al uit naar het project, kwamen uit het niets leuke ideeën of spannende plannen te voorschijn
en zat ik een half uur later heftig met twee vingers mails te rammen uit mijn computer.
Het is jammer dat ik die mails niet opgeslagen heb omdat ze een goed beeld geven van hoe een project
ontstaat. Net zoals een Chinese dichter verwoordde: “Eerst waren er geen wegen op aarde. Maar wegen
ontstaan als veel voeten in dezelfde richting gaan”
Ik herinner me ook de keren dat ik ’s avonds met een kater thuis kwam na een slecht bezochte
bewonersbijeenkomst en bedacht dat ik in die tijd ook had kunnen schilderen. Voelde aan mijn
vermoeide lichaam dat ik een behoorlijk zware klus op de schouders genomen had en teveel
verantwoordelijkheid naar mezelf had toegetrokken. Die momenten hebben mij later enorm geholpen
om geen “buurtburgemeester” te worden, een baasje die in alles de regie opeist, die zijn inbreng niet
tactisch kan terugtrekken op het moment dat anderen opstaan om taken op zich te nemen. Wat heb ik
juist genoten van de ‘omslagmomenten’, de inspiratie van anderen, de dadendrang, maar ook de humor
en het onderling groeiende contact. Wellicht was al dat gejaag in het eerste projectjaar noodzakelijk om
iets in beweging te krijgen. Nu in het twee projectjaar merk ik dat ik al veel gas heb teruggenomen, me
minder verantwoordelijk voel, meer taken kan delen. En natuurlijk kan ik nooit verantwoordelijk zijn,
omdat het slagen van het project geheel buiten mijn competentie ligt. Omdat de wereld zo ook niet in
mekaar zit, laat staan de buurt. Het is meer het zoeken naar de verbinding met de ander, naar het plezier
van de ont-moeting en niet naar de zware klussen. Natuurlijk heb ik in de beginfase aan zelfonderzoek
gedaan naar de motieven achter mijn gejaag, vooral als het ‘zwaar voelde’ of wanneer ik merkte de
verhoudingen uit het oog te verliezen. Om te ontdekken dat er meerdere “drives” zijn in een grote
gelaagdheid.

9.1.1. Pedagoog zijn.
Voor alles ben ik vader van Mike en Tessa van dertien en tien jaar, die opgroeien in een wereld vol
avontuur en uitdaging, maar ook vol bedreiging. Veiligheid in huis en op straat is voor hen essentieel. Het
zijn kinderen die verbijsterd zijn als ze zien dat in één nacht de ruiten van hun klaslokaal door vandalen
zijn ingegooid. Drie leslokalen onder de glassplinters. Die mij de volgende dag uit de krant horen citeren:
“Volgens een politiewoordvoerder is de Oud en Nieuw viering in onze stad rustig verlopen”. In mijn rol
als opvoeder zit ook het element van meewerken aan een veilige openbare ruimte. Fijne speelplekken in
de buurt, een uitnodigend schoolplein waar je goed met vriendjes kunt voetballen, geen rotzooi in het
plantsoen voor de deur. Buren die elkaar tenminste groeten. Die voor elkaar klaar staan bij calamiteiten.
In dat pedagoog zijn geloof ik niet in de valse romantiek ‘ het dorp naar de stad te willen halen’. Ik ken
zo’n dorp, in Drente, waar ik ooit een winter werkte aan een publicatie. Vierhonderd inwoners, een
kroeg, een winkeltje en meer dan 12 verenigingen. Kleine kinderen die de ouderen met de voornaam
aanspraken. Maar ik zag ook de verstikkende sociale controle en kreeg als buitenstander de geheimen,
trauma’s, roddels en afgunst te horen, die een te idealistisch beeld van die kleine, hechte gemeenschap
snel corrigeerden. In de stadswijk kun je tot op zeer grote hoogte ontsnappen aan iedere vorm van
sociale controle. De enige begrenzing is overlast,vandalisme of gezinsterreur, die te opvallend naar
buiten komen. En zelfs dan kan het nog heel lang duren voor buren of professionals gaan nadenken wat
ze ermee aan moeten. Veel buurtbewoners hebben nu eenmaal belang bij een geringe mate van sociale
samenhang, hebben belang bij buren die net doen of ze niets zien of horen. Bij professionals die op
afstand blijven omdat ze niet willen worden opgezadeld met de verantwoordelijkheid.
Weer anderen klagen over het gebrek aan samenhang en anonimiteit in hun straat en praten
weemoedig over dat ene buurtfeest jaren geleden dat zo’n succes was. Maar weten niet hoe ze zelf met
hun directe buren in contact kunnen treden om de problemen die zich voor hun deur aandienen samen
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aan te pakken. Dan ontstaat snel een niet realistische, maar breed verspreide verwachting dat de
gemeente, wijkpolitie, welzijnswerkers en de juffen en meesters van de basisschool de exclusieve taak
hebben om veilig leefklimaat te genereren. Wachten mensen liever een week op een veegploeg, dan dat
ze zelf wat chipszakken of lege blikjes voor hun deur opruimen.74 Een week ergernis die niet in
verhouding staat met een actie van luttele seconden. In een complexe samenleving, met een overheid
die zich op de vitale levensgebieden - van wat ooit de verzorgingsstaat heette- aan het terugtrekken is,
komt via de landelijke en locale politiek de slogan ‘verantwoordelijkheid van de burger’ opzetten.
Daarmee wordt echter het vacuüm binnen woongemeenschappen steeds meer voelbaar. Van wie is die
openbare ruimte? En wie schept in die ruimte leefbaarheid en veilige structuren voor alle
leeftijdsgroepen?.
En kun je van buurten, die verleerd zijn gemeenschap te zijn, verwachten dat ze een actief aandeel
nemen in de organisatie van de directe leefomgeving? Zelfs als er bewonerskernen zijn die met vallen en
opstaan op pad gaan, is het de vraag hoe zij zich blijvend verhouden tot professionals en bestuurders. Er
zijn genoeg voorbeelden bekend van buurtinitiatieven die door professionele instellingen geïncorporeerd
en geannexeerd worden om daarna een snelle dood te sterven. Ook zijn er voorbeelden van
basisorganisaties, die al snel in een spanningsvolle relatie komen met de locale ambtenaren en
bestuurders.
Kortom, de pedagoog in mij moet zelf worden opgevoed tot mede buurtbeheerder. En niemand die daar
een kant en klare methode voor kan aanwijzen.
9.1.2. Breed kijken
Het is ook mijn werk. Als jeugdonderzoeker houdt ik me bezig met de problematiek van kansarme
jongeren in onze samenleving ( kansmoe is wellicht een beter woord, net zoals schoolmoe). Zie ik
hoeveel wanhoop en depressie er zit in jonge mensen die zich nauwelijks maatschappelijk staande weten
te houden. In de straat- of hanggroep -soms de enige plek die een beetje ‘wij gevoel’ geeft- volgt dan na
veel drank en pillen de ontlading in grensoverschrijdend gedrag. Ik ben niet zo dol op die groepen, ook
omdat er codes gelden die jongeren nog meer op het verkeerde been zetten, waar de afkeer van
volwassenen tastbaar is, waar geen enkel groepslid de ander openlijk durft te corrigeren. Nergens is de
onderlinge pikorde groter dan aan de onderkant. De buurt heeft een verantwoordelijkheid voor haar
kinderen, ook al manifesteren zij zich soms als etters. Natuurlijk ligt de primaire opvoedingstaak bij de
ouders, daarna bij de school, dan de buurt en tenslotte in de ‘peer’ of leeftijdsgroep. Maar als jongeren
zich afgesneden voelen en de hanggroep als enige identificatie overblijft, zijn alle problemen al in de
kern aanwezig. Dan zijn we vergeten dat de jongeren in een onzekere leeftijdsfase gebaat zijn bij heldere
structuren, thuis, op school, in het werk en in hun directe leefomgeving. Dan ontstaat na de eerste
overlast doorgaans de afwijzing door de omgeving, waardoor nog meer verwijdering ontstaat.
Omwonenden worden bang en jeugdgroepen kunnen daar weer een (negatieve) status aan ontlenen.
Het betekent doorgaans ook het eind aan de communicatie, als die er al was. Een wederzijds isolement is
het gevolg. De buurt is dan -onbewust- begonnen nog meer conflicten te veroorzaken. En zo ontstaat
een vicieuze cirkel, waarin segregatie ontstaan tussen leeftijdsgroepen. Dat proces heeft mijn
professionele belangstelling, omdat ik ook veelbelovende praktijken ken waarin die patstelling wordt
doorbroken en in positieve richting wordt omgebogen.
En steeds komt de vraag op wie in dat proces de eerste stap zet. Onlangs kreeg ik een namenlijst onder
ogen van de professionals die zich in een wijk in Amsterdam West met veiligheid, openbare orde en
leefklimaat bezig houden. Een indrukwekkend aantal beroepsbeoefenaren die vanuit diverse sectoren
proberen in een wankele samenhang te werken aan een veilig leefklimaat. “En waar is de namenlijst van
74

Individuele bewoners die zwerfvuil in hun straat opruimen, zijn vaak benauwd door hun buren als “uitslover”te
worden gezien en beklagen zich dat hun initiatief maar zelden gevolgd wordt door anderen.
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actieve bewoners”, vroeg ik mij af. Hebben de professionals het monopolie gekregen op het product
“Veilig op straat”? Als dat zo is volgen we een heilloze weg.
9.1.3. Ambitie
Maar er is ook de nodige ambitie in mijn motieven te ontdekken.
Als onderzoeker kom ik overal en nergens, meedeinend op de korte spoedopdrachten van het
onderzoeksinstituut waaraan in verbonden ben.
Werkend aan het zoveelste rapport, straatinterviews houdend met aardige, timide Marokkaanse
jongeren die geen schijn van kans hebben op de arbeidsmarkt, ondersteunend naar jongerenwerkers die
in een stadsdeel zonder enige sociale samenhang jeugdproblematiek moeten aanpakken. En na de
afronding van een opdracht hoor ik doorgaans niets meer. Tot de vlam weer in de pan slaat. Vaak zie ik
nieuwe conflicten al op kilometers afstand aankomen en ben ik verbaasd over zoveel wishful thinking
van verantwoordelijken op basis van zoveel gebrekkige informatie en halve maatregelen. In mijn werk is
er nauwelijks sprake van het aangaan van een duurzame verbinding met een innovatieve praktijk. In mijn
directe woonomgeving kan dat wel. Het proces speelt zich immers voor mijn voordeur af. Eén stap naar
buiten en ik zit er midden in. En wat is uitdagender dan alles wat ik geleerd heb samen te laten komen in
mijn eigen omgeving. Daarvoor hoef ik maar één innerlijke stap te zetten. Die stap heet committment.
Als vrijwilliger, ben ik los van opdrachtgevers, vrij om zo breed mogelijk te kijken naar alle krachten en
partners die er binnen een veiligheidsproject in een buurt acteren. Omdat mijn rol niet is beperkt tot
mijn professie en ik het proces vanaf het prille begin meemaak, overal met mijn neus bovenop sta,
ontdek ik welke mogelijkheden er liggen binnen een team van betrokken buurtbewoners en
gecommitteerde professionals. Het is een vorm van informeel leren, dat een domein aan fijnmazige
informatie en details biedt, waarin het ‘handelingsrepertoire’ van alle betrokkenen stap voor stap
groeit. Mijn ambitie is om mijn ‘handelingsrepertoire’ eindelijk eens in z’n totaliteit te kunnen uittesten.
9.1.4. Ambachtelijkheid
Het buurtproject is voor mij als het afleggen van een meesterproef, zoals de ambachtslieden in de
Middeleeuwen deden voordat ze zich vakman mochten noemen. Net als in mijn werk als beeldend
kunstenaar wil ik als aanjager graag het ambachtelijke niveau bereiken van een brede niet
gespecialiseerde deskundigheid.
Voor veel professionals geldt tegenwoordig dat ze - net als de onderzoeker- overal maar nergens volledig
mee bezig kunnen zijn. Ze krijgen geen tijd voor diepte investeringen, zijn vaak veroordeeld tot
beïnvloeding op afstand via computers en kantooroverleg. Ze zijn het slachtoffer geworden van een
gespecialiseerde en gefragmenteerde ‘ timemanagement samenleving. ‘
Elk werkuur bestaat ten hoogste uit 20 minuten face to face contact en 40 minuten daarover
rapporteren aan een onzichtbare manager die het geheel weer verder moet leiden naar God weet welk
hoger echelon. En niemand die het totaal overzicht heeft wat er op zich het niveau van een buurt of wijk
in de breedte en diepte afspeelt. Zelfs voor wijkagenten en buurtwerkers geldt dat helaas in hoge mate.
Veel betrokken professionals die ik ken beklagen zich dat ze hun werk niet naar behoren kunnen en
mogen uitvoeren. Die negatief worden afgerekend als ze teveel betrokkenheid laten zien naar hun
doelgroep
Als ze in crisissituaties snel willen verwijzen, krijgen ze te horen dat de wachtlijsten gegroeid zijn, maar
dat er met het aanstellen van nog meer case management gewerkt wordt aan een oplossing. Het is een
vorm van collectieve waanzin waaraan onze samenleving lijdt. Een maatschappij die professionals
produceert die ‘van 9 tot 5 werkers’ dreigen te worden. Die voldoen aan alle formele ‘competentie
eisen’, maar onder vuur komen te liggen als ze de belangen van hun doelgroep laten prevaleren boven
instellingsbelangen, of zich kritisch opstellen naar de eigen organisatie of subsidiegever. Dan krijgen ze
ingepeperd dat ze voor de ‘targets’ van de eigen organisatie moeten gaan, op basis van gesegmenteerde
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belangen, geleid door management dat nooit in direct contact staat met de doelgroep en alles herleidt
tot een technisch beheersbaarheidproduct. Geen wonder dat je professionals krijgt die zwaar in hun vrije
tijd moeten compenseren om het nog een beetje leuk te houden. Die hun passie en hartstocht vooral
gaan uitleven in reizen, cultuur en sport.
En dat terwijl het werken aan samenhang in een buurt of wijk juist een uitdagend en inspirerend proces
is. Dat echter voor alles één kwaliteit vraagt. Tijd.
In noem die fase ‘thee drinken, te beginnen met huisbezoek’.
Het betekent ook investeren in het zoeken naar nog bestaande buurtnetwerken, luisteren naar
machteloosheid en angst, gekanker op de losbandige jeugd, de ‘vroeger was het allemaal beter CD”
beluisteren’, de machteloze woede voelen naar de ‘instanties die niets doen’.
Het begint bij een berg weerstand waar je soms niet goed van wordt, maar die een belangrijk signaal is
van de wrokkige betrokkenheid, die een motor is tot verandering, mits de regie goed op het
“omslagpunt” aansluit. Onder de weerstand ligt bijna altijd de kiem tot verandering. En daar ben ik naar
op zoek. Het is als het boek van een Amerikaanse auteur. Een uitgeputte en gefrustreerde man zingt in
de roman de klaagzang over zijn mislukte leven, met al het zelfmedelijden dat daarbij denkbaar is. Dat
verhaal vult bijna het gehele boek. Tot op de laatste bladzijde de psychiater die hem al die tijd heeft
aangehoord zegt:”Goed en zullen we dan nu maar beginnen”. Dat is de meesterproef. Het meedeinen op
de woelige golven en de hoogste golf gebruiken om op zoek te gaan naar een veilige haven. In dat proces
heb ik wel moeten leren om uit mijn eigen weerstand te blijven. Bij mij uitte die zich soms is een te felle
aanklacht tegen de instellingen die hun werk niet naar behoren doen, waarbij ik de poppetjes persoonlijk
aansprakelijk ging stellen voor het falen. Dat is een brug te ver, ook omdat het contraproductief werkt.
Wie weerstand zaait zal deze oogsten. Het zet verhoudingen op scherp, versterkt weerstand en
tegenwerking en leidt tot verzuring. Een en ander betekent niet dat professionals en instellingen niet
direct geconfronteerd mogen worden met de kwaliteit van hun producten. Directe confrontaties in de
sector welzijn, zorg en bestuur passen doorgaans niet in de beroepscultuur en zijn tot op grote hoogte
‘not done’.
Daarom zal in de confrontatie ook steeds de uitnodiging moeten zitten tot het verbeteren van de
beroepspraktijk: de uitdaging. Gandhi zei het al: “veroordeel de zonde, maar niet de zondaar”. Door
‘breed te kijken’ wordt gezien dat professionals gevangen zijn geraakt in systemen die een eigen leven
zijn gaan lijden, met codes en gedragsregels waarin beheersbaarheid het allesomvattende thema is
geworden. Waar niet op metaniveau wordt getoetst of regels en besturingssystemen nog wel het
inhoudelijke rendement opleveren en de menselijke maat hebben, die ze beogen. Er is een cultuur
ontstaan van een ‘organisatie binnenwereld’ die voor een buitenstaanders niet meer te volgen is. Die
een destructieve werking hebben. Zo worden op het hoogste niveau oplossingen bedacht, die worden
vertaald in wet- en regelgeving, die de uitvoerende professionals de haren uit het hoofd doet trekken.
De voortdurende veranderingen in de organisatie van politie, onderwijs en jeugdhulpverlening zijn daar
voorbeelden van. Het gaat daarbij niet om ambtenaren en directies die zitten te prutsen of uit hun neus
te eten, maar om een systeem dat een eigen leven is gaan leiden met heel weinig verbinding met de
werkvloer. In die cultuur is het ook niet vreemd dat bestuurders zich gaan ver-rijken, terwijl lagere
echelons steeds verder worden uitgekleed. Aandacht voor de eigen positie, het regelen van onderlinge
hiërarchische relaties en het opleggen van conformeringdruk worden kernbelangen. En deze zijn vrijwel
altijd dodelijk voor het eigen initiatief, creativiteit, passie en innovatiedrift. Geen wonder consumenten
cynisch worden. In het begin van het project heb ik deze maatschappelijke problematiek gebruikt om
buurtbewoners op één lijn te krijgen. Door ongezouten en wat populistisch tekeer te gaan tegen
wantoestanden voelen bewoners zich aangesproken. Deze ‘kort door de bocht’ stijl wordt met
herkenning begroet, temeer daar de nuancering van de professional er niet in doorklinkt. Het schept een
klimaat waarin een nog ongericht gevoel ontstaat van ‘we moeten het zelf doen’. Het is echter een
aanpak die maar kort werkt en snel gevolgd moet worden door constructieve voorstellen met haalbare
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acties die een hoge slagingskans hebben, bij voorkeur in de vorm van een strategisch plan.
Ambachtelijkheid betekent dus ook een modus vinden in het omgaan met alle remmende
maatschappelijke factoren, zonder dat er een nieuwe tegenstelling wordt gecreëerd tussen de ‘goeden
en de slechten’.
9.1.5. Spiritualiteit
Er is een golf die mij inspireert.
Het is een Japanse film. Het verhaal speelt zich af op een vuilnisbelt, waar tal van maatschappelijke
randfiguren moeizaam en met veel onderlinge spanningen proberen te overleven. Pooiers en hoeren,
verslaafden, kleine criminelen, werklozen en ga zo maar door.
Te midden van hen woont een oudere, wat aristocratische man, waarvan de antecedenten niet echt
duidelijk zijn. Louter door zijn aanwezigheid brengt hij orde in de chaos. Hij is een leidsman, zonder daar
expliciet voor gekozen te hebben. Hij is mijn held. In zijn houding zit zoveel toewijding dat het als kompas
dient.
Compassie is dan ook een kernwaarde. Je huilt mee met de een en lacht met de ander en niets blijft
hangen. Het is open en onbevangen staan voor wat zich in het NU aandient.
Er zit geen “egobelang” in. Het is tevens ontdekken dat ‘ik” ook mijn omgeving is, dat de grenzen niet
ophouden bij mijn lichaamslaag of mijn voortuin.
Maar aan mijn voorbeeldfiguur in de film kleeft een ‘bezwaar’. Hij handelt niet intentioneel of
professioneel. Hij gaat niet uit van een ‘handelingsrepertoire’. Hij Is. Er is zelfs geen sprake van
kwaliteiten die hij inzet om wie dan ook te veranderen. Hij heeft schijnbaar geen enkel belang en dient
geen enkel doel. Ook neemt hij geen verantwoordelijkheid voor zijn omgeving. Maar door te Zijn wie hij
is, zie je de werking die er van hem uitgaat. Het vrijwel onmogelijk om aan die werking woorden te
geven. Nu kan ik deze man natuurlijk bombarderen tot Zenmeester, maar dan wordt er weer een begrip
van hem gemaakt. In strijd met alle modellen en strategieën kan ik - in hem- alleen maar de
spontaniteit zien van wat zich aandient en verdwijnt, zonder oordeel, zonder wensen of verlangens. Op
die man in de film loop ik mij met al mijn cognitieve kennis, waarden, overtuigingen en intenties te
pletter. Als ik in de film zou kunnen stappen, hem een interview zou afnemen, naar zijn motieven zou
vragen, zou de weergave daarvan er als volgt uit kunnen zien:
I(nterviewer): “Bent u zich bewust van de grote invloed die u heeft op uw omgeving, omdat het lijkt dat u
de chaos om u heen weer verbindt tot samenhang”
M(an): “Daar heb ik nog nooit zo naar gekeken, of beter zo kijk ik niet”
I: “Maar u kunt toch niet ontkennen dat u een voorbeeld bent voor anderen?”
M: “Als de ander zich herkent in mij, gaat dat moeiteloos, zoals ik mij moeiteloos in de ander herken. De
zogenaamde verschillen tussen mensen zijn slechts toevalligheden, spelingen van de natuur… in alle
mensen schijnt hetzelfde Licht. Bij de een mogelijk helderder dan bij de ander, maar het is hetzelfde
Licht”
I: “Maar heeft u geen behoefte om op een harmonieuzere plek te wonen”
M: “Zolang we de harmonie zoeken buiten wat we Zijn zullen we eindeloos zoeken”
I: ”Maar wat is uw doel, wat beoogt u met uw verblijf op een vuilnisbelt?
M :”Er is geen doel, ik woon hier en daar is verder alles mee gezegd”
I: “”Betekent dat een ontkenning van alles dat u hier in beweging zet, ziet u niet hoe belangrijk u bent
voor uw buren?”
M: “Ik woon hier en ga om met de buren. Daar is alles wel zo’n beetje mee gezegd?”
9.1.6. Werken vanuit de “flow”
In mijn werk heb ik nog een ontdekking gedaan die alles met motivatie te maken heeft. Naast
onderzoeker ben ik actief als beeldend kunstenaar. En die twee vechten soms om aandacht. Als ik te lang
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niet geschilderd heb gaat de kunstenaar in mij ‘piepen’. Dan wordt het tijd om me weer een weekend op
te sluiten in het atelier, om te zien wat er zich onder mijn handen gaat vormen. In het begin is dat altijd
gesodemieter: onrust, uitstel, afleiding zoeken, vluchten. Dat blijkt een noodzakelijk element in het
scheppingsproces, net zoals je in de buurt begint met weerstand. Weerstand als kiem voor iets nieuws.
En als dat dansje ge-daan is, komen de handen als vanzelf in beweging. Is er alleen nog maar stilte. Het
voelt als een golf naar de zee. Een ‘creatieve flow’. Het gaat allemaal vanzelf. Tijdens het werk is er geen
kunstenaar meer aanwezig. De handen vinden zelf hun weg. Staat het werk uiteindelijk op de
schildersezel dan is er soms de intense verbazing: “Heb ik dat gemaakt?” Veel mensen die creatief bezig
zijn, kennen de “flow”. Daar doen ze het doorgaans ook voor. Sterker nog, ik vermoed dat velen
voortdurend op zoek zijn naar deze ‘verdwijntruc’. Het is een vorm van moeiteloos aanwezig zijn. Het is
de verdwijntruc van het “kleine ik”.
Maar ook ontdek ik dat de “flow” zich niet beperkt tot het atelier.
Het buurtproject is een kunstwerk in wording, waarin de energie van veel mensen samen kan trillen.
Waarvan de uitkomst ongewis is, het proces minstens zo belangrijk is als het eindresultaat. De beweging
die ik daarbij hoort in mijn lichaam gaat van de buik -als wilsgebied- en het hoofd -als zetel van het
denken - naar het hart als centrum van compassie en liefde. Daarmee wordt een strikte scheiding tussen
atelier en buurt opgeheven. Het gaat om een houding die de grenzen van de vakdisciplines overstijgt,
omdat de maatschappelijke werkelijkheid nu eenmaal niet te vangen is binnen één specialistische optiek.
9.1.7. Inspiratie door voorbeeldfiguren
Tijdens mijn studie werd ik onder meer geïnspireerd door de Amerikaanse socioloog Paul Goodman 75.
Naast menswetenschapper, was hij ook psychotherapeut, dichter, schrijver, actievoerder en kunstenaar.
Hij liet me ontdekken dat uiteenlopende kwaliteiten die ogenschijnlijk tot te onderscheiden vakgebieden
behoren met elkaar verbonden kunnen worden tot een unieke formule en ‘output’. Dat geeft scherpte in
het werk, maakt openingen waar anderen blijven steken voor de drempel van ‘de eeuwige beperkingen’.
Het is voor alles kunnen het werken vanuit een metaniveau.
Een ander voorbeeld: de systeemtherapeut Minuchin 76 beschrijft in een van zijn boeken een
psychotherapeut die zich richt op zwervers. Veel van hen lijden aan een “combinatie van armoede en
gedrags- of persoonlijkheidstoornissen”. Ze zijn niet bereikbaar voor de reguliere hupverlening. De
collega van Minuchin zocht zwervers op in hun eigen leefomgeving, de straat. Daar leerde hij hen eerst
kennen, waardoor hij geaccepteerd werd. Vervolgens ging hij op vaste tijden informele ontmoetingen
regelen, in de vorm van een straatgesprek in een kring. Bij de vuurton gingen soortgenoten onder zijn
leiding praten over hun leven, hun dagelijkse problemen en mogelijke oplossingen. Dat werd niet
therapie genoemd, maar was wel een hoogstaande vorm van groepstherapie, uitgaande van de cultuur
en leefstijl van de doelgroep. Als professionals koos hij een informele benadering om zijn werk te kunnen
doen. Hij ontwikkelde een vorm van ‘outreaching psychotherapie’die uniek was in zijn soort. Dit
praktijkvoorbeeld sloeg destijds bij mij in als een bom: ” Zo kan het dus ook”. Het heeft mede geleid tot
mijn keus voor ‘actionresearch’, handelingsonderzoek, waarbij mijn collega’s en ik meer in sociaal
economisch kwetsbare buurten te vinden waren dan achter het bureau op de universiteit. Aanvankelijk
werd ons dat op de universiteit niet in dank afgenomen. “Niet wetenschappelijk”, was het predikaat
waarmee collega’s ons om de oren sloegen. Het maakte ons kwetsbaar, maar we hadden nu eenmaal
gekozen voor een ‘systematische bijdrage aan het organiseren van vangnetten voor kansarme jongeren’.
Dat was een klus waarbij kritiek blijkbaar een gegeven was.
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Zie bijvoorbeeld: Goodman, Paul: School in, oor uit, Bert Bakker, Den Haag, 1974, een boek dat nog steeds
actueel is.
76
Minuchin, Salvador; Montalvo, Braulio; e..a.: Families of the slums: An exploration of their structure and
treatment, Basisc Books, New York/ London, 1967
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Het hebben van pedagogische rolmodellen of voorbeeldfiguren is voor jongeren van groot belang. Maar
ook basiswerkers kunnen niet zonder. In het hoofdstuk Portretten van buurtmentoren, heb ik bewoners
en professionals beschreven, die een grote vormende waarde voor mij hebben.
9.1.8. Integriteit
Voor de aanjager staat integriteit hoog in het vaandel. Dienstbaar zijn aan de gemeenschap is een
belangrijk kenmerk. In een samenleving waar steeds meer mensen sociaal isolement ervaren, niet weten
hoe ze in hun directe omgeving stappen kunnen ondernemen om een vorm van gemeenschap te
organiseren, neemt de aanjager het voortouw. Daarbij speelt eigenbelang een ondergeschikte rol.
Zonder van de aanjager of buurtmentor een heilige te maken, geldt dat hij doorgaans visionaire
kwaliteiten heeft, mogelijkheden zien waar anderen stoppen. De aanpak van aanjagers is vaak even
simpel als doeltreffend. Deze wordt mede gevoed door het vermogen om een centrale rol te spelen
binnen een gemeenschap zonder daar geheel mee samen te vallen.
Als de aanjager afhankelijk worden van de status of macht van zijn positie is het einde van zijn voedende
inbreng doorgaans in zicht. Het verschil met andere bewoners is dat hij zich niet laten afschrikken door
tal van praktische belemmeringen in het scheppen van gemeenschapszin. Het is een ‘way of life’, die
sterk is verbonden met compassie voor de kwetsbare medemens.
9.1.9. Maatschappijvisie
In 1974 liep ik met twee vrienden stage in twee kleine buurten in Amsterdam.
Het waren zogenaamde ‘toeslagbuurten’, waar gezinnen met “externe problematiek op het gebied van
het wonen” geconcentreerd gehuisvest werden. In de volksmond werden ze asocialen genoemd.
Voordat deze buurten werden gebouwd, was er in de jaren dertig van de vorige eeuw al kortstondig
geëxperimenteerd met woonscholen voor gezinnen die grote moeite hadden zich aan te passen aan de
heersende standaard voor wonen en leven. Het betrof kleine, ommuurde buurten met een poort die ’s
avonds dicht ging en waar woninginspectrices ( de voorlopers van het maatschappelijke werk) bij
gezinnen thuis kwamen controleren of de boel op orde was. Veelal kwamen de bewoners uit de armste
sloppenwijken van Amsterdam, waar (kans)armoede generatie op generatie haar verwoestende sporen
had nagelaten. Al met al hebben de woonscholen niet lang bestaan en de geschiedschrijving is nooit
scheutig geweest in het belichten van dit soort opvoedkundige experimenten.
In de buurten waar ik en mijn vrienden als aankomend socioloog onderzoek deed naar “structurele
kenmerken van kansarmoede’ gingen mijn ogen open. Als beschermd opgevoed kind uit een
intellectueel gezin wist ik nauwelijks van het bestaan van dergelijke buurten. Ik viel van de ene verbazing
in de andere. Het was nog de tijd voor de grote toestroom van nieuwkomers uit Noord Afrika, Zuid
Amerika en Turkije. De bevolkingssamenstelling in de wijken van Amsterdam was vrij homogeen. Zo ook
in onze buurten: meer dan 70 % van alle witte gezinshoofden had een uitkering, de werkloosheid onder
jongeren was extreem hoog evenals het voortijdig schoolverlaten. Grote gezinnen woonden in kleine
huizen. Veel mensen kwamen nooit verder dan hun eigen buurt of wijk. Onderling was er veel haat en
nijd. De straatgroepen uit deze buurten waren het meest gevreesd van heel Amsterdam. Het
maatschappelijk stempel ‘asociaal’drukte zwaar op de bewoners. En…als compensatie liepen er enorme
teams van sociaal-culturele en maatschappelijke werkers rond om het leed te verzachten. Sterker nog
enkele directeuren van welzijnskoepels hadden in een ambtelijke nota expliciet ingestemd met de - toen
al omstreden- concentratie van probleemgezinnen op voorwaarde dat zij de aanvullende middelen
zouden krijgen om... nog meer professionals aan te stellen. Veel van die nieuw aan te stellen
welzijnswerkers kwamen idealistisch van de sociale academie, waar ze de eerste democratiseringsgolf
hadden meegemaakt en dronken van de ‘maakbaarheid van de samenleving’ aan de slag gingen om de
bewoners te ‘politiseren’ en bewust te maken van hun slechte maatschappelijke positie. Dat viel aardig
tegen. Het waren twee leefwerelden die elkaar ontmoetten en nauwelijks verbinding hadden. Het
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ziekteverzuim en verloop onder welzijnswerkers was dan ook hoog. Natuurlijk was er ook angst voor de
agressie en directheid van de bewoners. Die hadden een effectief middel ontdekt om te testen welke
werkers deugden. Je confronteert werkers direct met cultuurverschillen, ellende, eisen, en agressie. En
wie daarmee om kan gaan mocht blijven, de rest kon direct “oprotten”. Uiteindelijk slaagden de werkers
die bleven erin, om samen met bewoners, onderzoekers en het basisonderwijs een vuist te maken en te
gaan werken aan structurele verbeteringen op het gebied van onderwijs, huisvesting, werk en kwalitatief
goed jongerenwerk. Daarbij werden ook de welzijnsdirecteuren en de gemeente niet gespaard, die ongewild- met hun beleid de kansarmoede structureel in stand hielden. In dat proces was ons onderzoek
dienstbaar. Het maakte duidelijk hoe groot de omvang van de problematiek was en hoe weinig effectief
het antwoord van overheid en instellingen. Op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners is dat onderzoek
nooit breed gepubliceerd, bang als de bewoners waren opnieuw geconfronteerd te worden met het
stigma van hun ‘onmaatschappelijkheid’. Mijn ervaring tijdens deze stage is bepalend geweest voor
latere beroepsmatige en maatschappelijke keuzes. Iedere vorm van menselijke organisatie schept
gevestigden en buitenstaanders, mensen die worden binnen- of buitengesloten. De innerlijke logica van
dat proces is mij ten diepste vreemd.
9.3. Kwaliteiten
Wat maakt iemand tot aanjager?
In het kijken naar mijn rol en die van anderen, dringt zich de vraag op wat de eigenheid is van de
buurtmentor die het voortouw neemt.
Daarbij is voor mij niet relevant of het een professional of vrijwilliger betreft.
Kwaliteiten dus, maar ook valkuilen, die ik apart wil beschrijven aan de hand van recente ervaringen.
Zonder volledig te zijn en zonder van de aanjager een ‘alles kunner’ te maken, zijn er een aantal
kwaliteiten te benoemen die het verschil kunnen maken.
9.3.1. Metaniveau
Onder metaniveau versta ik de kwaliteit van het overzicht kunnen hanteren, inclusief het onbevangen en
neutraal kunnen kijken naar het eigen denken en doen.
Het is de ‘blik van de adelaar’, die hoog boven het territorium rondcirkelt en in eerste instantie alleen
maar het gehele terrein scant op beweging. Het is een vorm van ‘breed kijken’. Op het moment dat de
adelaar zijn doel in het vizier heeft, zijn focus heeft bepaald, wordt een duikvlucht ingezet en gericht
actie ondernomen. Het is een unieke combinatie van ‘breed kijken en kunnen ‘focussen’. Aanjagers die
alleen focussen, dreigen ten onder te gaan in details en chaos, verliezen snel het overzicht. Aanjagers,
die alleen ‘breed kijken’, blijven met analyseren of theoretiseren teveel op afstand: “Inzicht zonder
actie leidt tot depressie, actie zonder inzicht leidt tot chaos”.
Het kijken op metaniveau vereist training en ervaring. De een heeft er meer aanleg voor dan de ander.
Zo bewonder ik de jongerenwerkers die –vaak intuïtief - tijdens een drukke activiteit het ‘brede kijken’
hebben ontwikkeld. Zij houden een totaaloverzicht tijdens een inloopactiviteit of disco, zien onmiddellijk
waar spanning ontstaat tussen bezoekers en zijn nog voordat de vlam in de pan kan slaan ter plekke om
met een afleidend praatje rust te brengen.
Breed kijken kun je oefenen. Een voorbeeld:
Loop rond in een ruimte met de ogen recht vooruit gericht, terwijl je in het blikveld 180 graden probeert
waar te nemen. Richt nergens specifiek de aandacht op. Je zult merken dat het looptempo automatisch
omlaag gaat. Het lopen wordt meer schrijden. Maar ook de ademhaling wordt trager en dieper en komt
meer vanuit de buik. Het lijkt op de rustige cirkelgang van de adelaar. Trekt iets jouw specifieke aandacht
en ga je focussen, dan ontstaat weer een snellere ademhaling en looppas.
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Het naar jezelf op metaniveau leren kijken is echter de moeilijkste opgave. Vraag eens aan net
gescheiden mensen wat de oorzaak is van de breuk met hun partner en in negen van de tien gevallen ligt
de oorzaak bij de ander. ‘Ken uzelf’, is een voorwaarde om op meta te komen. Het betekent het
ontdekken van kwaliteiten, maar ook het in kaart brengen van de schaduwkanten. Juist in de ‘persona’
structuur van de mens, het masker, zit vaak meer uitdaging en groei, dan in de kwaliteiten die ‘gratis en
voor niks’ aanwezig zijn en moeiteloos kunnen worden ingezet. Als het masker wordt ‘ont-maskert’,
wordt doorzien, ontstaat het schouwen, het onbevangen en zonder enige afkeuring kunnen kijken naar
jezelf. Juist als je “Hallo” kunt zeggen tegen het masker, heb je kans dat deze bij stukje bij beetje
verdwijnt. Omdat de schijn niet meer hoeft te worden opgehouden, omdat bepaalde karaktertrekken,
eigenschappen of gedachten er gewoon mogen zijn, omdat er niet meer ‘gecompenseerd’ hoeft te
worden. Door het masker van jezelf te doorgronden, krijg je ook meer zicht op alle maskers om je heen.
Daar kun je dan ten volle gebruik van maken.
Een oefening:
Kijk eens wie je irriteert in jouw omgeving of werk, aan wie je hekel hebt, wie je kan kwetsen. Kijk
vervolgens welke kwaliteit of eigenschap van de ander daarbij het meest bekritiseerd wordt. En leg die
kwaliteit vervolgens op jezelf…om jezelf te zien in die vaak geblokkeerde kwaliteit of eigenschap. Het is
een goed kennismaking met de eigen schaduwkant en de rol die het denken daarin speelt. Het voordeel is
ook dat je ophoudt de wereld eindeloos te verdelen in goed en kwaad .77
Een andere spannende zelfconfrontatie is feedback vragen. Maar kijk goed uit wie je wat vraagt. Veel
feedback zegt immers alleen iets over diegenen die ze geeft.
Neem iemand uit de directe omgeving die je vertrouwt, die geen eigenbelang heeft en die vooral meer
kan zien dan alleen zichzelf.
Als aanjager kun je niet in een ivoren toren zitten, in een onaantastbare positie.
Je zult ontdekken dat je juist als aanjager of buurtmentor aan kritiek van anderen bloot kan staat, omdat
je doordramt, confronteert, actief bent, doet wat anderen graag willen maar niet durven. En
automatisch wordt je geconfronteerd met kwetsbaarheden, schaduwkanten en de valkuilen.
Een van mijn valkuilen op het “persona vlak” was… de onverzadigbare behoefte aan complimenten,
acceptatie en waardering van anderen.
Maar als ik complimenten kreeg...kon ik ze niet binnen laten komen, omdat ik niet echt van mijzelf hield.
Het gevolg was: fysieke en mentale uitputting omdat ik voortdurend over alle grenzen van mijzelf ging,
de meetlat steeds hoger wilde leggen. De angst die ik voelde werd sterker, de behoefte deze te
camoufleren steeds groter. Mijn masker werd de ontkenning van de behoefte (onvoorwaardelijk) van
mijzelf te houden. Dat maakte de dwang om van anderen “goed gedaan jochie” te horen steeds sterker.
Dat “goed gedaan jochie” heb ik zelfs eens letterlijk met een viltstift op de zool van mijn schoen
geschreven, vóór een heftige vergadering die ik moest leiden. Op het moment dat als ik voorzitter het
even niet meer wist keek ik onder mijn schoen. Dat hielp wellicht voor één moment, maar het is
gemakkelijker om het houden van jezelf van binnenuit te voelen. Door te sjoemelen met het authentieke
verlangen mijzelf te accepteren, ongeacht mijn inzet, ging ik in mijn werk te zwaar compenseren. Mijn
uitstraling werd: “Niets is mij teveel”, wat nog gevoed werd door het machocultuurtje van het
randgroepjongerenwerk. In het spoor daarvan kwamen ook arrogantie en neerbuigendheid op naar
anderen als ze “minder presteerden” dan ik. Een perfecte - onbewuste- strategie om iedereen op afstand
te houden. “Persona” heeft alles te maken met de compensatie van de “ kleine ikjes”. En de opstelsom
van al die “kleine ikjes’ leidt uiteindelijk tot “dikke ikken’. Er loopt een directe verbinding tussen de wijze
waarop grote multinationals omwille van het opkrikken van de winstmarges de aarde exploiteren, de
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wijze waarop politici liegen en bedriegen voor electoraal gewin en het opgeblazen ego van mensen die
alleen belangstelling hebben voor de eigen dadendrang of statuscomsumptie. Soms zie ik werkers die
veel macht en power hebben, gekoppeld aan een ongelooflijke dadendrang, die de status van een
‘alleskunner’ hebben verworven, zelfs gevreesd worden door anderen, maar die in de kern angst met
zich meedragen, waarvan ze zich nauwelijks bewust zijn. Kortom dan zie ik ook mijzelf. Ook dat is
metaniveau.
Metaniveau is ook voelen wat je voelt. Het is geen kille techniek om jezelf overal buiten te plaatsen. Het
is meer de kunst om alles door je heen te laten gaan, het in te ademen en het weer terug te geven
zonder dat het sporen achterlaat. Supervisie, coaching en training/opleiding kunnen helpen de persona
structuur te ontmaskeren.
Maar de beste leerschool is het leven zelf.
Nauw met meta zijn nog twee kwaliteiten verbonden: analysevermogen en innovatie. Met de ‘kwaliteit
van de adelaar’ wordt het analyseren van ontwikkelingen in een project een bijna automatisch gegeven.
Niets is statisch in onze schepping, zo ook menselijke verhoudingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
Dat is ook de reden dat modellen doorgaans snel door de werkelijkheid worden ingehaald en
voortdurend vragen om bijstelling. En dat kan alleen als de toets door praktijkcomponent voortdurend
aanwezig is. Veel beleid dat wordt gemaakt is gebaseerd op niet actuele data. Het met een team kunnen
kijken naar actuele tendensen en ontwikkelingen is een voorwaarde om te kunnen anticiperen. Het
scherpt de waarneming en verhoogt de kwaliteit van de interventies. En het mondt uit in vernieuwing.
Onderstaande illustratie geeft een voorbeeld van meta, innovatie- en analysevermogen. Het is meta
omdat er wordt gestreefd naar het maken een totaalbeeld van een probleemsituatie, waar vervolgens
een strategie op wordt losgalaten die onorthodoxs is. Daardoor ontstaat er een wezenlijke vernieuwing.
Illustratie:
De Werkgroep JAN
Van 1976 tot 1981 werkte ik een onderzoeksteam dat zich richtte op de verbetering van het
randgroepjongerenwerk in Amsterdam Noord. In een sociaal economisch kwetsbare buurt hadden we
daartoe een leegstaand winkelpand betrokken, van waaruit we het jongerenwerk in de wijk zo praktisch
mogelijk ondersteunden met “actionresearch”, handelingsonderzoek waarbij je als onderzoeker direct de
praktijk mocht beïnvloeden. In veel opzichten was Amsterdam Noord destijds een vergeten wijk. Het Y
vormde de natuurlijke barrière met het centrum van Amsterdam en het voorzieningenniveau van de wijk
op het gebied van vrije tijdsbesteding , recreatie en zorg was laag. Het was een arbeiderswijk, vooral
gebouwd voor de mensen die in de Amsterdamse haven en industrie werkten. Bij drie wijkcentra in
Amsterdam Noord heerste in 1978 onrust over het vandalisme in hun wijken. Dat werd als een
belemmering voor een gezond leefklimaat ervaren. Maar de partijen die iets konden betekenen in de
aanpak van vandalisme waren aanvankelijk onderling sterk verdeeld. Zo was het jongerenwerk intern
verscheurd. Dat had historische redenen. De wijk, kende vele buurten met hang- of straatgroepen die
onderling in een sterke hiërarchie stonden. Deze groepen beconcurreerde elkaar op leven en dood. Zo
werden met enige regelmaat jeugdhonken gesloopt door rivaliserende groepen uit een andere wijk. De
“slachtoffers”durfden het dan niet aan wraak te nemen op de “sterkere” daders, maar kozen een groep
die lager in hiërarchie stond om daar vervolgens hun agressie op te richten. Maar ook de
jongerenwerkers, die solidariseerden met hun doelgroep, kwamen op deze wijze spanningsvol tegenover
hun collega’s uit andere buurten te staan. Vrijwilligers in de wijkcentra hadden op hun beurt weer geen
goed woord over voor jongerenwerk. En de speeltuinverenigingen die goed werk deden op basis van de
inzet van vele vrijwilliger morden over de buurt- en clubhuizen die ruimte budgetten hadden, terwijl ze bij
de speeltuinen ” iedere cent moesten omdraaien”. Kortom alle partijen waren verdeeld en dat maakte
enige consensus over de oorzaken en de aanpak van het vandalismeprobleem bij voorbaat onmogelijk.
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Als onderzoekers probeerden wij geen partij te worden, maar op meta te kijken naar hoe dit soort
impasses doorbroken konden worden. Bij de analyse vielen ons een aantal zaken op: veel vandalisme
vond plaats op zogenaamde ‘witte plekken’, delen van de wijk waar geen vrijetijdsvoorzieningen voor
jongeren aanwezig waren: “Er is hier geen reet te doen, we vervelen ons op straat en van het een komt
het ander…”78 Maar ook structurele voorzieningen als jongerenhuisvesting en banen of projecten voor
laag- en ongeschoolde jongeren ontbraken. Alleen op basis van een gemeenschappelijke strategie van
alle betrokken partijen zou hier enige verandering in gebracht kunnen worden. Tegenwoordig zou je
spreken van een integrale aanpak. De Werkgroep Jan (Jongeren Amsterdam Noord) werd opgericht om
tot zo’n integrale aanpak te komen. Jongerenwerk, ambulante hulpverlening, speeltuinwerk, wijkcentra
en onderzoekers spraken af onderlinge vetes te laten voor wat ze waren en de krachten te richten op een
gemeenschappelijk doel: betere voorzieningen op het gebied van recreatie, opvang, huisvesting en werk.
Daarvoor ontbrak echter nog de belangrijkste partij…de jongeren. Het werd tijd om hen een stem te
geven, die ook in het gemeentehuis gehoord zou worden. Zo ontstond een ambitieus plan. Zoals de
partijen, die in de Werkgroep JAN verenigd waren, zagen dat alleen een integrale aanpak een kans van
slagen had…zo zouden ook de straatgroepen moeten kiezen voor onderlinge samenwerking om hun
wensen op het gebied van vrijetijdsbesteding , wonen en werken kracht bij te zetten. Velen hielden dat
voor een onmogelijke opgave: “Je krijgt rivaliserende straatgroepen nooit op een lijn”. Er werd een
strategisch plan gemaakt dat uitging van de volgende stappen:
- inventariseer alle jeugdgroepen in de wijk
- ga met ze praten, leer ze kennen en vraag waar ze behoefte aan hebben
- presenteer al hun verhalen in een boek, met foto’s en verhalen op een voor hen herkenbare wijze
- ga vervolgens met alle groepen praten over hun ‘verlanglijstjes’ en maak duidelijk dat alleen een
gezamenlijke actie van alle groepen iets kan opleveren
- richt alle aandacht op een gemeenschappelijk herkenbare ‘vijand’, in dit geval de overheid die het op
het niveau van goede voorzieningen laat afweten
- benader alle informele leiders van rivaliserende groepen apart om veiligheidsafspraken te maken, zoals
een ‘niet- aanvalsverdrag’ gedurende de acties. Maak het spannend: “Dit wordt
iets dat jullie nog nooit mee hebben gemaakt en dit keer staan jullie in het centrum van alle aandacht”.
- plan een actie, waar alle groepen aan mee kunnen doen, geef na afloop een groot feest met een
persconferentie waarin jongeren het woord doen.
De actie JAN was geboren. Al met al hebben de voorbereidingen om tot aan gezamenlijke actie te komen
meer dan een jaar geduurd. In januari 1979 verscheen een rapport: “Vandalisme? Rapport over
jongerenproblematiek in Amsterdam-Noord”. En op 28 maart van dat jaar was een grote protestactie
gepland bij het stadhuis van Amsterdam, waar vertegenwoordigers van alle jeugdgroepen hun eisen aan
de wethouder Jeugdzaken zouden aanbieden. Die avond was de voltallige gemeenteraad bijeen in
vergadering. Een prima gelegenheid voor jongeren om hun eis kracht bij te zetten. In het verslag van die
avond staat te lezen: :
“De eerste Jan-actie”
De demonstratie op het stadhuis op 28 maart 1979 zou om 7 uur ’s avonds beginnen. In de diverse
actiecentra in Noord was besloten dat iedere groep afzonderlijk naar het stadhuis zou komen. Om 18.30
uur kwam de eerste ploeg aan. Het waren vertegenwoordigers van een aantal groepen die het stadhuis
zouden binnengaan om daar de JAN-eisen te overhandigen. Om kwart voor zeven was het nog steeds
rustig. Een paar jongeren zaten in een koffiehuis te wachten, enkele JAN-leden liepen zenuwachtig voor
het stadhuis op en neer. De schatting die JAN had gemaakt was dat er tussen de 90 en 200 zouden
komen.
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En toen gebeurde het ineens… Van alle kanten stroomden binnen 10 minuten een paar honderd jongeren
over de bruggen naar het stadhuis. Sommigen kwamen met auto’s met daarop spandoeken. Anderen
kwamen in gesloten formaties zingend over de gracht aanzetten.
Het was een geweldig gezicht. De straat voor het hek van het stadhuis was ineens helemaal vol. Er kon
geen auto, geen fiets meer doorheen. Om zeven uur, ging de ploeg die de eisen zou aanbieden naar
binnen. Er werd een wachtwoord genoemd aan het hek, toen pas ging er een klein deurtje open. De
Gemeente was kennelijk bang voor een massale bestorming van het stadhuis. De mensen die buiten
bleven werden wat onrustig. Er werd geroepen:”Rudy kom naar buiten”. De kreet daverde door de straat.
Niet lang daarna kwam Rudy van der Velde
( de toenmalige wethouder/red) met wat ambtenaren, de ploeg jongeren en wat journalisten naar
buiten. Een enorm gejoel steeg op. Met moeite baande de wethouder zich een weg door roepende
jongeren naar een megafoon. Hij hield een korte toespraak. Althans dat was de bedoeling. Waar hij mee
begon was om te zeggen dat hij het JAN-rapport heel goed vond. Het was een goede zaak, dat de
jongeren op zo’n manier probeerden duidelijk te maken wat ze wilden. Maar…dat kostte allemaal heel
veel geld. Hij had besloten een werkgroep van ambtenaren samen te stellen, die op het probleem in
Noord zou gaan studeren. Binnen een paar maanden zou die werkgroep met een advies komen. Zo, dacht
de wethouder en nu snel weer naar binnen. Dat had hij gedacht. Er waren talloze jongeren die het niet
eens waren met zijn woorden en dat wilden vertellen. Achter de wethouder was een jongen komen te
staan die een JAN-sticker op het kalende achterhoofd van de wethouder plakte, tot grote hilariteit van
talloze jongeren die bij hem in de buurt stonden. Toen de wethouder naar binnen wilde, sloeg dezelfde
jongen zijn armen om hem heen en bromde iets in de trant van: “Hier blijven, eerst iets toezeggen, dan
pas mag je weg”. Rudy van de Velde moest blijven. Hij greep de megafoon weer en begin opnieuw te
zeggen dat hij ontzettend zijn best zou doen, maar dat het allemaal niet persoonlijk van hem afhing. Een
groot applaus, maar ook gejoel en tegenwerpingen waren de reactie. Vervolgens keerde iedereen terug
naar Noord, waar een persconferentie zou worden gehouden en drie bands klaar stonden voor een
optreden ( dit mede om te voorkomen dat jongeren in het centrum zouden blijven hangen en rottigheid
gingen uithalen/red). Dat was lachen. Een wilde stoet jongeren trok nu in auto’s en op brommers over het
Rokin naar de Y-tunnel en de pont. Een paar politieagenten van het bureau Warmoestraat begrepen het
allemaal niet en wilden ingrijpen. Door de discipline van de jongeren liep het allemaal met een sisser af.
Jongeren uit Tuindorp Oostzaan scheurden elkaar met auto’s links en rechts voorbij, terwijl uit de ramen
enorme JAN-spandoeken wapperden…”79
Hoogtepunt van de feestavond was vervolgens de kersverse hit die Harry Slinger van de band Drukwerk
voor deze actie geschreven had: ”Ik verveel me zo in Amsterdam Noord”. De volgende dagen besteedde
alle landelijke kranten en diverse omroepen aandacht aan de JAN-actie. Uiteindelijk kwam na veel
ambtelijk overleg in december 1979 een reactie van de gemeente. Het dagblad de Noord Amsterdammer
kopte:”Geen geld en mogelijkheden voor jongeren in Noord”. Ogenschijnlijk had alle actie niets
opgeleverd. Maar er was wel iets geleerd. De werkgroep JAN had zich niet laten verleiden om als
vertegenwoordiger van de jongerengroepen op te treden. Wel was er veel informatie gegeven, maar voor
overleg en onderhandeling over concrete projecten werd steeds verwezen naar de desbetreffende
groepen.
De tweede fase van de actie JAN was aangebroken. Jongerengroepen die het wachten op de overheid zat
waren kwamen zelf in actie. Zij inspireerde weer andere groepen om zelf aan de slag te gaan. Diverse
groepen kraakten- vaak met hulp van volwassen buurtbewoners en professionals- leegstaande panden
om daar een jeugdvoorziening in te beginnen. Zij werden daarin gestimuleerd door het
“Jongerenstrijdboek Amsterdam-Noord” dat verslag deed van wensen en acties van alle straat- en
hanggroepen en tips gaf om voorzieningen in eigen beheer te nemen. Ontmoetings-, sportruimtes en
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sleutelwerkplaatsen, die door jongeren zelf gerund werden, ontstonden volgens een nieuw concept:
zelfbeheer experimenten. Daarnaast kwam er een kraakdienst die veel leegstaande woningen voor
jongerenhuisvesting heeft weten te verwerven. Er waren echter meer successen: de extreme rivaliteit
tussen jongerengroepen nam af. Er konden nu ook gemeenschappelijke activiteiten tussen buurten
georganiseerd worden zoals een indoorvoetbalcompetitie. En wat bleek…in 1981 wezen statistieken uit
dat het aantal meldingen van overlast en vandalisme in Amsterdam-Noord beduidend waren afgenomen.
Jongeren,volwassenen, speeltuinen, jongerencentra, wijkcentra en onderzoekers hadden zich in een
gezamenlijke actie overstegen en een nieuwe manier van werken ontdekt.
Achteraf was het een strategische misser dat over werk van JAN – afgezien van het boek voor de
jongeren- nooit is gepubliceerd. Het meta-niveau om buurten en wijken elders te inspireren ontbrak
kennelijk nog. Wel werd de methodiek van zelfbeheer laten beschreven in een publicatie over
jongerenopbouwwerk, dat op basis van de werkpraktijk in Amsterdam-Noord werd ontwikkeld en
landelijk breed is toegepast.80
De bezuinigingsgolf die in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd ingezet heeft vervolgens weer
grotendeels een eind gemaakt aan het netwerk dat jongeren, vrijwilligers en professionals samen hadden
opgebouwd.
9.3.2. Catharsis
Nauw met meta en zelfonderzoek is het begrip catharsis, zuivering, verbonden.
Bij catharsis wordt gebruik gemaakt van de crises en tegenslagen die je als mens meemaakt en die
helpen je beter in de medemens te verplaatsen en toch in balans te blijven. Aan een ‘zuivering’ gaat niet
zelden een crisis vooraf. Een moderne catharsis kan zich bijvoorbeeld aandienen in de vorm van een
burn out . Nu wens ik dat niemand als leerervaring toe, temeer daar lang niet ieder er iets van leert. Zij
die er wel van leren weten een ding zeker: bepaalde patronen, ritmes en eigenschappen werken
destructief en vragen om herijking. In een samenleving die lijkt gebouwd rond de 4 C’s: competentie,
competitie,controle en consumptie ligt het plegen van roofbouw op jezelf, de natuur en de medemens
voor de hand. Een crisis kan je bewust maken van de onmogelijke eisen die je aan jezelf en anderen stelt
. Mijn catharsis had als consequentie dat ik gedurende lange tijd mijn werk als onderzoeker de rug hebt
toegekeerd en ontdekte dat ik met het maken van kunst veel intiemer contact kon maken met de voor
mij belangrijke levensthema’s. Om daarna weer terug te stappen in het oude vak en te zien dat ik geheel
anders in het werk stond. Mijn verbetenheid en fanatisme waren verzacht. Het idee dat ik anderen kon
helpen een illusie. Thema’s als plezier hebben in het werk, creativiteit en het mijzelf beschermen tegen
negatieve tendensen kwamen meer op de voorgrond te staan. Ook was ik opener in het accepteren van
eigenschappen als ambitie, ijdelheid en arrogantie, waardoor deze gerelativeerd werden en zich minder
manifesteerden. Na een burn out, gaat het rode waarschuwingslampje, dat aangeeft dat de grenzen van
het fysieke en mentale kunnen bereikt zijn, eerder branden. “Van catharsis wordt je wijzer en het haar
wat grijzer”.
9.3.3. Teamwerker zijn
Een aanjager die niet kan samenwerken kan wellicht op korte termijn veel in gang zetten, maar heeft
maar een klein slagingspercentage op langere termijn. Basiswerk is per definitie teamarbeid. En
naarmate de groepsdynamische kwaliteit van een team hechter is wordt de kans van slagen van een
project groter. De kernvraag voor een aanjager is: “Wil ik mij echt verbinden?”.
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En verbinding aangaan betekent ont-moeten. Natuurlijk ‘moet’ in een project veel werk worden verzet
en is het fijn als er voorlieden zijn die de kar in beweging zetten, omdat ze toegang hebben tot de
kwaliteiten die daartoe vereist zijn.
Maar juist in het ont-moeten kunnen de kwaliteiten van alle deelnemers in een project volledig aan bod
komen. Voelt ieder zich gezien, wordt ieder gewaardeerd, mag ieder er Zijn. Als dat hoge ‘trillingsgetal’
door een groep gaat, weet ik dat het tijd wordt de aanjagerrol te herzien. Dan kan doorgaans gas worden
teruggenomen. Dan zit een groot gedeelte van het aanjaagwerk er al weer op.
Een voorbeeld.
In een buurtproject komt de wethouder, die de wijk onder beheer heeft, op werkbezoek. De vraag is hoe
de bewonersgroep het project gaan presenteren.
Als aanjager ben ik geneigd daar een groot aandeel in te nemen. In het openbaar uit ik mij gemakkelijk,
ben niet snel onder de indruk van autoriteit en wil het project zo goed mogelijk voor het voetlicht
brengen. Voor enkele buurtbewoners is het bezoek van een wethouder veel spannender. Na een
inventarisatie van alle onderwerpen die we aan bod willen laten komen, worden de rollen verdeeld. We
besluiten dat iedere buurtbewoner een presentatie gaat houden van enkele minuten. De bijeenkomst
wordt een feest. Vooral als ik zie hoe deelnemers die het aanvankelijk heel spannend vinden om hun
verhaal in het openbaar ‘neer te zetten’ dit met passie en humor doen. Dat maakt op alle aanwezigen
indruk. In de discussie die daarop volgt laat de wethouder vervolgens haar dialogisch kwaliteiten zien.
Zij denkt- los van iedere gezagsverhouding- inhoudelijk mee over de dilemma’s waar bewoners mee
worstelen en toont haar oprechte waardering voor de wijze waarop de bewonersorganisatie haar werk
doet. De voedende waarde die er van zo’n bijeenkomst uitgaat, moet niet onderschat worden. Het is een
groepsdynamisch voorbeeld van hoe de buurtbewoners willen werken aan een ‘fijne en veilige buurt’,
waarin alle bewoners uitdrukkelijk een stem hebben. En het heeft ook een voorbeeldfunctie voor de
werkwijze van de professionals die aan het project verbonden zijn.
Bovenstaand voorbeeld geeft een duidelijke illustratie van wat de filosofie van de Bewonersacademie
behelst 81. Er wordt uitgegaan van de vermogens en de deskundigheid van een team van bewoners, die
in een bundeling van kwaliteiten zich bekwamen in ‘informeel buurtbeheer’. Dat betekent ook dat ieder
buurtproject uniek is en om maatwerk vraagt. Daarom heeft het ook geen zin ‘van bovenaf’ kant en klare
trainingsproducten of modellen aan te bieden om buurtbewoners te scholen. Sterker nog: het is
arrogant. Liever zie ik dat betrokken buurtbewoners de buurtkennis van professionals eerst verdiepen
voordat deze met enig aanbod komen. De kwaliteit van bewonersnetwerken zal de kwaliteit van de inzet
van professionals verhogen. Een win-win situatie is het gevolg.
9.3.4. Intuïtie
Intuïtie heeft te maken met het durven vertrouwen op de eigen waarneming.
Ieder mens beschikt over intuïtie, maar niet iedereen durft erop te vertrouwen.
Daarbij is het wel zaak het intuïtieve vermogen te toetsen, omdat er ook sprake kan zijn van vervuiling
door de ‘plaatjes’, die ieder met zich mee draagt.
Plaatjes hebben doorgaans te maken met oude, vaste overtuigingen of rigide standpunten die over de
neutrale waarneming heen worden gelegd. Deze overtuigingen zijn per definitie contraproductief. Als ik
bijvoorbeeld van mening ben dat ambtenaren geen committment hebben met buurtbewoners, zet ik
een rem op het ontdekken van potentiële partners onder de ambtelijke populatie. Op het moment dat ik
er een ontmoet, zegt mijn denken waarschijnlijk dat ik me vergis, of dat ik te maken het met iemand die
zoete broodjes zit te bakken. Intuïtie heeft alles te maken met helder en onbevangen waarnemen.
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Bij de kwaliteit metabewustzijn werd al benadrukt dat het kennen van jezelf én de schaduwkant een
voorwaarde is om op metaniveau te komen.
Meta en intuïtie zijn als broer en zus. Het gebied van de intuïtie is in de hersenen gelegen in het midden
boven de ogen, de plek die in Oosterse filosofie als het ‘derde oog’ wordt aangeduid. En het kan – zoals
alles- ontwikkeld worden. Bij alle ‘functiecompetentie’ eisen die voor welzijnswerkers en hulpverleners
uitputtend staan omschreven wordt de kwaliteit van intuïtie echter nooit vermeld. En dat is wonderlijk,
omdat ik zie dat ervaren werkers er volop gebruik van maken.
Illustratie:
Een ambulante jongerenwerkster legt uit hoe zij contacten legt met hanggroepen op straat. Soms loopt
zij naar een groep toe en voelt al op grote afstand dat ze beter uit de buurt kan blijven. Daaraan geeft ze
dan gehoor. Het kan zijn dat er net een dealertje actief is, of dat een jongen en een meisje een conflict
over hun relatie willen uitvechten en daarbij geen pottenkijkster dulden. Ze groet de jongeren en loopt
door. Een half uur later komt ze terug en kan ze bij dezelfde groep voelen dat ze dit keer wel contact kan
maken. Een beginnende werker zal wellicht eerder intuïtieve signalen negeren, omdat hij/zij persé direct
met de groep in contact wil treden.
De kunst is dus om op intuïtie te vertrouwen. Dat vertrouwen ontstaat door ernaar te gaan handelen.
Illustratie:
Tijdens een bewonersbijeenkomst in de startfase van een project zijn er een aantal nieuwe gezichten. Een
van hen is een man van boven de zestig die direct het woord neemt en heel dwingend een tirade begint
over ontsporende buurtjongeren. In zijn betoog zit zoveel frustratie en woede, dat ik vermoed dat hij zijn
eigen ‘verzuring’ aan het botvieren is over de hoofden van alle aanwezigen. Als hij de ruimte krijgt die hij
claimt wordt de vergadering één grote destructieve bijeenkomst. Ik heb waarschijnlijk te maken met een
‘groepstorpedoboot’, die in korte tijd –onbewust- alles probeert op te blazen wat er net is opgebouwd. In
iedere beginnende bewonersgroep kom je daar een of meer ‘exemplaren’ van tegen. Ik kap zijn betoog af
en daag hem uit met een positief voorstel te komen. Hij zegt de jongeren het liefst met een jachtgeweer
tegemoet te treden. Afkeuring in de groep is het gevolg. Daarop nodig ik hem uit om mee te doen aan
een buurtsurveillance van bewoners. Hij weigert: “Dat is mij te link”. Hierna laat ik hem niet meer aan het
woord komen, of kap hem af.
Ik rechtvaardig dit door te zeggen dat er op deze bijeenkomst koppen met spijkers geslagen moeten
worden, maar dat er na de vergadering ruimte is om verder te praten. Hij bezoekt de vergadering
kennelijk niet om samen te werken, maar om zijn persoonlijke bitterheid over het leven te spuien. Direct
na de vergadering word ik ter verantwoording geroepen door een jonge vrouw, die de bijeenkomst ook
voor de eerste keer bezoekt. Zij verwijt mij – met veel heftigheid- autoritair gedrag. In een opwelling wil
ik ontkennen, maar mijn intuïtie zegt me dat ik dan terecht kom in een eindeloze welles-nietes discussie.
Er dreigt een autoriteitsconflict. Dus geef ik haar gelijk en leg vervolgens uit dat mijn opstelling dominant
maar onvermijdelijk is, gezien het belang van de bijeenkomst. Ik kan me voorstellen dat mijn gedrag als
voorzitter irritant kan zijn. Buurtbewoners geven steun door uit te leggen dat met de komst van nieuwe
deelnemers steeds nieuwe discussies ontstaan, die op zich belangrijk zijn, maar de boel ook ophouden.
We gaan vriendelijk uiteen en ze zegt haar deelname aan het project toe.
Intuïtief werken kan ook betekenen op het juiste moment emoties laten zien, bijvoorbeeld van
machteloosheid. Met een beetje geluk werken deze dan als breekijzer
Illustratie:
Tijdens een vergadering van verontwaardigde wijkbewoners en een hinderlijke hanggroep, die een
leegstaande winkelpand als ontmoetingsruimte had gekraakt, wordt de verbale confrontatie tussen
jeugd en volwassenen steeds heftiger. De jongeren willen in hun hart graag gesteund worden, de
volwassenen zijn vooral bang dat de groep de nieuwe ruimte zal gaan gebruiken voor ‘sex, drugs en rock
and roll’. In mijn rol als voorzitter zie ik de ramp zich voltrekken. De hoofden werden roder, de stemmen
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feller en onder tafel zitten alle benen wild te schoppen. Ik wil de impasse doorbreken, gebruik makend
van de heftigheid van de bijeenkomst, maar weet absoluut niet hoe. Ik heb er genoeg van en sla intuïtief
hard met de vuist op de tafel en roep :”Stop”. De vergadering valt stil. Overal verbaasde gezichten.
Vervolgens zeg ik dat ik het zonde van mijn tijd vindt om tussen het gekissebis te moeten zitten en houdt
een wat populistisch betoog over alle conflicten op aarde. De buurt kan alleen een fijne woonplek worden
als alle partijen samenwerken. Vervolgens stel ik een minuut stilte voor, waarin ieder een persoonlijke
keuze kan maken: oorlog of samenwerking. Daarna zal ik als voorzitter een rondje maken langs alle
deelnemers. Een doodse stilte volgt. Vervolgens stemt ieder voor…samenwerking. Er wordt die avond
een ‘beheerteam’ voor de gekraakte ruimte gekozen waar ook enkele volwassen zitting in nemen. Een
fragiel proces van samenwerking kan op gang komen, begeleid door enkele ambulante jongerenwerkers,
die de vinger aan de pols houden.
9.3.5. Non-verbale communicatie
Bij intuïtief werken is het van belang om te leren vertrouwen op het waarnemen van de non-verbale
signalen, die vaak meer informatie opleveren van verbale communicatie.
Neem President Bush. In een toespraak voor het Congres over de crisis in het Midden Oosten kwam
iedere keer dat hij het woord “Palestinians” (Palestijnen/ red.) uitsprak gedurende een splitseconde zijn
tong naar buiten. Ogenschijnlijk lijkt het dan dat hij zijn lippen bevochtigd, maar ik in totaal tel ik meer
dan vijftien keer hetzelfde non-verbale signaal, steeds bij hetzelfde woord. Toeval is uitgesloten. Hier
praat iemand met veel verborgen boosheid of agressie. Maar in zijn bewuste poging emoties te
camoufleren, waarin politici zeer bedreven zijn, laat zijn gezicht ze toch zien. In mijn werk zie ik soms dat
mensen waarmee ik ogenschijnlijk rustig praat hetzelfde ‘non-verbale lek’ als Bush vertonen. Dan ben ik
op mijn hoede en vraag mij af welke weerstand ze bij mij voelen. De vraag “Zijn er dingen in mijn gedrag
die je irriteren”, wordt dan doorgaans eerlijk beantwoord.
Het gezicht en lichaam laat altijd zien wat er gevoeld en ervaren wordt. Ook als men emoties tracht te
verbergen lekken deze als non-verbale signalen naar buiten: kaakspieren spannen zich, er wordt
nauwelijks meer ademgehaald, gezichtslijnen verdiepen zich, er verschijnt een “dunne” mond, de tong
komt naar buiten, er wordt gepluk aan een pen, de ogen staan niet meer symmetrisch, een acute
dofheid verschijnt in het rechteroog, en de benen onder tafel zitten heftig te schoppen.82
Politici zijn getraind in het verbergen of vertragen van hun non-verbale lekken. Maar ook President
Clinton knipperde meerdere keren achtereen met zijn ogen toen hij loog op de vraag van een
onderzoekscommissie in de zaak Monica Lewinsky of hij seks met haar had gehad. Alleen telde ik meer
dan 7 seconden tussen zijn antwoord en de herhaalde oogreflex als mogelijke indicatie voor een leugen.
Ook zonder leugendetector valt er veel te zien, voor wie geleerd heeft op zijn ogen te vertrouwen.83
Een praktische toepassing is op een bewonersvergadering te letten op de non verbale signalen van de
aanwezigen, als indicatie voor de mate waarin deelnemers nog betrokken zijn op de inhoud van de
bijeenkomst. Vaak zie je na een uur vergaderen dat mensen afhaken, met hun gedachten afdwalen,
onrustig worden, afleiding gaan zoeken. Dan is het tijd voor een grap of een pauze.
Hoe aandacht voor non-verbale signalen samen kan gaan met teamwork laat het volgende voorbeeld
zien.
Illustratie:

82

Veel van deze observatietechnieken heb ik geleerd van Dr. Barry Goodfield, die ondermeer Amerikaanse
diplomaten trainde die met de Russen over de afbouw van kernwapens onderhandelden. Zie:
www.goodfieldinstitute.com
83
Zie ook: Paul Ekman , De leugen ontmaskert. Over het doorzien van bedrog in zaken en politiek, op het werk en
privé, Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2000
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In 2004 stond het onderzoeksinstituut waaraan ik verbonden ben sterk in de media aandacht, door een
rapport over Marokkaanse jongeren die een bejaardentehuis terroriseerden. Mijn collega, gaf het ene
interview na het andere in kranten en op TV . Een aantal journalisten trachtten hem daarbij tot krachtige
uitspraken te verleiden. In zijn betoog over de uitval van allochtone jongeren in het VMBO en het falende
onderwijsstelsel riep hij de irritatie op van de Raad van Bestuur van de grootste ROC in Nederland. Hij
werd uitgenodigd voor een gesprek. Hij zag de bui al hangen en vroeg mij me mee te gaan voor backing.
In een gigantisch nieuwbouwcomplex werden we via een indrukwekkend aantal
beveiligingsfunctionarissen naar de hoogste verdieping gebracht waar we aan een grote tafel zeven
bestuursleden en beleidsmedewerkers troffen. De ontvangst was formeel en afstandelijk. Strakke
gezichten en een tastbare spanning. De bestuursvoorzitter kwam direct ter zake. Hij hekelde de
interviews in een aantal kranten en confronteerde mijn collega direct met diens uitspraken door deze te
citeren. “U heeft dat gezegd, kunt u dat voor uw rekening nemen? “Weet u welke schade u het onderwijs
daarmee berokkent?” De inzet was zo frontaal dat ik zag dat mijn collega in verwarring raakte. Zijn
gezicht verstrakte, hij hield vrijwel op met ademen en begon wat aarzelend en met een hogere stem dan
normaal aan zijn verweer.
Ik ken hem goed en zag dat hij even tijd nodig had om na te denken om helder te kunnen reageren.
Onmiddellijk schoof ik mijn stoel naar voren, zette mijn koffiekopje met een klap op tafel, keek de
voorzitter indringend aan en begon een verhaal over de ellende van voortijdige schoolverlaters die wij op
straat en in jongerencentra spraken. Inhoudelijk dacht ik geen seconde na over wat ik zei. Door de
directheid waarmee ik sprak en door alle aanwezigen steeds kort maar indringend aan te kijken, werd er
tijd gecreëerd voor mijn collega. Daar had hij nog geen minuut voor nodig. Toen ik zag dat hij weer dieper
ademde en rustig rondkeek wist ik dat ik mijn riedel kon beëindigen. Dit proces herhaalde zich nog een
keer.
9.3.6. Passie en hartstocht
Op de TV worden twee Olympische schaatswinnaars geïnterviewd. Ook een zanger van een bekende
popgroep is te gast. Wat mij opvalt is de gedrevenheid en passie waarmee zij hun werk doen. Het
enthousiasme spat eraf. Natuurlijk kennen zij ook de schaduwkant van het succes, maar die wordt
omgezet in de motivatie om door te gaan. “Het kan steeds beter”. Ineens confronteer ik mij met het
gegeven dat ik deze passie en hartstocht zo weinig tegenkom bij professionals in de sector waarin
werkzaam ben.
“Ja, maar wij hebben ook te maken met zware problematiek en daar wordt je niet altijd vrolijk van”, hoor
ik zeggen. Dat is ongetwijfeld waar, maar geen excuus.
Onlangs hoorde ik een jongerenwerkster in Enschede tijdens een bijscholingsworkshop
zeggen:”Jongerenwerk is een vak, maar het is ook een passie”.
Zij werkt in een team waarvan de meeste jongerenwerkers een dienstverband hadden van gemiddeld
meer dan zeven jaar. In tegenstelling tot een landelijk gemiddelde van nog geen twee jaar. De kwaliteit
van hun werk was indrukwekkend. Het zicht op de doelgroep gedetailleerd. Hun aanbod van
dienstverlening en activiteiten was op die kennis gebaseerd en daarom succesvol. Als belangrijkste taak
van hun werk werd genoemd: “als pedagogisch jongerenwerker werker aanwezig zijn in contact met
jongeren”. Op andere plekken in Nederland kom ik vaak het tegendeel tegen. Daar moeten professionals
het doen zonder essentiële voorwaarden voor een geslaagde beroepspraktijk. Zij worden geconfronteerd
met onmogelijke opdrachten; slechte of geen begeleiding; weinig ruimte voor eigen creativiteit;
instellingsbelangen die prevaleren boven cliëntbelangen; teamspanningen die voor een onveilig
werkklimaat zorgen en ga zo maar door. De verkwisting van menselijk talent en energie in de sector zorg
en welzijn is verontrustend. In het spoor van die verkwisting volgt dan dikwijls het commentaar van
buurtbewoners die lacherig doen over de welzijnswerk en hulpverlening in hun buurt of wijk. Dat heeft
deels te maken met onredelijke verwachtingen ten aanzien van wat werkers moeten presteren, maar er
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zit ook het element in dat het voor bewoners niet meer tastbaar is waaraan professionals werken.
Welzijn en zorg moeten een direct aantoonbare meerwaarde hebben in een wijk of buurt. Zo niet: stop
ermee en zoek eerst naar de condities waarop er wel een reële kans van slagen is.
Landelijk is de tendens te zien dat lokale overheid steeds meer geneigd is om eisen te gaan stellen. Maar
omdat eindtermen -duidelijke afspraken over de producten, de kwaliteit en de controle daarop- niet
eenduidig zijn, ontstaat er een nieuw en getouwtrek tussen instellingen en overheid. Met de
concretisering van prestatieafspraken is het echter de vraag hoe deze “op de werkvloer landen”, als
drukverhogende eis, of ingebed in een duidelijke methodiek met alle ondersteuning die werkers daarbij
nodig hebben, zowel vanuit de overheid, instelling als uit de buurt. Alleen dan kan er ruimte komen om
naast deskundigheid ook met passie en hartstocht te werken. Nu is het werk vaak te zeer afhankelijk van
‘witte raven’, werkers die er op basis van hoge persoonlijke kwaliteiten én ervaring in slagen
buurtpedagogen te zijn.
Illustratie
Een project waarin passie en hartstocht centraal stond, speelde zich af rond een oud buurt- en clubhuis in
Rotterdam. De werkers, ongeacht hun werksoort, waren als team een onuitputtelijke bron van
betrokkenheid, enthousiasme en ambitie. “We zijn het beste buurthuis van de wereld”, was hun slogan.
Deze slogan was hun ‘drive’. Met twee van hen zette ik een nieuw randgroepproject op …toen het
buurthuis werd wegbezuinigd door een deelgemeenteraad, die maar geen greep kon krijgen op de
unieke, maar ook eigenzinnige werksituatie. In plaats dat de werkers zich lieten ontmoedigen, werd er al
snel gebrainstormd over een nieuw, nog beter project. De teamdoelstelling daarbij was: “Jongeren
verantwoordelijk te laten zijn voor de eigen voorziening”. Voor het echter zover was werd er -na het
reguliere werk- avonden en nachten gebrainstormd. Een gedreven teamleider, een buurtwerker
(opbouwerker) en een docent jongerenwerk bundelden kennis en ervaring om tot een nieuwe aanpak te
komen. Zo ontstond het plan om vanaf de grond met jongeren een nieuwe voorziening te gaan bouwen,
vanuit de elementen aarde, vuur, lucht en water. Het gehele plan werd op een lange rol papier gezet. Het
werd een meer dan acht meter lange tekst, zeer gedetailleerd uitgewerkt. De ‘rol’ werd als een soort
relikwie overal mee naar toegenomen en getoond: “Dit is wat we willen gaan doen…”. Het werkte als een
soort ‘Ark van het nieuwe verbond’, een tastbaar symbool van een samenwerking dat als uniek werd
ervaren.
Er werd een braakliggend stuk gemeentegrond gekraakt, waarop een oude methadonbus, als kantine en
kantoor werd gezet en het project kon beginnen. Toen brak in de doelgroep het gekanker los. “Wat doen
we hier, wat moeten we met deze klerezooi?”. Voor de werkers was dit een voorspelbaar deel van het
proces. Met de thema’s aarde, lucht, water en vuur zou de doelgroep vanuit het niets met vallen en
opstaan een eigen paradijs kunnen bouwen of in de modder zinken en ten onder gaan. Ze zouden zelf de
aanzet moeten geven voor de invulling van het project door de handen uit hun mouwen moeten steken.
De werkers stonden klaar om te structureren en jongeren te leren hoe ze een en ander konden
organiseren en uitvoeren. En zo geschiedde. Toen de frustratie, kou en verveling een hoogtepunt had
bereikt gingen de jongeren nadenken over een warme plek om te schuilen. Binnen drie maanden hadden
ze een gratis aantal gratis bouwketen bij aannemers gedemonteerd en op het landje weer opgebouwd. Er
kwam een ontmoetingsruimte, een sleutelwerkplaats, een oefenruimte voor bands en een
timmerwerkplaats. Zonder dat ze het zelf beseften waren ze voor het eerst van hun leven gaan werken.
9.3.7. Gevormd zijn door de praktijk
In mijn studie sociologie kon ik tot aan mijn stageperiode geen enkele verbinding leggen tussen theorie
en praktijk. Dat leverde de nodige frustraties op. Ik moest het dan ook wel eens zijn met een Drentse
boer die mij ooit toevoegde: “Sociologie? Dat is toch een zwamvak”. Pas tijdens een langdurig
stageonderzoek in twee sociaal economisch kwetsbare buurten in Amsterdam, ontdekte ik hoe
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waardevol (vak)literatuur kan zijn in het begrijpen van een zich chaotische voordoende praktijk.
Agogische vakliteratuur had daarbij nog de minste waarde. Eerder waren het auteurs als Franz Fanon,
Paulo Freire, Saul Alinsky en moderne psychoanalytici, allen gekneed in de praktijk, die me hielpen de
bewoners te doorgronden en te ontdekken welke vormen van professionele ondersteuning hout sneden.
En naast voorbeeldfiguren uit de vakliteratuur, kwamen er praktijkmentoren, werkers en buurtbewoners
naar voren, die mij lieten zien hoe het werk gedaan moest worden.
Zij beantwoorden voor een belangrijk deel aan de kwaliteiten die hierboven beschreven staan. Mijn
scholing liep in feite parallel met de scholing in de toenmalige bouwwereld. Kersverse jongeren die van
de LTS (“ambachtschool”) kwamen met de illusie al veel te kunnen kregen een oudere werkmaat
toegewezen die hen het vak gingen bijbrengen. En kwamen tot de ontdekking dat de praktijk een totaal
andere werkelijkheid is dan een opleiding je laat geloven.
Als kind uit een middenklasse gezin had ik geen enkel besef van de impact van kansarmoede op gezinnen
en buurten. Veel gedrag vond ik ruw, verwerpelijk en afstotend. Vanuit mijn links ideologische
achtergrond echter was dit echter de maatschappelijke klasse waar ik solidair mee moest zijn. Wel
genoot ik van de humor en de directe wijze waarop mensen elkaar van repliek dienden. In mijn milieu
was dat immers taboe. Zo werden de buurtbewoners aanvankelijk mijn ‘ongetemde wilden’. Zelf hadden
ze daar niets mee. Het liefst werden ze gezien met alle klassenkenmerken van de rijken van de
samenleving. Mijn ideologische romantiek werd bepaald niet gedeeld. Wat ze me steeds voorhielden
was dat ik carrière zou maken over hun rug heen en me na een paar jaar terug trekken in een
comfortabel bureaubaantje, met een dikke sigaar in het hoofd met een sexy secretaresse.
Maar...voordat het zover was, mocht ik blijven en bewijzen dat ik iets voor ze kon betekenen. Je weet
immers nooit hoe een koe een haas vangt. Die start elimineerde de ‘valse klasse solidariteit’ vrijwel
onmiddellijk. De onderkant heeft ook niet veel heroïek. Wel hebben mensen zich gepantserd tegen
teleurstellingen en leven ze van dag tot dag. Armoede maakt mensen ook slim. Zo had Moeder B., dank
zij het totaal ontbreken van samenwerking tussen maatschappelijk werk instellingen, bij zowat alle
organisaties in Amsterdam (financiele) ondersteuning geregeld. Daarvoor moest ze wel met regelmaat
“zielige verhaaltjes vertellen” aan bezoekende hulpverleners, maar dat leverde ook weer “gordijnen,
vloerbedekking, een TV en bankstellen” op, die vervolgens weer even snel door haar kinderen gesloopt
werden. Tot op een dag twee hulpverleners op het hetzelfde moment bij haar binnen wilden stappen.
De dochter van Moeder B. werkte in de prostitutie en trof ooit een directeur van de Sociale Dienst als
klant. Een nieuwe stroom van goederen was het gevolg van de chantage die uit dat bezoekje voortkwam.
Zo werkte de praktijk ontnuchterend voor een beginnende professional.
9.3.8. Leren samenwerken in groepen, leren macht te analyseren
Buurtwerk is groepswerk. Voor groepswerk is inzicht in de werking van groepsdynamica een voorwaarde.
Niets is zo grillig als een groep. Meerdere kwaliteiten stromen samen en de centrale vraag is hoe deze
tot een unieke mix van synergie groeien. Hoewel er geen vaste formule te geven is voor het ontwikkelen
van samenwerkingskwaliteiten, zijn er wel een aantal belangrijke topics te noemen.
A. Zoeken naar synergie
Een terugkerend patroon in mijn werk is het werken in kleine kernteams. Mijn eerste onderzoeksteam
bestond uit drie leden, met zeer uiteenlopende kwaliteiten. Naast gedeelde capaciteiten waren er
specialismen. Er was een “theoreticus”, een “organisator” en een “netwerker”. Iedere specialist mocht
op zijn gebied woekeren met talenten, werd aangemoedigd om uit te blinken, maar ook te
communiceren op welke wijze het “specialisme werkte”. Op die wijze werd er veel tijd besteed aan ‘
informeel leren’, ook al waren we daar nauwelijks van bewust. Het was een vanzelfsprekend proces dat
nu eenmaal bij het werk hoorde. Vóór alles kenmerkte zich onze kracht door synergie: het geheel was
meer dan de optelsom van de afzonderlijke delen.
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B. Leren begrijpen van groepsgedrag
Om groepsgedrag te leren begrijpen hoef je je niet persé op te sluiten in de wereldbibliotheek van de
groepsdynamica. Onderstaand voorbeeld laat zien dat er ook veel directe manieren zijn.
Illustratie
Ooit had ik een gesprek met een bevriende jongerenwerker over processen rond randgroepen. Hij
vertelde dat hij maar weinig had geleerd uit de boeken. Zijn training had zich vooral voltrokken voor het
buitenverblijf van de chimps in de dierentuin.
“Jij hebt jaren gestudeerd als socioloog, maar je kunt ook binnen een dag ontdekken hoe een groep
werkt. Kom maar mee naar de dierentuin”.
Macht en machtstrijd, leiderschapspatronen, seksespecifieke rollen, secondanten, volgers, dissidenten,
rebellen, randfiguren en dominanten, ze waren er allemaal. En de bepalende factor was… leiderschap. Als
er een duidelijke hiërarchie was, er duidelijke grenzen werden gesteld, was er rust en orde in de groep.
“Dat is hoe een groep werkt en als je daarvan uitgaat kun je wellicht bouwen aan een gemeenschap
waarin dat kan worden overstegen”, zei de jongerenwerker, ”…maar ik ben in de regel niet zo dol op
groepen”.
En dat zei iemand die als geen ander zicht had wat er zich in zijn doelgroep van randgroepjongeren
afspeelde en er ook nog mee kon omgaan.
Nu ligt de vergelijking tussen apen en jongerengroepen gevoelig. Ter troost bovenstaand verhaal geldt bij
nader beschouwing voor bijna alle vormen van groepsgedrag. In ons DNA zit ongetwijfeld op celniveau
nog het genetisch materiaal dat teruggaat tot de overlevingslessen van onze voorouders. De genetische
wetenschap gaat dat de komende jaren ongetwijfeld aantonen.
Als aanjager is het belangrijk zicht te krijgen op de kwaliteiten en beperkingen van medestanders. Als
beide er mogen zijn, geaccepteerd worden, kan er synergie groeien.
Een uitzondering wil ik maken voor groepsleden die, vaak onbewust, het gemeenschappelijke doel uit
het oog verliezen en een destructieve werking hebben op het geheel.
Illustratie: groepsrollen in een bewonersinitiatief
Iedere groep kent leden met uiteenlopende kwaliteiten.
Als aanjager ben ik alert op zowel functionele als niet functionele rollen.
Voorbeelden van groeprollen die een initiatief remmen:
- de groepsonderzeeër: gebruikt de groep om negativiteit te botvieren; is uit op conflicten en
confrontaties; projecteert eigen ongenoegen op gemeenschap
- de buurtburgemeester: werkt vooral ter meerdere eer en glorie van zichzelf; wil alles in eigen hand
houden; duldt geen gelijkwaardigheid; is een rem op instroom van nieuwe bewoners
- de autoriteitenhater : is verbitterd door persoonlijke ervaringen met instellingen en overheid; laat geen
kans onbenut om daarop in te hakken; blaast graag contacten op met partners
- de compenseerder: gebruikt het initiatief vooral om gezien te worden; aandacht te krijgen; zijn gelijk te
halen, verliest daarbij het algemeen belang snel uit het oog
- de nimby: sluit zich aan zolang het voordelen kan opleveren voor het woongenot rond huis en haard;
kijkt niet verder dan eigen voortuin; haakt snel af
- de grenzeloze: wil in zijn/haar enthousiasme het liefst alles in een keer aanpakken; raakt snel
gefrustreerd door tegenvallende resultaten, kan leeglopen als een ballon en snel afhaken
- de technocraat: gaat uit van een rationele organisatie waarin controleerbaarheid en procesmatige
logica gegarandeerd succes heeft; heeft weinig oog voor “bewoners en bestuurslogica”
- de overbelaste: is geneigd meer hooi op de vork te nemen dan goed voor hem is; laat daardoor veel
steken vallen; klaagt voortdurend
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- de “law and order”fanaat : wil terug naar een samenleving waarin ieder zich aan de regels houdt; heeft
weinig vertrouwen in de jeugd; vraagt vooral om harde sancties
Voorbeelden van groepsrollen die positief werken:
- de compenserende professional: brengt specifieke kennis in deels als compensatie voor vaardigheden
en kwaliteiten die onvoldoende in het werk tot hun recht komen
- de contactzoeker : zet zich mede in om meer sociale contacten in de buurt te krijgen
- de actievoerder: heeft vaak buiten de buurt ervaring opgedaan met vormen van sociale of politieke
actie; heeft strategisch inzicht
- de netwerker : weet mensen met elkaar te verbinden; werkt als het cement tussen de stenen;
is geliefd zonder zich al te nadrukkelijk te profileren
- de relativist : weet als geen ander mensen met beide benen op de grond te houden; houdt de humor er
in
- de doe-er : gaat met tegenzin naar een vergadering, maar staat voorop bij activiteiten en acties; is een
‘werkpaard’
- de architect: weet werkbare en passende vormen te bedenken waarbinnen een initiatief kan groeien
- de sfeermaker : brengt humor en gezelligheid, weet een bijeenkomst levendig te houden
- de non-conformist: weet als geen ander om nieuwe wegen te bewandelen, is niet voor een gat te
vangen
- de synergist: weet -net als de netwerker- bewoners te verbinden; heeft daarmee veel informele invloed
- de dienstbare: is vaak niet nadrukkelijk aanwezig, maar staat voortaan als er iets gedaan moet worden;
betrouwbaarheid is troef
- de techneut: is onmisbaar op ieder buurtfeest of bij het maken van een buurtwebsite
- de pedagoog: gebruikt sociale en opvoedkundige kwaliteiten zowel binnen initiatief als ten opzichte van
kwetsbare groepen
- de visionair: weet als geen ander een initiatief in een breed daglicht te zetten; ziet tal van
mogelijkheden en kansen; neemt geen genoegen met de bestaande praktijk.
- de aanjager : maakt zich verantwoordelijk voor het geheel; steekt veel tijd in een initiatief
C. Leren van de eigen rol in de groep
Mijn plaats in het gezin waarin ik opgroeide, is lang bepalend geweest voor de groepsrol die ik elders
had. Dat is een bekend groepsdynamisch gegeven. In de primaire groep was ik secundair aanwezig,
voelde ik weinig binding en bungelde ik er een beetje bij. Onder dat secundaire gedrag bleek echter een
tegenpool te zitten, de behoefte om mij volop te laten zien, sterk aanwezig te zijn en leiding te geven.
Toen die kwaliteiten zich gingen openbaren, schrok ik van mijzelf.
Ik zal nooit de sensatie vergeten van de eerste keer dat ik tijdens een actiebijeenkomst een volle zaal
toesprak. De emoties in de zaal, het podium waarop ik stond, het volume van de geluidsinstallatie, de
adrenaline die door mijn lijf gierde, de angst voor wat komen ging en mijn verontwaardiging over een
wijze waarop een buurt door overheid en welzijnsinstellingen werd gemanipuleerd, waren voelbaar. Het
culmineerde in een heftig betoog dat een directe impact had op alle aanwezigen. Wat een macht, maar
ook wat een hang naar demagogie, wat een groep die zich liet sturen omdat er een mannetje stond die
de stroom van onrust en verontwaardiging een stem ging geven tegenover de autoriteiten in de zaal. In
het klein besefte ik later hoe in het groot charismatische leiders erin slaagden om hele gemeenschappen
in beweging te krijgen. En dat kan twee kanten uitgaan: Gandhi leidde zijn volk vreedzaam naar
onafhankelijkheid, Hitler stuurde het de hel in. Het zicht krijgen op de eigen machtspositie en de werking
die daarvan uitgaat is een voorwaarde om constructief in een groep te kunnen werken.
Illustratie.
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Een groepstrainer die een workshop over macht en manipulatie in actiegroepen moest geven deed het
als volgt. Hij maakte zich als trainer niet bekend en was aanvankelijk als groepslid aanwezig. Terwijl alle
deelnemer op de trainer aan het wachten waren ontstond er irritatie en gemor. Tot iemand ( de trainer)
voorzichtig opperde om maar als groep aan de slag te gaan rond het samenstellen van een programma.
Er diende zich meteen een leider aan en rollen werden ‘automatisch’ verdeeld. Zonder dat de trainer een
al te nadrukkelijk rol op zich nam, stuurde hij de groep vervolgens in de richting van een gedetailleerd
invulling van de training. Om zich tenslotte als de trainer bekend te maken en een schoolbord open te
klappen, waarop het programma stond beschreven dat de groep net had gemaakt: “Dames en heren,
welkom op de workshop over manipulatie”.
De kunst van het groepsdynamisch handelen is om ook op het niveau van de eigen groepsrol op
metaniveau te komen. Alleen dan kunnen groepsdynamische kwaliteiten functioneel worden ingezet en
vormen verdrongen behoeften of gefrustreerde verlangens geen overmatige verstoringen: “Ken uzelf,
ook in de groep”.
D. Zicht krijgen op machtswerkingen in maatschappelijke systemen
Bij groepsdynamica werd het belang al onderstreept van het krijgen van zicht op
machtspatronen. Nu is de machtsfactor lang taboe geweest in de agogie: in een hulpverleningsrelatie
bijvoorbeeld was het praten over machtswerking taboe.
Het ging immers om gelijkwaardigheid en dialoog in relaties.
Dat was theoretisch wellicht denkbaar, maar het werkte ook als een ideologie waarmee machtsrelaties
werden verdoezeld of ontkent. Macht en machtsmisbruik lopen als een rode daad door onze
samenleving . Op het niveau van samenlevingsopbouw kom je op alle niveaus machtswerkingen tegen.
Het valt mij op dat veel werkers zich daar onvoldoende van bewust zijn, het althans in hun functioneren
vaak onbesproken laten. Zo loop je als welzijnswerker voortdurend het gevaar misbruikt te worden door
overheid, opdrachtgever of eigen instelling. De jongerenwerker moet voor alles zorgen voor het
tegengaan van overlast en de opbouwwerker moet zorgen dat er rust en orde heerst in een wijk. Kritiek
van werkers op hun eigen instelling en de overheid hoor ik doorgaans alleen in het informele circuit. In
het formele circuit worden relevante meningsverschillen met verhullend agogisch taalgebruik
weggepoetst. Daarbij komt de vraag op aan welke kant de welzijnswerker staat. Of deze zich kenbaar
maakt als bondgenoot van bewoners, desnoods tegen de belangen van een opdrachtgever in, of als
verlengstuk van de instelling of overheid. Het is ook een groepsdynamische keus, waar de werker zijn
anker laat zakken. Voor de individuele werker is dat geen eenvoudige keus. Een te zelfstandige opstelling
leidt al snel tot tegenwerking en baanverlies. Maar als de werker door buurtbewoners als een “verkapte
ambtenaar” wordt ervaren, worden er ook meteen grenzen aan diens mogelijkheden gesteld. Anno 2007
schijnt de discussie over waar de werker staat niet meer zo relevant te zijn. En dat verbaasd mij. Zeker nu
de greep van de lokale overheid op het welzijnswerk groeit. De regie ligt immers bij de gemeenten en
instellingen moeten zich kwantitatief en inhoudelijk meer en meer gaan verantwoorden. Het zicht op het
functioneren van werkers neemt toe. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Maar zij hebben ook een
schaduwkant. Worden welzijnswerkers veredelde ambtenaren of mogen zij in de lijn van hun vak ook
kritisch afstand nemen van hun opdrachtgever als deze het op het niveau van buurt en wijkbeheer laat
afweten?
Begrijp me goed, ik stel niet dat welzijnswerk zich per definitie naast bewoners en tegenover beleid en
bestuur moet opstellen. Ik geloof in een brede samenwerking door alle schotten van buurten en
instellingen heen. Ik constateer wel dat het werk niet scherp is in het aan de orde stellen van
machtswerkingen en de wijze waarop het daarmee wil omgaan. Het is defensief. Een fundamentele
oriëntatie op haar taak, haar wortels en de eigen identiteit is van belang. Nu dreigt het een discipline te
worden die ontworteld is, mede doordat het vermalen dreigt te worden tussen tegengestelde belangen.
In gesprekken met opbouwwerkers kom ik deze vorm van beroepsvervreemding tegen. Daarnaast wordt
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ook zichtbaar dat het welzijnswerk haar machtswerking op buurtniveau vaak wel doet gelden, maar niet
altijd in een in een productieve richting. Het gevolg is dat projecten dreigen te mislukken omdat
bewoners afhaken. In landelijke publicaties van welzijnsinstellingen worden soms ‘good practices’
gepresenteerd als projecten bedacht en uitgevoerd door het welzijnswerk, terwijl deze hoogstens één
van de samenwerkende partners is. En dat zet kwaad bloed. Het laat zien hoe wanhopig het welzijnswerk
op zoek is naar de bewijsvoering van haar bestaansrecht, zonder de moed te hebben haar functioneren
openlijk ter discussie te stellen. Zonder met visie nieuwe wegen te gaan verkennen. Binnen veel
welzijnsorganisaties zijn ook de interne machtswerkingen te zien in het proces waarbij managers zich- in
verlengde van de overheid- gaan gedragen als hiërarchische opdrachtgever van uitvoerende werkers, die
vaak voor onmogelijke taakstellingen komen te staan. Waar teamleiders aanvankelijk de opdacht hadden
hun team inhoudelijk te coördineren en te begeleiden, dreigen ze te verworden tot doorgeefluik van ‘de
orders van bovenaf’. Werkers klagen steen en been over de eigen organisatie, maar durven geen vuist te
maken, uit angst voor ontslag en conflicten. Kunnen werkers bewonersinitiatieven ondersteunen die zich
in een spanningsveld verhouden met bestuur? Maar er spelen meer ‘interne machtsfactoren”. Binnen
overheid en instellingen bestaat ook een informele ‘old boy’s’ netwerkcultuur die er op neerkomt dat bij
het verlenen van opdrachten eerder aandacht is voor het betrekken van netwerkvriendjes of partners
die vooral vertellen wat de opdrachtgever wil horen, dan dat er primair wordt gekozen voor kwaliteit en
deskundigheid. Het gaat dan niet om een inhoudelijke keuze maar om de keuze van een organisatie die
past binnen de cultuur en belangen van de opdrachtgever, hetgeen ten koste gaat van een onafhankelijk
en deskundige oordeel. Nepotisme is alom verbreid. Tot aan de hoogste regionen van het Europese
bestuur. Als aanjager of basiswerker kan het maken van een keuze om te werken vanuit een
professionele (betaalde) functie dan wel een vrijwilligersrol essentieel zijn met betrekking tot de gekozen
werkwijze en het succes. Het doet mij denken aan Saul Alinsky 84, de Amerikaanse actievoerder, die ooit
een aantal jonge katholieke priesters op bezoek kreeg. Zij wilden zich committeren aan hun gelovigen,
maar hadden veel problemen met de moederkerk en vroegen om advies. Hun grootste angst was dat zij
op den duur hun elan zouden verliezen binnen de hiërarchie van hun kerk. Alinsky was daar heel simpel
in: “Besluit nu of je priester blijft, dan wel bisschop wilt wordt. Mijn advies: blijf priester!” Dat is de
kracht van het kunnen kijken vanuit machtswerkingen.
E. Binnen- en buitengesloten zijn
Een andere variant van groepsdynamisch kijken is zicht krijgen op processen van “binnen- en
buitengesloten zijn”. De socioloog Elias85, schreef daar over in andere termen: de gevestigden en de
buitenstanders. De sociaal economische kwetsbare buurten waar ik als jonge onderzoeker begon,
hadden één basiskenmerk gemeen: er woonden gezinnen die zich maatschappelijk buitengesloten
voelden: geen werk, te kleine huisvesting , een laag inkomen, gebrekkige opleidingen, aantoonbaar
slechte voeding en gezondheid en vooral de reproductie van kansarmoede door de generaties heen. De
psychische pijn van die vorm van maatschappelijk buitengesloten zijn is onvoldoende onderzocht.
Tijdens mijn studie ontdekte ik maar één boek van een Duitse psychiater dat daar expliciet over
handelde en dat nog steeds actueel is86. De psychische schade, ook in de vorm van het ‘doorgeefluik van
geweld en agressie’, die dit systeem reproduceert, liep altijd via lijnen van ‘sterk naar zwak’.
Machogedrag was voorwaarde om te kunnen overleven. Kwetsbaarheid stond gelijk aan ‘altijd het haasje
zijn’. Het is geen wonder dat het aantal gevallen van machtsmisbruik in de vorm van geweldsdelicten en
vuurwapenincidenten, geweld in huiselijke kring tegen vrouwen en kinderen, incest en verborgen of
ontkende homoseksualiteit in deze buurten hoog was. Het is ook opvallend dat het welzijnswerk, dat in
84

Saul Alinsky, Dat hoef je niet te nemen, Bert Bakker, Den Haag, 1974
Norbert Elias, De Gevestigden en de buitenstaanders, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1976
86
Horst Richter: De groep, Het Spectrum, Utrecht/ Antwerpen, 1978
85

163

deze buurten zwaar oververtegenwoordigd was, deze problematiek maar incidenteel constateerde,
temeer daar ze er geen enkel antwoord op had en de problemen binnen de gemeenschap vrijwel
onbespreekbaar waren.
Mijn eerste schokkende ervaring was destijds het bijwonen van een door de jeugd gekozen film in een
jongerencentrum in een van de buurten. Het betrof een realistische gemaakte horrorfilm waarin
vrouwen door vampiers met slagersmessen werden opengesneden, zoals dat in een slachthuis met
koeien en varkens gebeurd. Bij iedere scène, waarin een slachtoffer geript werd, werd er luid gejuicht en
geklapt in het zaaltje. Kortom een ‘superfilm’, waarbij ik met afschuw, zowel naar het witte doek als het
publiek zat te kijken. Voor mij was het een indicatie voor de psychische pijn, woede en agressie die er in
veel jonge mensen zat.
Dit geschreven hebbende lees ik op teletekst dat veel Marokkaanse en Turkse jongeren in Amsterdam
zich anno 2007 ontworteld voelen. Zij hebben buiten hun eigen groep geen of nauwelijks contacten met
andere Amsterdammers.
Het verhaal herhaalt zich, alleen de schaal waarop het zich voordoet is explosief gegroeid. Niet lang
daarna komt de regering met het plan 400 miljoen euro te stoppen in de bestrijding van het radicalisme
in Nederland. Dat is heel prettig voor de talloze professionals en adviesbureaus die zich de komende
jaren weer verzekerd weten van een dik belegde boterham.
9.3.9. Kunnen netwerken
“Ik wil het cement tussen de stenen zijn”, hoorde ik een aanjager onlangs zeggen. Niets in hem heeft
behoefte om zich centraal op te stellen in een bewonersgroep.
Zijn gave is zich eerder onzichtbaar te maken in de wijze waarop hij verbindingen weet te maken tussen
bewoners onderling en bewoners en instellingen en overheid.
Netwerkers zijn onmisbaar in bewonersprojecten. Voor veel bewoners geldt dat de complexe structuur
en werkwijze van overheid en organisaties een te hoge drempel heeft opgeworpen om dat circuit in te
gaan. Van belang is niet alleen om rond concrete thema’s precies te weten waar je terecht kunt en waar
je betrokken professionals kunt vinden, maar ook de bereidheid je te verdiept in de interne
“managementlogica” van organisaties, die voor een leek van verre van logisch zijn. Als die werking
bekend is, kan er gebruikt van gemaakt van worden gemaakt. Het zicht hebben van de machtswerking
binnen een gemeente kan bepalend zijn voor de slagingskans van een aanvraag van bewoners.
Door bijvoorbeeld nauw aan te sluiten bij een politieke stokpaardje van een wethouder, of eerst een
lobby bij politieke partijen in gemeenteraad in te zetten kan een tegenwerkende gemeentedienst
‘omgaan’. Netwerkers hebben een lange adem, zijn geduldig en weten de juiste toon te vinden in
overlegsituaties met professionals.
De ‘hogeschool van het netwerken’ is sterk gebaat bij rugdekkers, professionals die hoog in hun
organisatie zitten en vanuit een persoonlijk committment hun invloed aanwenden om
bewonersinitiatieven te ondersteunen.
9.3.10. Doorzettingsvermogen hebben
Voor een innovatief project zitten acht partners om de tafel uit uiteenlopende sectoren als welzijn, zorg,
bouwprojectontwikkeling, aannemerswereld en architectuur.
De gemeente ontbreekt ondanks talloze telefonische gesprekken en emails.
Ambtenaren staat ogenschijnlijk positief ten opzichte van het initiatief, maar schuiven de bal door naar
een collega. De partners in het project zijn van mening dat zonder de participatie van de gemeente het
geen zin heeft het project te starten.
Ik ga op zoek naar het juiste afdelingshoofd.
Een telefoontje naar de afdelingssecretaresse brengt mij niet verder . Het is voor haar niet duidelijk
onder welke sector het project valt. Vervolgens ga ik op de gemeentelijke website onderzoeken hoe de
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dienst met de verschillende sectoren eruit ziet. Ik verdwaal in de website en haal uiteindelijk via de
vacaturesite globale gegevens naar boven, evenwel zonder direct de juiste contactpersoon te vinden.
Deze hele operatie duurt meer dan anderhalf uur.

9.3.11. Relativeringsvermogen hebben
Het hebben van relativeringsvermogen is een absolute vereiste om het als aanjager langere tijd vol te
kunnen houden. Buurtbewoners hebben niets aan ‘heftige standjes’ die binnen de kortste tijd
opbranden of gedesillusioneerd afhaken. En het werk moet wel leuk blijven. Ook heeft het geen enkele
zin om van basiswerk een strijd van leven op dood te maken. Natuurlijk is de verontwaardiging groot als
je ziet hoeveel energie en geld er wordt verkwist aan projecten die nauwelijks effect sorteren. Als je
ontdekt dat vrijwilligerswerk, participatie, sociale cohesie en eigen verantwoordelijkheid ‘hot items’ zijn,
maar dat als buurtbewoners invloed willen op vitale leefgebieden het stil wordt.
9.3.12. Plezier hebben
Binnen een bewonersnetwerk is het hebben van plezier essentieel.
Bijna niemand vergadert voor zijn lol. Het is de kunst om steeds te zoeken naar vormen van buurtbeheer
die met humor en kameraadschap kunnen worden gecombineerd.
Illustratie
Tijdens een bedankavond voor vrijwilligers worden ook de actieve bewoners van project waarvan ik
aanjager ben uitgenodigd. In een goed gevulde zaal zitten wij aan een grote tafel en hebben de hele
avond de grootste lol. Het lijkt wel een schoolreisje. Er hoeft niet vergaderd te worden, we drinken pils en
hebben geen enkele behoefte over ons buurtproject te praten.
Op dat moment valt me het contrast op met andere tafels waar wijkvrijwilligers wat stroef met elkaar in
contact zijn.
9.3.13 Synchroniteit
Wie verder kijkt dan de reikwijdte van het eigen initiatief ontdekt dat in het denken en handelen van
mensen op andere plekken gelijksoortige aandachtsvelden opkomen. De boekdrukkunst werd bijna
gelijktijdig op meerdere plekken uitgevonden, ook al ging één persoon met de eer strijken.
Experimenten met ratten die worden uitgevoerd in de USA, waarbij ze door training een nieuw kunstje
wordt geleerd, zijn binnen korte tijd ook bekend bij een controlegroep ratten in Engeland, die niet
getraind zijn. Dit verschijnsel roept vragen over de werking van de hersenen en de wijze waarop
overdracht van informatie, buiten de ons bekende kanalen plaats vindt. De kunst om gebruik te maken
van dit soort hoge communicatieve verbindingen is nog maar beperkt in beeld gebracht. De relevantie
van de ‘synchroniteit’ betekent dat er op meerdere plaatsen in Nederland burgers bezig zijn om vormen
gemeenschapszin te ontwikkelen, die -zonder dat deze via de gebruikelijke media gecommuniceerd
worden- van invloed zijn op het denken en handelen van anderen. “You never walk alone” zou ik willen
zeggen tegen aanjagers en voorbeeldfiguren die zich soms vermoeid afvragen waar ze in Godsnaam mee
bezig zijn.
9.4. Valkuilen
Bij de beschrijving van de kwaliteiten van de aanjager in het voorgaande deel werden al enkele
schaduwkanten tegen het licht gehouden.
Kwaliteiten en valkuilen liggen soms direct in verlengde van elkaar.
In het laatste deel van de dagboekaantekeningen zet ik de belangrijkste valkuilen voor een aanjager die
ik in mijn eigen praktijk ben tegengekomen op een rijtje.
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9.4.1. Machtsmisbruik
Wie langdurig in strijd is met een sterke opponent, zal na verloop kunnen constateren dat de
eigenschappen of werkingen van de tegenstander die het sterkst worden afgekeurd, op den duur
dreigen te worden overgenomen. Dat lijkt een vreemd gegeven. Het is echter een logisch proces. Wie
macht wil bevechten, gaat waarschijnlijk macht verzamelen om zijn tegenstanders te kunnen bestrijden.
In het schaakspel dat zo ontstaat worden technieken en werkwijzen van de tegenstander overgenomen.
Op dat moment zit je gevangen in het web van de machtswerkingen. Macht brengt alleen maar macht
voort, woede brengt alleen maar woede voort.
De kunst is om kracht te bundelen en je niet te laten verleiden om met woede in het hart te strijd aan te
gaan. “Ik ken maar één manier om een activist te zijn die kan doordringen tot het menselijk ras, en dat is
door feiten te geven, eerlijk te zijn en vanuit je eigen ervaringen te vertellen en onvoorwaardelijk lief te
hebben” 87
Illustratie: machtswerking
Tijdens mijn studie sociologie begin jaren zeventig van de vorige eeuw, was het proces van
democratisering van het onderwijs op een hoogtepunt gekomen. Op de faculteit waar ik studeerde
hadden Marxistische studenten veel macht veroverd. In hun strijd tegen machtsstructuren in de
samenleving, die de arbeidersklasse onderdrukten, was het vormen van een tegenmacht een natuurlijke
strategie. En werden onbewust alle kenmerken van de tegenstander overgenomen: arrogantie,
ideologische kretologie, manipulatie en autoritair gedrag. De wereld bestond uit twee categorieën :
Marxisten en niet-Marxisten. Dat denken was hen vertrouwd, omdat veel hen streng Protestants
Christelijk opgevoed waren en in hun jeugd al ondergedompeld werden in een’ gevestigenden
buitenstaanders cultuur’.
Als “ niet Marxistische” onderzoekers, hadden we als team dan ook te maken met de acceptatie of
verwerping door Marxistische collega’s en studenten. En die moesten eerst hun houding bepalen. Dat
was lastig, want wij werkten wel nadrukkelijk met ‘hun doelgroep’, de arbeiders. Aanvankelijk werden we
genegeerd, werden we zelfs nauwelijks gegroet in de kantine. Tot op een dag iedere Marxist ons
vriendelijk ging groeten. Bij navraag bleek dat tijdens een besloten bijeenkomst was bepaald dat ons
onderzoekswerk zich “positief verhield tot de klassentijd”.
9.4.2. Denken dat de ander uitsluit
Bovenstaande illustratie geeft aan dat het niet zozeer gaat om individuele keuzes, maar om systemen die
leidend zijn voor het handelen. Het kunnen aanwijzen van de veroorzakers van maatschappelijke ellende
is prettig, want het geeft houvast. Het is beter om te zien dat mensen verstrikt raken binnen complexe
systemen en structuren die vervreemdend werken en te onderzoeken hoe je daar zoveel mogelijk buiten
kunt blijven. In mijn optiek dreigen alle mensen gevangen te worden binnen ontwortelende
maatschappelijke structuren. Het ‘kiezen’ voor individualisatie als compensatiemechanisme is daar een
gevolg van. Je probeert het privé zo prettig mogelijk te maken en kijkt niet meer verder dan de voortuin.
Onze naaste, die we als peuter als onlosmakelijk deel van onszelf zagen, wordt een verre buur. Onze
zogenaamde vrijheid beperkt zich uiteindelijk tussen het kiezen van een SUV of een spacewagon, in een
prijsklasse die direct is gekoppeld is aan onze maatschappelijke klasse. Het consumeren is daarmee
vooral dé manier geworden om maatschappelijk status én integratie te communiceren. Daarom zijn we
ook niet wezenlijk geïnteresseerd in de kwaliteit van consumptiegoederen. Het gevolg is een
samenleving die nauwelijks informatie biedt over de kwaliteit van samen leven. Daarom is het moeilijk
om binnen een buurt met uiteenlopende bevolking- en leeftijdsgroepen samen te werken aan een
kwalitatief goed leefklimaat. Eerst moeten er oude overtuigingen en uitsluitings-mechanismen worden
opgeruimd. Bij voorbeeld ten aanzien van Nieuwe Nederlanders, sociaal-economisch kwetsbare
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gezinnen of overlast veroorzakende jongeren. De kunst is om vanuit de eigen kracht te werken. Om
maatschappelijke woede op een constructieve wijze in te zetten in ‘empowerment’ en een geweldloze
dialoog. Bij het organiseren van een basisbeweging ontkom je aanvankelijk niet aan het scheppen van
een ‘gemeenschappelijke vijand’, als noodzakelijke stap om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.
Die ‘vijand’ is immers volop aanwezig in de hoofden van de mensen en manifesteert zich in de veel
genoemde ‘kloof tussen politiek en burgerij’. De weerstand en boosheid die de vijand oproept is de
eerste brandstoftank van de raket die gelanceerd moet worden. Het is echter zaak om dit proces niet te
cultiveren, het te zien als een noodzakelijke methodische stap, die weer snel weer kan worden
losgelaten. Essentieel is immers om uit te gaan van de kracht en deskundigheid van de eigen
gemeenschap en te bouwen aan positieve waarden. Als bewonersgroep presenteer je in het klein de
blauwdruk van de wijze waarop mensen met elkaar kunnen samenleven als gemeenschap. De kracht die
daarvan kan uitgaan is ‘revolutionair’, omdat ze een inkijk geeft op een andere maatschappelijke orde
waarin broederschap tussen alle mensen ongeacht sekse, leeftijd, etnische achtergrond of geloofcentraal
staat. Dat is ‘empowerment’, die ook kan doorwerken op andere maatschappelijke gebieden.
9.4.3. Solisme
Wellicht het grootste gevaar dat een aanjager bedreigt is solisme en het zich te ver voor de groep uit te
bewegen. Voor de aanjager moet het ‘langzaamste groepslid’ interessant zijn, omdat deze het tempo
aangeeft van het proces van gezamenlijkheid, zonder uitsluitingmechanismen. Als de aanjager wordt
gezien als onmisbaar zit deze waarschijnlijk al met beide benen in het moeras van het solisme. En als er
ook nog sprake is van een groot ego dat hoofdzakelijk gericht is op het zien van de eigen kennis en
macht, is de grootste bom al gelegd onder een basisinitiatief. De kunst van het aanjager zijn is het
voortdurend doorgeven van kennis en deskundigheid.
Praktisch zijn er een paar aanbevelingen te noemen om jezelf te beschermen tegen het gevaar van een
te sterk solisme:
● Stel het eigen functioneren zowel formeel als informeel regelmatig ter discussie. Durf feedback te
vragen.
● Niet handelen: ‘Woe Wei’. Houd je mond eens als er taken in een team moeten worden verdeeld. Kijk
wat er gebeurt, wie welk initiatief neemt. Versterk die tendensen en denk niet steeds : “Shit, dat kan ik
beter zelf doen, want zo komt er natuurlijk niets van terecht”. Vertrouw op de deskundigheid van de
mensen om je heen. Biedt ondersteuning aan, maar neem het werk niet over.
● Kijk eens op non-verbaal niveau in een basisgroep of alle ogen met grote regelmaat vragend op jou
gericht zijn, zeker als het gaat om moeilijke thema’s. Als dit een systematisch patroon blijkt te zijn…heb
je een probleem, omdat jouw functioneren de ontwikkeling van onderlinge relaties en deskundigheid
schijnbaar in de weg staat. Jouw functioneren houdt mensen dan gevangen in de afhankelijkheid van het
‘niet weten’.
● Vraag je steeds af hoe je snel en goed taken kunt overdragen of doorgeven.
● Durf met humor over jezelf, jouw gedrevenheid en jouw ‘zwakke plekken’ te praten. Je bent nu
eenmaal een doordrammer, een vechter, neuroot of vurige ram, die graag in de aandacht staat en door
soms door muren heen wil gaan. Daar is niets mis mee. Laat maar zien dat je ook in staat bent jouw
inbreng te relativeren.
● Organiseer het basisprincipe van ‘informeel leren’: kies bij voorkeur vanaf de eerste dag een maatje of
pupil, die jonger en onervarener is dan jij, maar die dezelfde gretigheid en passie heeft. Betrek hem of
haar zoveel mogelijk bij alle stappen die je zet. Ga er vanuit dat dit maatje jouw werk binnen twee jaar
gaat overnemen. Investeer in dit contact, laat het vriendschap worden.
In veel basisorganisaties in de U.S.A. is dit mentorsysteem tot de kern van het wijkwerk verheven. Iedere
vrijwilliger die zich inzet voor een gemeenschap, kiest direct een pupil, die meeloopt met alle stappen
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die gezet worden. Het levert een hecht, goed getraind en duurzaam kader op en voorkomt dat mensen
onmisbaar worden.
9.4.4. Misbruikt worden
Zeker bij een project dat een succesvolle start heeft liggen tal van gevaren op de loer.
Media, politiek, en organisaties zijn er als de kippen bij om het succes mee te vieren en waar mogelijk
over te nemen. Hier geldt het mechanisme in het klein dat ook bij mediahype’s te zien is. Nadat iemand
is doodgeknuffeld, heilig is verklaard of de heldenstatus heeft verworven slaat de balans om in een
negatieve richting. Wees daarom terughoudend in het zoeken van publiciteit. Werk bij voorkeur met
betrouwbare, niet op sensatie gerichte media of werk met vaste journalisten. Let op dat een
overenthousiaste welzijnsorganisatie de regie van het project niet overneemt of dat een politicus het
project te nadrukkelijk gaat omarmen voor electoraal gewin.
En…als je je toch wil laten gebruiken, spreek dan vooraf een goede prijs af, net zoals in de prostitutie.
9.5. Valkuilen in het contact tussen professional en vrijwilliger
Het is Oud en Nieuw en steenkoud. Acht buurtbewoners treffen elkaar rond een schoolplein van drie
basisscholen, waar in voorgaande jaren door baldadige buurtjongeren voor kapitalen aan vernielingen
zijn aangericht. In kleine groepjes worden er rondes gelopen, handen geschud met jongeren en
volwassenen. Met uitzondering van de wijkagent, die langs komt en blij is met deze “assistentie” zitten
alle overige buurtprofessionals thuis met een glas wijn en oliebollen. Zij horen pas na hun vakantie dat er
dit jaar geen enkele schade aan het plein en de scholen was. Daar is niets mis mee, het is hun woonbuurt
niet. Ze hebben echter er wel alles aan gedaan om de buurtsurveillance zoveel mogelijk te ondersteunen
bij het maken van een veiligheidsplan en zijn vol lof over de inzet van de vrijwilligers. De directeur van
een basisschool stelt een vergaderruimte ter beschikking en draagt zorg voor koffie en thee. De
wijkmanager van de Gemeente zorgt dat er bij voorrang een mobiel videobewakingssysteem kan worden
gehuurd. De opbouwwerkster helpt een (email)nieuwsbrief op te zetten. De wijkagent belooft extra
surveillance op de ‘Hotspots’ in de buurt. De professionals beseffen dat zij vooral facilitair veel te bieden
hebben, maar laten de regie over aan de bewoners. De bewoners voelen zich actief gesteund door de
professionals.
Zo wordt ook -eventuele- wederzijdse negatieve beeldvorming afgebroken of voorkomen.
Negatieve beeldvorming bij bewoners kan er als volgt uitzien:
-welzijnswerkers lullen (=vergaderen) alleen maar en doen niets
-de gemeente is een traag werkend bureaucratisch apparaat waar je niets aan hebt
-de politie is er nooit als je ze nodig hebt
-het onderwijs heeft alleen kinderen wat te bieden.
De negatieve beeldvorming van professionals kan er als volgt uitzien:
-buurtbewoners kankeren wel veel, maar nemen zelf geen verantwoordelijkheid
-buurtbewoners geven professionals altijd de schuld als er iets mis loopt
-buurtbewoners kijken niet verder dan hun eigen voortuin
-buurtbewoners zijn het onderling nooit eens, kunnen geen vuist maken.
Het mag duidelijk zijn: buurtbewoners/vrijwilligers en professionals hebben elkaar te hard nodig om in
wederzijdse negatieve beeldvorming te blijven steken.
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Hoofdstuk 10. Portretten van buurtmentoren
Inleiding.
In dit hoofdstuk worden portretten geschetst van een tiental buurtmentoren, vrijwilligers en
professionals die een verbindend element zijn tussen buurtbewoners en door hun inzet een
voorbeeldfunctie hebben. Zij zijn voorbeeldfiguren, die inspireren, niet in de minste plaats door
de belangrijkste kwaliteit die ze inzetten: het werken vanuit hun hart.
Bij hen zie je direct het effect dat ze hebben op hun directe omgeving: ze weten mensen met elkaar te
verbinden in vriendschap en solidariteit.
10.1. Pim van Otterloo
Pim start zijn arbeidscarrière in het bedrijf van zijn vader, die een aantal zuivel- en kruidenierswinkels
had. Van zijn vader leerde hij zorgvuldig en eerlijk te zijn naar klanten en zakelijk en rechtvaardig naar
leveranciers en collega’s. Zijn vader was een streng gelovig man, die een hechte, liefdevolle band had
met zijn vrouw en kinderen.
Na en paar jaar begint Pim een eigen kruidenierswinkel. Als zijn bedrijf door de moordende concurrentie
van supermarkten onder druk komt te staan neemt hij de wijk naar een rijdende winkel. Hij werkt dag en
nacht. Hij heeft geen hogere beroepsopleiding gevolgd, maar beschikt hij over een goed stel hersens en
een indrukwekkend geheugen. Zo neemt hij uitgebreide bestellingen van zijn klanten op zonder een
notitieboekje te gebruiken en levert het gevraagde daarna keurig bij hen af, zonder één fout te maken. In
zijn werk leert hij om met alle rangen en standen om te gaan. Iedere kant krijgt een benadering die bij
hem of haar paste. Zo wilde de ene klant graag een hoffelijke, wat formele benadering, de ander wil
graag met “jij” en “ jou”worden aangesproken, een derde wil alleen maar dollen. “Dat werd ineens lastig
toen ze naar mij toekwamen in de rijdende winkel. Toen ik al die rollen niet meer kon spelen, met drie of
vier klanten om me heen”. Zijn spaarzame vrije tijd brengt Pim door in de natuur en zijn gezin. Ook het
werk met kansarme jongeren heeft zijn interesse.
Als hij rond zijn veertigste levensjaar besluit om te stoppen met het kruideniersvak stapt hij over naar
het jongerenwerk. Hij wordt aangenomen als jongerenwerker op voorwaarde dat hij een parttime
beroepsopleiding gaat volgen. Daarvoor moet hij een toelatingsexamen doen. Als hij tijdens dat examen
met de Engelse taal in de problemen komt, wend hij zich direct tot de gecommitteerde. “Engels zal ik in
mijn werk weinig nodig hebben, maar ik weet hoe ik met jongeren om moet gaan en heb uw hulp nodig
om toegelaten te worden voor de opleiding”. Zijn verzoek wordt gehonoreerd. Pim gaat naar de Sociale
Academie.
Voor iemand die zijn hele leven hard heeft gewerkt, die wat hij wil met jongeren “op de achterkant van
een sigarenkistje kan schrijven” is de eerste confrontatie met het agogisch onderwijs eind jaren zeventig
van de vorige eeuw ronduit bizar. In groepen wordt oeverloos gediscussieerd over de samenleving. Alles
staat op z’n kop en moet op de schop…maar het vak van agogisch werker wordt niet meer onderwezen.
Pim kiest eieren voor zijn geld. Hij bezoekt trouw alle lessen, maakt opdachten als dat gevraagd wordt en
richt zijn energie op het werk. Met zijn positieve houding en de rust die hij uitstraalt wordt hij al snel een
informele leider binnen de lesgroep en een gerespecteerd jongerenwerker. De vaardigheden uit zijn
eerste beroep komen hem goed van pas. Ook dit keer werkt hij dag en nacht.
Voor jongeren is hij een tweede vader. Hij is er voor hen, ook als autoriteit. Zo steekt hij zijn mening niet
onder stoelen of banken en gaat ook heftige confrontaties niet uit de weg, als hij ziet dat zijn pupillen op
het verkeerde pad dreigen te geraken. Jongeren voelen zich gezien en serieus genomen. Er groeit er een
sterke wederzijdse band. De doelgroep van Pim is berucht. Deze komt overwegend uit een ‘asociale’
plaatsingsbuurt, een buurtje waar de gemeente probleemgezinnen geconcentreerd bijeenplaatst. De
buurt is geïsoleerd gelegen aan de rand van de stad. Een soort “Tokkie buurt “dus.
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Bijna niemand heeft er een reguliere baan. Uitkeringen worden aangevuld met onduidelijke inkomsten
uit het grijze en zwarte circuit. “Gastjes” van rond de twintig jaar, die nauwelijks kunnen lezen en
schrijven komen er aanrijden in grote Amerikaanse bakken. Regelmatig draaien jongeren er ook de
andere bak in. De meeste welzijnswerkers houden het in zo’n buurt snel voor gezien of worden gedoogd
als een soort rariteiten, waar je verder ook geen last van hebt. Pim zal er meer dan 10 jaar werken. Het
buurthuis wordt omgevormd tot een tweede tehuis voor jongeren. Je kunt er altijd terecht. Naast inloop
en discoactiviteiten wordt er gesport. “Want van alleen maar rondhangen worden ze ook niet beter”.
Ook worden er speciale projecten gestart, zoals het maken van een film over het leven van de jongeren
en arbeidgerichte projecten om jongeren kennis te laten maken met enige regelmaat en arbeidsritme.
Gezellig zijn de warme maaltijden die er met regelmaat verstrekt worden. Teamleden, stagiaires, gasten
en jongeren zitten ‘s avonds als één grote familie rond een enorme tafel. Een jaarlijks terugkerend
vakantieproject slaat in als een bom. Op een jeugdcamping in Zeeland wordt een oude stacaravan
geplaatst, waaromheen de tentjes van de kids kunnen staan. Die fietsen in de zomervakantie naar de
camping en houden voor het eerst van hun leven vakantie buiten de buurt.
Daarnaast start Pim, met geld van fondsen, internationale uitwisselingsprojecten. Voor jongeren die
nooit hun buurt uitkomen, nauwelijks enige educatieve ondergrond hebben en geen buitenlandse taal
spreken is dat aanvankelijk een angstige onderneming. Zo worden er in Schotland bezoeken gebracht
aan verarmde ‘lower class’ arbeidersbuurten, waar de Nederlandse jongens en meiden ontdekken dat
het in Nederland zo slecht nog niet is. Binnen korte tijd wordt Pim gevraagd teamleider te worden van
het buurthuis. Daarmee wordt zijn takenpakket aanzienlijk verzwaard. Het voordeel is echter kan hij kan
gaan bouwen aan een hecht, enthousiast team, waardoor hij vermijdt van zijn werk een soloproject te
maken. Wie echter denkt dat Pim alleen maar op handen wordt gedragen vergist zich. Omdat hij een
tweede vader is die goed kan luisteren, wordt hij ook als het ‘projectiescherm voor het lijden van de
jongeren’ gebruikt. Bij hem komen ze kankeren en klagen, schelden, tieren en uithuilen. Bij hem durven
ze te ‘biecht’te gaan. Veel van wat ze missen in hun opvoeding en samenleving, komen ze in het
buurthuis halen. Dat is voor hen al snel een vanzelfsprekende zaak. Complimenten geven hebben ze ook
nooit geleerd, dat is een vorm van je kwetsbaar opstellen. Het maakt het werk zwaar, vooral door de
dagelijkse confrontatie met de lijdensdruk van randgroepjongeren die zich maatschappelijk voelen
afgeschreven.
Neem alleen het volume dat ze produceren. Iedereen praat met stemverheffing. Het is één grote
schreeuw om aandacht .En degene met de ‘grootste muil’ wint doorgaans. Ook met machogedrag
proberen de jongens elkaar te overtreffen. Pim kijkt er dwars doorheen, ziet het allemaal als één grote
verhulling van angst en kwetsbaarheid.
Als jongeren te dicht bij hun pijnplekken komen haken ze af of slaan ze iemand tegen de vlakte. Als Pim
zijn jongeren daarmee confronteert krijgt ook hij in eerste instantie altijd een grote bek. Hij blijft dan
rustig in verbinding. Vaak krijgt de confrontatie dan later een vervolg onder vier ogen.
Macht en onmacht liggen dicht bij elkaar. Ook tussen buurtbewoners onderling. Als een collega
meidenwerk met een groep meisjes gaat werken, komen de verhalen snel los. Op een avond wordt
gepraat over seksualiteit en relaties. Dan blijkt dat de overgrote meerderheid van de meidengroep
slachtoffer is van incest. Maar juist omdat het misbruik zo wijdt verbreid is in de buurt, is het moeilijk er
iets aan te doen. Het stelt de werkers voor grote ethische en morele dilemma’s. Wie echter denkt dat
Pim en zijn team binnen de wijk, door zijn instelling en locale bestuurders voluit gesteund worden komt
bedrogen uit. Door zijn eigenheid en directheid als “advocaat van zijn jongeren” wordt hij ook
geconfronteerd met de nodige tegenwerking. Als de deelgemeenteraad bijeenkomt om het
jongerenwerk te korten, komen meer dan twintig jongeren naar de vergadering om met argumenten
daartegen te betogen. Dat dit een teken is van grote betrokkenheid en een goed voorbeeld van
jongerenparticipatie, dat hoog in het vaandel staat bij de overheid, wordt door ambtenaren en politici
dan vergeten. Maar ook de aanpak van structurele problemen zoals het kraken van leegstaand hotel ten
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behoeve van jongerenhuisvesting, wordt door de plaatselijke bestuurders niet in dank afgenomen. Ook
het bestuur van zijn eigen welzijnsinstelling is Pim en zijn team uiteindelijk liever kwijt dan rijk.
Beleidslijnen en opdrachten van het bestuur die niet zijn afgestemd op de praktijk worden door de
werkers aan de kant geschoven. Dat zet kwaad bloed omdat bestuursleden dat ervaren als persoonlijke
tegenwerking. Uiteindelijk wordt het buurthuis opgeheven, omdat het niet past binnen de
herstructureringsplannen van de wijk. Het is echter ook een poging om het jongerenwerk te
disciplineren. Zonder een zinloze strijd aan te gaan zet Pim het jongerenwerk op een andere plek voort.
Een braakliggend terrein van de gemeente wordt “gekraakt”. Jongeren worden vervolgens letterlijk
vanaf de nullijn verantwoordelijk gemaakt voor het opzetten van hun eigen voorzieningen. Het resultaat
van deze succesvolle “doorstart” staat elders beschreven.
10.2. Tabe Rienks
Tabe Rienks had zijn sporen al verdient in voormalig Nederlands Indië, waar hij in een tehuis
weeskinderen opving. Toen hij na de machtsoverdracht aan Indonesië het land uit moest, ging hij zich in
Amsterdam Noord bezig houden met jongerenwerk. Zijn inspiratie lag in zijn christelijke
geloofsopvatting, die hij op een frisse, niet orthodoxe manier in de praktijk bracht. Opkomen voor de
zwakken en kansarmen, was zijn credo. Hij bracht de Bergrede uit de bijbel daarmee op een heel
tastbare manier in de praktijk.
In een verwaarloosde voormalige fabriek werd een jeugdhonk gevestigd op een geïsoleerde plek, pal
tegen het Y in Amsterdam. Dat werd direct tot “internationaal jongerencentrum” verheven. Buitenlandse
jongeren die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw Amsterdam kwamen bezoeken voor
“seks, drugs en rock and roll” konden er overnachten, kregen er een maaltijd, konden zich wassen en
werden er als dat nodig was voor langere tijd opgevangen. Die functie werd gecombineerd met de
opvang van randgroepjongeren uit de wijk waar het centrum stond. Zo ontstond een wonderlijke ‘fusion’
van culturen en achtergronden. Het werk van Tabe dreef daarbij op de inzet van talloze jeugdige
vrijwilligers, die afkwamen op de sfeer van het jongerencentrum en in Tabe een mentor vonden.
Wat gemakkelijk in een chaos en een gedoogcentrum voor drugs had kunnen uitmonden, werd een wat
rommelige werkplek met duidelijke regels en veel onderlinge samenhang.
Bij de maaltijden die werden verstrekt aan medewerkers en bezoekers werd dat voor ieder tastbaar. Aan
een grote tafel, zat een wonderlijke verzameling van werkers en vrijwilligers, randgroepjongeren,
hippies en dak- en thuislozen met gebogen hoofden intens te luisteren naar het dankgebed dat Tabe
sprak. Bij niemand kwam de gedachte op een grap te maken of het samenzijn te verstoren. Tabe had een
nieuw tehuis gevestigd, dit keer voor jongeren.
Ook in zijn aanpak van structurele jeugdproblematiek als het gebrek aan jongerenhuisvesting in
Amsterdam was Tabe onorthodox. Hij was een van de eerste krakers in Amsterdam.
Toen tijdens een kraakactie een groep zenuwachtige medewerkers van het jongerencentrum probeerde
de deur van een pand te forceren, kwam Tabe aanrijden op zijn oude bromfiets. Hij aarzelde geen
seconde en reed met zijn bromfiets dwars door het sluitwerk het pad binnen onder het uitroepen van
:”Deze ruimte is namens de Heer gevorderd voor de jongerenhuisvesting”. Voor het bestuur van zijn
welzijnsorganisatie was Tabe niet te coördineren, hij hield zich niet aan formele opdrachten en afspraken
en zijn financiële verantwoording was ronduit slordig, niet zozeer uit weerstand, maar omdat hij zijn
eigen -onnavolgbare wijze- van werken volgde die niet te vangen was binnen beleidverantwoordingen,
werkplannen en boekhoudprogramma’s.
Toen Tabe, tegen alle regels in en zonder dat vooraf te melden, voor een paar weken vertrok naar
Indonesië, om daar het weeshuis te bezoeken dat hij vanuit Nederland nog steeds leidde, was de maat
bij de welzijnsorganisatie vol. Hij zou ontslagen worden. Tabe zag de bui al hangen en nodigde de
ontslagdelegatie uit in het jongerencentrum.
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Daar had hij alle ruimtes volgehangen met foto’s van zijn weeskinderen. De delegatie werd hartelijk
verwelkomd en kreeg een indrukwekkende rondleiding langs alle foto’s met ontroerende verhalen over
hoe zijn kinderen een plek in de samenleving hadden weten te veroveren. Daarbij presenteert hij zich in
een nieuw functie:”Ik ben een universeel jongerenwerker”. Na een uur keken de delegatieleden elkaar
verbijsterd aan en deden nog een zwakke poging om de arbeidspositie van Tabe alsnog ter discussie te
stellen. “We moeten het nog hebben over jouw positie”. Tabe nam de delegatie daarop direct mee naar
alle plekken in het jongerencentrum die niet voldeden aan de eisen. Hij liet ze lekkende daken zien,
rottende vloeren, gevaarlijke elektriciteitsleidingen en verzocht ze vriendelijk doch met klem daar op
korte termijn iets aan te laten doen. Met een waslijst aan reparaties vertrok de delegatie.
Een ander markant moment was het bezoek van een groep Amsterdamse Hell’s Angels, die het
jongerencentrum kwamen bezoeken, of liever “verbouwen”. Op het moment dat duidelijk werd dat de
ploeg in aantocht was, sloeg de paniek onder medewerkers en bezoekers toe. Tabe bleef rustig en
zei:”Laat mij het woord doen. Jullie doen niets maar gaan aan weerszijden van mij staan en mondje
dicht”. Toen de groep Angels dreigend binnen kwam stappen, stond Tabe voor de bar, te midden van
een halve cirkel jongeren. Hij keek de heftige bezoekers vriendelijk aan en sprak liefdevol: “Wees
welkom jongens, Jezus is ook voor jullie gestorven”. Er volgde een totale anticlimax. De Angels waren
perplex, dronken beschaafd een biertje aan de bar en gingen snel weer naar buiten. Ze zijn nooit meer
op bezoek geweest. Tegen Tabe was geen kruid gewassen. Hij heeft in Amsterdam Noord een aantal
jongeren geïnspireerd zijn werk over te nemen. Het zijn gedreven jongerenwerkers en hulpverleners
geworden die werken vanuit dezelfde basiskwaliteit: het hart. Als herinnering is er een jongerencentrum
naar hem vernoemd. En Tabe? Toen hij zijn laatste dagen sleet in een clean ziekenhuis, waar hij met
terminale kanker was opgenomen, stond op zijn nachtkastje een slordig afgescheurd stuk karton met
daarop de tekst: “Gered dankzij Golgotha”. In zijn ogen was het allemaal genade.
Zo had hij geleefd, zo had hij gewerkt, zo stierf hij.
10.3. Tante Marie
Tante Marie staat symbool voor de ‘buurtmoeder’, met een groot hart heeft voor de jongeren in haar
buurt. Veel opleidingsachtergrond heeft ze niet. Maar ze is gepokt en gemazzeld door het harde leven in
een achterstandsbuurt. Ze is goed gebekt, niemand kan haar een oor aan- naaien. En haar passie ligt bij
buurtjongeren.
Als je haar thuis opzoekt, tref je haar nooit alleen. Ze is altijd door jongeren omgeven, die in en uit lopen,
op de bank neerploffen en al hun verhalen aan haar kwijt willen.
Tante Marie is in feite een onbetaalde “self made jongerenwerkster”.
Met professionele werkers heeft ze weinig van doen.. Daarmee volgt ze het commentaar van de
jongeren waarmee ze werkt: “We willen zelfbestuur en niets te maken hebben met beroepskrachten. Die
doen nooit wat wij willen en houden de tent dicht wanneer wij juist willen dat die open is”.
Tante Marie treed als ‘straatadvocaat ‘van buurtjongeren voor het eerst naar buiten als haar eigen
kinderen en hun vriendjes in aanraking komen met politie en justitie. Bij gebrek aan een eigen
jongerenruimte wordt er veel gehangen op een plein. De overlast die daar op volgt escaleert. Het komt
tot “matten met de buren en de politie”. Ook worden er auto’s vernield. De maat is vol en er moet
gehandeld worden. In gesprekken die daarop met de ‘offenders’ volgen in de huiskamer van tante Marie,
wordt het vinden van een eigen ruimte als mogelijke oplossing gezien. Zonder enige aanvraag te doen bij
instanties wordt er direct overgegaan tot actie: de ‘vlieger-tol methode’.
Eerst wordt een leegstaande bejaardenwoning gekraakt. Die is al snel te klein voor de aanwassende
stroom bezoekers. Het huis moet ook gerenoveerd worden, dus wordt er gezocht naar een grotere
ruimte. Na veel praten, zoeken en contactlegging, komt er een ruimte ter beschikking onder een kerk.Bij
fondsen en de gemeente worden startsubsidies aangevraagd. De ruimte wordt vervolgens in zelfbeheer
opgeknapt en ingericht. Er komt een beleidsgroep van 6 jongeren die samen met tante Marie de koers
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uitzetten: “Vergaderen doen we niet, dat is alleen maar geouwehoer waar je niets aan hebt, dat is zonde
van de tijd”.
De kerk is vooral in de weekenden open voor inloop, disco en sportactiviteiten.
Er komt een bezoekersgroep van rond de zestig jongeren op af. Dat zijn aantallen waar een
professioneel jongerencentrum mee voor de dag kan komen. En de bezoekers zijn zeker geen lieverdjes.
Mede dankzij het overwicht dat Tante Marie op bezoekers loopt echter alles gesmeerd. Zo kan Tante
Marie twee jongens die met elkaar op de vuist dreigen te gaan met een paar woorden uit elkaar halen en
kalmeren. Het is een kernkwaliteit die deels is gebaseerd op ervaring en het initiatief aanvoelen wat er in
jongeren omgaat, deels is het persoonsgebonden en heeft te maken heeft met het feit dat ze voor
jongeren gewoon “de moeder” is.
Weinig professionele werkers zouden het in hun hoofd halen om zo te interveniëren bij heftige
conflicten, waarbij geweld niet geschuwd wordt.
Hoewel Tante Marie en haar kids uitgaan van ‘zelfbeheer’, kunnen ze de hulp van professionele werkers
goed gebruiken. Niet om hun toko ‘over te laten nemen’, maar wel als facilitaire ondersteuning.
Voorbeelden daarvan zijn: hulp bij het schrijven van een subsidieaanvraag, het bemiddelen bij het vinden
van een goede pro deo advocaat of hulpverlener en het opstellen van een aanvraag bij een fonds.
Ambulante werkers( straathoekwerkers) bieden daarbij hun diensten aan. Deze inbreng wordt erg
gewaardeerd.
Het zoeken naar financiële middelen is een voortdurende grote bron van zorg. Als niet- erkend
welzijnsproject valt het jeugdproject buiten iedere reguliere subsidiestroom.
Het rendement echter van het project in de vorm van criminaliteitspreventie, het terugbrengen van
overlastschade in de publieke ruimte, het genereren van veiligheid in de buurt, staat in geen enkele
verhoudingen met de ‘fooien’ die de overheid aan het project geeft.
En dat valt niet uit te leggen aan vrijwilligers die een dagtaak hebben aan het opvangen van
randgroepjongeren.
Voordeel van het zelfbeheer-model dat Tante Marie kiest is dat jongeren verantwoordelijk worden
gemaakt voor het beheer van de eigen voorzieningen.
Het geeft een extra impuls door de vormende waarde die deze aanpak heeft.
Samen overleggen, plannen maken, afspraken maken, nadenken over fondswerving, leren omgaan met
geld en kasbeheer, onderhandelen met gemeente en kerk , activiteiten programmeren en uitvoeren, zijn
daar voorbeelden van.
Ook kan worden vastgesteld dat zonder de inbreng van Tante Marie als buurtmentor, het project geen
lang leven beschoren zou zijn geweest. Jongeren waren dan naar alle waarschijnlijkheid snel in
onderlinge vetes en machtstrijd terecht gekomen, waardoor de zelfbeheerconstructie in korte tijd zou
mislukken. De voortdurende aanwezigheid van een pedagogisch voorbeeldfiguur is noodzakelijk. Tot de
oudere jongeren, die zich de werkwijze eigen hebben gemaakt, zo ver zijn dat ze het stokje kunnen
overnemen. Kortom ook bij dit type projecten zijn vormen van ‘informeel leren van groot belang.
10.4. Henk Janissen
“Soms moet je kunnen verliezen, om te kunnen winnen”, zegt Henk Janissen in een gesprek over zijn
jarenlange inzet voor de leefbaarheid in zijn wijk.
Daarmee bedoelt hij dat hij als buurtmentor en actievoerder ook een tacticus en deskundige is, die
steeds afwegingen maakt naar de haalbaarheid van acties. Sommige dingen moet je laten lopen, om
vervolgens tactisch toe te slaan op die terreinen die een kans van slagen hebben. In de enorme waslijst
aan projecten en bewonersinitiatieven waaraan hij zijn steun gegeven heeft, staat de constante
beïnvloeding van overheid en instellingen -die door gebrek aan maatwerk of bureaucratische verblinding
contraproductief werken in de wijk waar Henk woont- centraal. Daarin schuwt hij de confrontatie niet.
Deze is echter altijd gebaseerd is op feitenkennis en deskundigheid. Dat maakt hem tot een opponent
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die respect afdwingt en soms ook gevreesd wordt. Want voor professionals die “weten hoe het moet “ is
het moeilijk te verteren dat een actieve buurtbewoner hen met regelmaat op hoofdlijnen en details
verslaat. Henk is daarmee de luis in de pels van de overheid en instellingen, zonder dat hij persoonlijke
verhoudingen op scherp zet. En hoewel hij niet optimistisch is over de kansen voor de groeiende groep
kansarmen aan de onderkant van de samenleving, heeft hij nog niets van zijn strijdlust verloren.
Henk staat in een oude traditie van het strijden tegen onrecht. Zijn vader was een socialist in hart en
nieren, die zijn kinderen inspireerde zich tegen maatschappelijke ongelijkheid en onrecht te verzetten.
Veel geld om te studeren was er niet. Dus werd er een vak geleerd op de ambachtschool en werd er al
op jonge leeftijd voorzien in het eigen levensonderhoud. Heden ten dage zou Henk zonder twijfel een
HBO- of universitaire opleiding gevolgd hebben. Alle vaardigheden als buurtmentor, van het schrijven
van een projectaanvrage of verweerschrift tot het coördineren van projecten heeft hij in de praktijk
ontwikkeld. Zijn bouwkundige kennis leidde ooit tot een intensieve samenwerking met de – inmiddels
overleden- kunstenaar Anton Heijboer, bij de bouw van diens unieke woon- en werkplaats. Henk
weigerde zich daarvoor te laten betalen. Dat paste niet in het contact dat hij met de kunstenaar had. Zijn
bouwkundige kennis heeft hij later ten volle weten te benutten bij de renovatie van zijn buurt. Als
advocaat van de van bewoners met lage inkomens heeft hij, met kennis van bestrating, riolering,
bestektekeningen, vergunningen en bouwvoorschriften, steeds hun belangen naar voren gebracht. Wie
echter denkt dat Henk Janissen zich alleen als actievoerder heeft laten gelden heeft het mis. Hij is ook
een bouwer, die een tweetal organisaties heeft opgericht. Een daarvan is een klussenbedrijf dat zich
vooral inzet voor minder draagkrachtigen. De andere, de Stichting Experimentele Werkplaats, bestaat
alweer meer dan twintig jaar. Vaklieden, veelal uit de scheepsbouw afkomstig, werken er als vrijwilliger
met voortijdige schoolverlaters, allochtonen en minima. Naast technische opleidingen in hout- en
metaalbewerking, lassen, elektra, administratie en ICT, kunnen er ook sociale vaardigheidstrainingen
gevolgd worden. Jongeren die in het grootschalige voortgezet onderwijs tussen wal en schip terecht
komen, vinden er een veilige en inspirerende leer- en werkplek. Een bezoek aan de Stichting
Experimentele Werkplaats is een bijzondere ervaring. Wat opvalt is de perfecte staat van de huisvesting
die hoofdzakelijk uit geschakelde portocabines bestaat en het uitgebreide technisch instrumentarium
waarover de leerlingen en werkmeesters kunnen beschikken. Dat alles is voor een appel en een ei
bijeengesprokkeld. Binnen in de werklokalen heerst een gemoedelijke sfeer. Het is maandagmorgen en
voor de werkzaamheden beginnen wordt er uitgebreid gediscussieerd over de tactiek van Ajax en de
arrogante wijze waarop de voetbalclub bestuurd wordt. In de middagpauze treffen de werkmeesters
elkaar tijdens een lunch om het werk te bespreken. De levendige sfeer doet denken aan de kantine van
een bedrijf waar werknemers met elkaar dollen. De gemiddelde leeftijd van de praktijkdocenten ligt
boven de 55 jaar. Het zijn stuk voor stuk vaklieden die een groot gedeelte van hun vrije tijd in overdracht
van kennis en begeleiding van leerlingen steken. Het hele project ademt de sfeer van hechte
verbondenheid. De kleinschaligheid, het persoonlijke committment en de aandacht voor maatwerk
vormen een scherp contrast met de onpersoonlijke leerfabrieken die veel leerlingen zonder een diploma
voortijdig zien vertrekken. Maar denk niet dat deze stichting kan rekenen op een ruime subsidie. Hoewel
de begroting laag is door het ontbreken van loonkosten, moet er ieder jaar weer intensief gezocht
worden naar subsidie en fondsen. Kortom het is een klus de experimentele werkplaats draaiende te
houden. Henk weet echter niet van ophouden. Samen met zijn vrouw is hij iedere dag in de werkplaats
te vinden. Ondanks het hartinfarct dat hem recentelijk trof. Toen hij herstellende was in het ziekenhuis
putte hij kracht uit de talloze kaarten en bloemen van wijkbewoners, die hem lieten weten hoe geliefd
hij is.
Op mijn vraag of er mensen zijn die in zijn voetspoor als actievoerder en organisator kunnen treden
zwijgt hij even. Hij schetst een beeld van een samenleving die steeds meer individualistisch wordt met
mensen die het overzicht kwijt raken. Mensen verliezen hun interesse in politiek, weten niet meer hoe
zich te organiseren als gemeenschap en worden daardoor extra kwetsbaar. Strijdbaarheid is een schaars
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artikel geworden, dit ondanks de opkomst van een bevolkingsgroep die met armoede wordt
geconfronteerd.
Voor Henk Janissen zit het werk er nog lang niet op.
10.5. Gayle Walker en Candace Cheatham
Gale Walker en Candace Cheatham zijn twee zwarte vrouwen uit het midden van de USA. In 2006 waren
ze op bezoek in Nederland, om deel te nemen aan een conferentie over zelforganisaties van
buurtbewoners. In dat kader werd een excursie gemaakt naar een aandachtswijk. Tijdens de wandeling
door de buurt zie ik de verbazing op het gezicht van Gale Walker groeien. “Is dit een armoedebuurt?”
vraagt zij …”en die huizen zijn dat koopwoningen?” Als ze hoort dat het sociale woningbouw betreft, die
met huurtoeslag door mensen met een minimum inkomen gehuurd kunnen worden, krijgt ze een blik in
haar ogen die zegt ”Wat doe ik hier in Godsnaam?”. Zoals ze ook verrast is door het grote aantal
gemeentelijke managers en afgevaardigden van welzijnsinstellingen die laten zien graag te willen
participeren in een efficiëntere aanpak van buurtproblematiek. Voor Gale zijn het situaties van
ongekende luxe. In de USA is het niveau en de kwaliteit van overheidsbemoeienis met mensen in
achterstandssituaties vele malen lager dan in Nederland. De noodzaak van zelforganisatie van bewoners
in de ghetto’s een absolute voorwaarde. Dat leidt op veel plekken tot initiatieven van hoge kwaliteit en
vindingrijkheid. Neem kinderopvang. Veel jonge moeders worden door hun partners in de steek gelaten.
Om hun kinderen te kunnen opvoeden moeten ze buiten de deur werken. Maar de minimum inkomens
die ze verdienen zijn ontoereikend voor een passende vorm van kinderopvang. Gale startte jaren
geleden een organisatie voor moeders die gebaat waren bij goede en betaalbare kinderopvang. Dat
klinkt simpel, maar het opzetten van een organisatie voor kansarmen is geen eenvoudiger zaak. Temeer
daar als uitgangspunt wordt gekozen dat alle deelneemsters verantwoordelijk zijn voor de organisatie en
de uitvoering van het project .
Informeel onderzoek
De eerste stap in zo’n project is altijd: “Vraag deelnemers wat hun problemen en wensen zijn. Wat zijn
hun werkelijke behoeften?” Dat klinkt als een open deur, maar in veel gevallen wordt “..door
deskundigen van bovenaf bepaald wat het probleem is en hoe de oplossing eruit ziet”.
De deskundigen komen uit de middle-class en hebben eigen belangen: “Poverty is big business”, stelt
Gale. Aan armoede valt te verdienen. Huisjesmelkers krijgen enorme vergoedingen voor de huisvesting
van armen in bouwvallen. Zelfs gevangenen leveren winst op, doordat ze als gratis arbeidskracht worden
ingezet. Het onderzoeken van wensen en behoeften van bewoners vraagt een zorgvuldige aanpak.
In een multiculturele samenleving met mensen die alleen hun moedertaal beheersen, moet je
bijvoorbeeld zorgen dat je over goede tolken beschikt. Gale stelt dat het aandacht geven aan mensen die
nooit wordt gevraagd hoe ze leven en wat ze wensen, voorwaarde is om te komen tot de volgende stap.
Als alle gegevens van de gesprekken bekend zijn, wordt vervolgens duidelijk waaraan gewerkt moet
worden.
Self accountablility
Daar hoort een strategie bij van “self accountability”, het betrokkenen verantwoordelijk maken voor
gewenste verbeteringen. Dat leidt tot tal van discussies, die bij voorkeur in aanwezigheid van de
kinderen gevoerd worden. Op deze wijze worden zij van jongs af aan bewust van de pogingen van hun
moeders om grensverleggend bezig te zijn. Zelforganisatie en informeel leren worden integrale
elementen in het opvoedingsproces.
Mentorschap.
Bij de informele leerprocessen staat een systeem van “mentoring”, mentorschap voorop. Iedere
vrijwilligster neemt een pupil onder haar hoede. Bij voorkeur op interculturele of interraciale basis. Deze
pupil loopt van het begin van een project mee met alle stappen die gezet worden. Na verloop van tijd
kan de pupil het werk overnemen.
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Strategisch plan.
Door de dialoog van soortgenoten ontstaat een strategisch plan dat is gebaseerd op kennis van de
problematiek, een “data-based strategic plan”. Dit plan is mede gevoed met “visions for solutions”,
visies, visioenen die deelnemers kunnen inspireren.
Mission statement
Vervolgens wordt het tijd om het “mission statement” naar buiten te brengen, de buitenwereld te laten
zien wat je wilt en partners te zoeken die daaraan willen meewerken. Bij partners wordt bij voorkeur
gedacht aan zakenlieden. Het streven van veel Amerikaanse bewonersorganisaties is er immers op
gericht om van projecten een bedrijf of organisatie te maken, die ook werkgelegenheid verschaft. Steun
en adviezen uit het bedrijfsleven zijn dan ook welkom:
“ Onderzoek welke krachten je ook van buiten de buurt nodig hebt om jouw plannen te verwezenlijken.
Je kunt geld vragen, maar ook expertise, deskundigheid, organisatievermogen en mentoring. In
Nederland wordt vaak het eerst aan geld gedacht: hoeveel professionals moeten erbij? Geld alleen is de
oplossing niet. Die ligt in de gemeenschap zelf. In Nederland wordt gewerkt met formele oplossingen voor
formele problemen. Maar juist bij de groepen die het meeste support nodig hebben, werken regels
doorgaans niet, bijvoorbeeld omdat die mensen niet beantwoorden aan formele criteria, zoals taalkennis
of opleidingsniveau. Formele oplossingen zijn voor deze groepen bijna nooit effectief. En als een
gemeenschap een alternatief voorstelt is het bijna altijd ”Ja, maar…”. Probeer daarom de regels creatief
te omzeilen, zonder in gevecht met de instanties te raken. Want dat leidt alleen maar tot verlies van
energie en…je verliest hoe dan ook het gevecht. Denk daarom na over informeel leren als wapen”
Platte organisaties
Het gehele systeem van zelfwerkzaamheid dat wordt opgezet bestaat uit kleine horizontaal
georganiseerde groepen of verbanden, die zijn opgezet rond thema’s die te behappen zijn, die succesvol
kunnen zijn.
Empowerment
Alle activiteiten zijn er steeds op gericht deelnemers te ‘empoweren’. Er wordt uitgegaan van het
potentieel van de bewoners, niet van hun problemen. “Gebruik de multiculturele diversiteit als kracht en
niet als handicap. Hanteer achterstand als wapen”
Nadat het kinderopvangproject geslaagd was, ging Gale door met het opzetten van nieuwe projecten
binnen haar gemeenschap. De aankoop, renovatie en verhuur van een groot verwaarloosd flatgebouw,
met betaalbare units voor armen, is daar een recent voorbeeld van. Haar successen hebben haar een
betaalde baan als projectleidster opgeleverd.
Gale heeft tijdens haar korte verblijf in Nederland een groot aantal keren haar wenkbrauwen
opgetrokken, als teken van opperste verbazing, over de gemiste kansen om bewoners te organiseren,
gerelateerd aan alle mogelijkheden die Nederland daartoe biedt. Kijkend door haar ogen wordt duidelijk
dat instellingen veel werk van bewoners hebben overgenomen en dat al de tekorten in buurten primair
worden vertaald in geld en nog meer professionals. Daardoor missen buurtbewoners en hun
ondersteuningsorganen veel van hun scherpte en worden er steeds nieuwe – Amerikaanse- modellen
opgetuigd om het zelfoplossend vermogen van buurten te verbeteren. Gale is daar heel helder in:
“Gebruik achterstand als wapen en ga uit van de kracht van informeel leren”. Het voordeel van het
praten met een buurtmentor als Gale is dat je opnieuw en met andere ogen leert kijken naar de wijze
waarop bewoners zich kunnen organiseren.
10.6. Candace Cheatham
Candace Cheatham werkt bij LINC (Local Investment Commission), een gemeenschapsorganisatie met
een beperkt aantal beroepskrachten en meer dan 2000 vrijwilligers in Kansas-City in de staat Missouri.
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Aanleiding voor de oprichting van LINC in 1992 was de maatschappelijke achterstand van een groot
gedeelte van de zwarte bevolking van Kansis-City. Er werd destijds een gemeentelijke werkgroep
ingesteld, waarin vooral mensen uit het bedrijfsleven en buurtmentoren zitting namen. Het werk van
LINC kan het beste worden omschreven als “de hervorming van bestaande instellingen voor onderwijs,
zorg en welzijn, overeenkomstig de behoeften en wensen van lage inkomensgroepen”. Daarbij heeft zich
een soort ‘stille revolutie’voorgedaan. Onderwijs, kinderverzorging, gezins- en opvoedingsondersteuning
en medische hulp zijn “beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar”gemaakt. Veel instellingen hadden
volgens de initiatiefnemers van LINC hun werk te nauw gedefinieerd, werkten te categoraal en hadden
geen volledig zicht op behoeften, problemen en wensen. Hebben we in Nederland de “Brede School”, in
Kansas-City werken 70 scholen inmiddels als “community schools”. Ze staan zeven dagen per week open
voor studie, gezinsondersteuning, sociale dienstverlening, gezondheidszorg en huiswerkbegeleiding.
Kinderen verlaten de school met betere studieresultaten, maar ook hun ouders ontwikkelen meer
maatschappelijk perspectief.
Een ander voorbeeld van het werk van LINC is een rijdende medische kliniek. Daar waar artsen in
bepaalde wijken niet of nauwelijks aanwezig zijn en armen onverzekerd rondlopen, is gratis ambulante
medische verzorging een uitkomst.
Creativiteit en innovatief denken leveren vele nieuwe producten op. Neem de teleurstellende
adoptiecijfers van weeskinderen: veel zwarte kinderen worden niet geadopteerd. LINC heeft er het
volgende op gevonden: op een toegankelijke website staan deze kinderen nu met goede informatie en
prachtige kleurenfoto’s gemaakt door professionele fotografen die als vrijwilliger aan het project
meewerken. Resultaat: het aantal adopties is fors gestegen.
Het geld voor al deze projecten komt voor een belangrijk deel uit fondsen. Het werk van LINC is een goed
voorbeeld van het transformeren van bestaande instellingen door de doelgroep waarvoor ze werken een
grote stem te geven in de organisatie en uitvoer van het werk.
Recent meldt LINC dat de armoede onder hun doelgroep onder het bewind van President Bush sterk aan
het toenmen is. De kloof tussen rijk en arm wordt -in wat het rijkste land van de wereld heet te zijn- met
de dag groter.

10.7. Rob Bokland
Rok Blokland (54 jaar) heeft bijna zijn hele leven in de wijk de Heuvel in Breda gewoond. Na een studie
natuurkunde keerde hij terug op nest van zijn ouders. Hij kent zijn wijk door en door. Zijn vader was
destijds een actieve bewoner in het wijkbestuur. Rond 1990 wordt Rob zelf actief, na het bezoek aan een
informatieavond over de stadsvernieuwing. Sindsdien zet hij zich met hart en ziel in voor de Heuvel. Hij
wordt voorzitter van de wijkraad en neemt zitting in tal ven werkgroepen. Toen hij tijdelijk zonder werk
zat, besteedde hij zestig tot tachtig uur per week aan wijkzaken. Wat direct opvalt in de organisatie van
Stichting Wijkbelang de Heuvel zijn de vele bestuursleden, werkgroepen en netwerken. Wie kijkt op de
website: heuvelbreda.nl, ziet dat er voor een relatief kleine wijk van 6000 bewoners een enorme
diversiteit en kwaliteit aan georganiseerde verbanden en activiteiten bestaat.
In een gesprek over het geheim achter dit succes straalt Rob bescheidenheid uit over zijn aandeel daarin.
Waar het hem om gaat is teamarbeid en het benutten van de diversiteit aan kwaliteiten en de
deskundigheid van de bewoners in de wijk. Daarbij wordt fors geïnvesteerd in het ontwikkelen en
onderhouden van netwerken, zowel vertikaal ( met instellingen en gemeente) als horizontaal ( met
buurtbewoners en organisaties).
Rob bezit alle kwaliteiten om een solerende “ buurtburgemeester” te worden, maar zijn hart ligt bij het
gemeenschappelijk werken aan een goed leefklimaat.
Rob: ”De Heuvel is na W.O. II gebouwd als wijk met een middenstandscultuur. Geleidelijk aan zijn de
oude bewoners verhuisd en is de bevolkingssamenstelling veranderd. De gemoedelijke sfeer is echter
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gebleven. Tot voor kort was 80% van de woningen een huurhuis en 20% koop. Ongeveer eenderde van
de wijk is allochtoon”
Het centrale thema in de buurt rond 1990 was veiligheid, met een nadruk op gevaarlijke
verkeerssituaties. Maar ook de straatverlichting werd aangepakt.
De bewoners hebben er toen voor ervoor gezorgd dat er een “buurtmeester” kwam, een door de
gemeente betaalde “loketfunctie voor praktische vragen en problemen”. Door die successen ontstond
vertrouwen in het eigen kunnen. En dat was nodig toen de stedelijke vernieuwing zich op de wijk ging
richten. Dankzij een uitstekend extern netwerk met gemeenteraadsleden, ambtenaren, wethouder en de
woningbouwcorporatie, was er vanaf het begin sprake van een “open plan proces”. Kortom gemeente,
woningbouwcorporatie en wijkraad zaten als gelijke partners om de tafel. Rob zegt daarover met gevoel
van understatement: “Daarvoor is een zekere expertise nodig, je moet een vergadertijger zijn en
herkennen wat er in de mode is”. Het plan om tot een differentiatie van bewoners te komen werd
afgewezen : “Wat is de meerwaarde van bovenmodale tweeverdieners, die geen tijd hebben om contact
te leggen met de buren”. De -niet bewezen- stelling dat een meer gemengde bevolkingssamenstelling
tot meer sociale samenhang zal leiden, wordt afgewezen: ” In geval van woningdifferentiatie zie je dat de
sociale interactie tussen de verschillende bewonersgroepen niet op gang komt. Hardwerkende
bovenmodale tweeverdieners hebben immers nauwelijks tijd zich met de buren of de wijk bezig te
houden. Woningdifferentiatie als middel om tot verhoogde sociale cohesie te komen werkt dus niet.
Als je toch differentiatie in de bevolkingssamenstelling wilt, kun je beter de wijkgrenzen verleggen, door
er een gedeelte van een rijke buurt bij te betrekken’.
Een en ander betekende niet dat de verhouding met de gemeente op scherp wordt gezet. In het verhaal
van Rob klinkt veel waardering door voor de kwaliteit van de politiek en het ambtelijk apparaat in Breda.
Over gemeenteraadsleden zegt Rob:”Gemeenteraadsleden zijn als jezelf. Het zijn veelal betrokken
burgers, die hun gemeenschap willen dienen. Zij willen een bijdrage leveren aan hun stad. De grote
meerderheid is als jezelf. Dus kun je gebruik maken van alle raakvlakken die er zijn” Toen onder een
nieuwe wethouder, die weinig affiniteit had met de wijze waarop de stadsvernieuwing in de Heuvel werd
ingevuld, het proces dreigde te worden teruggedraaid, volgde een intensieve lobby. De brede wens van
de gemeenteraad was uiteindelijk dat de alle oorspronkelijke plannen moesten worden ‘veiliggesteld’.
Prioriteit bij het stadsvernieuwingsoverleg wordt gelegd bij de toekomst van de wijk: “Wij willen een
goed toekomst voor onze jeugd. Daarvoor moet het gemiddeld onderwijsniveau omhoog. We hebben
vertrouwen in de kwaliteit van het basisonderwijs, maar het probleem zit in het vervolgonderwijs. Een
groot deel van onze allochtone jongeren kiest te laag”. Daarom wordt geïnvesteerd in huiswerkklassen in
de wijk, uitgaande van een goede mix van sterke en zwakke leerlingen.
Het is moeilijk om je een voorstelling te maken van de tijd en energie die een actief bewonersbeheer
kosten. Op mijn vraag of Rob niet bang is voor gebrek aan continuïteit en het vinden van nieuw kader,
zegt hij: “Er zullen altijd mensen zijn die zich willen inzetten, vergeet niet dat er hier een buurtgevoel is”.
“Belangrijk is dat er een beperkte groep is van sleutelfiguren die zich langdurig en intensief inzetten. Als
focus moet je je daarvoor richten op de groep van 55 plus”.
Daarbij wordt aandachtig gekeken naar kwaliteiten. Zo zijn er vrijwilligers die zich als “buurtmoeder”
informeel inzetten bij bemiddeling tussen conflicten tussen bewoners. Terwijl anderen meer geschikt zijn
om contacten met organisaties en instellingen te onderhouden.
De groep tweeverdieners met kinderen van rond de veertig jaar heeft niet veel tijd.
Maar dat betekent niet dat ze geen bijdrage kunnen en willen leveren. Zij worden vooral benaderd voor
kortdurende acties en activiteiten. Zo ontstaat een patroon van vaste en flexibele vrijwilligers. Daarnaast
moet je fors investeren in de organisatie van het wijknetwerk”.
Er wordt nauw samengewerkt met het verenigingsleven in de wijk en de R.K. parochie. Van iedere
organisatie wordt een medewerker uitgenodigd om zitting te nemen in de wijkraad.
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Mijn vraag of de kwaliteit van bewonersinzet ook geleid heeft tot meer kwaliteit in de output van
professionals in de wijk wordt –gedeeltelijk- bevestigend beantwoord. Opbouwwerk en wijkagent
hebben een goede reputatie. Het jongerenwerk is in verband met disfunctioneren geruime tijd taboe
geweest. Daarmee wordt een beeld geschetst van bewoners die ‘kwaliteitscontrole’ uitvoeren op van
het werk van de professionals in de buurt en de (machts)middelen hebben daar invloed op uit te
oefenen. Maar dat gaat niet vanzelf : “Een patstelling is als ambtenaren gaan dwarsliggen, dan kun je
niets. Maar dan kun je support via de pers zoeken”.
Wie kan de kwaliteit van instellingen beter beoordelen dan de bewoners?.
Daarmee wordt een belangrijk alternatief geboden voor de meetbaarheid van het professionele werk.
Moderne en van bovenaf opgelegde methodieken zoals “accountability”88, worden als tijdverspilling
gekwalificeerd: “Het leidt tot een bureaucratische rompslomp”. Daarmee wordt het belang van het
meetbaar maken van prestaties echter niet ontkend. Veel meer gaat het om gebruik te maken van de
waarde van buurtnetwerken in de beoordeling van de kwaliteit van het professionele werk: “ In de
administratie van de accountability ontbreekt een structurele benadering. De waarde van het
bewonersnetwerk wordt niet meegewogen, terwijl hier wel volop gebruik van wordt gemaakt”.
Kan bewonersparticipatie een duurzame bijdrage kan leveren aan het leefklimaat in een wijk? Rob:” Dat
hangt af van… de macht die ze krijgen. Als in een stedelijk vernieuwingsplan 95% van de geldstroom
buiten de bewoners omgaat, kun je niet spreken van bewonersparticipatie. Dan zadel bewoners alleen
maar op met wat kralen en knikkers”.
Het roept de vraag op hoe ver bewoners, overheid en instellingen willen gaan in de alom verkondigde
boodschap: “De burger is aan zet”.
10.8. Rachid Tighadouini
Als hij binnenkomt valt direct zijn vitale uitstraling op, de hartelijke begroeting en een vastberaden blik.
Hij maakt op een directe manier contact en lacht graag.
In de wijk Oosterwei in Gouda liggen zijn wortels. Het is een wijk met goedkope huurflats in het centrum
en ruime koopwoningen aan de randen. Te oordelen naar de architectuur en het straatleven doemt het
beeld op van twee bijna onverenigbare woon- en leefvormen. In het hart van de buurt, waar het
ontmoetingscentrum R.&M. van Rachid ligt, speelt een belangrijk gedeelte van het leven zich op straat
af. In portieken en op het plein staan en zitten vooral Marokkaanse jongeren en mannen. Aan de “witte”
randen van de wijk heerst een ingetogen rust in de verzorgde straten. Het roept de vraag op waar beide
elkaar ontmoeten.
In dat grensgebied is Rashid actief.
Als vierjarig kind kwam hij met zijn Marokkaanse ouders in de wijk wonen. Ging er naar de kleuter- en
basisschool en leerde een vak op de LTS 89. Rashid had het in de bouw echter snel gezien en ging op zoek
naar een baan die beter bij hem paste. Hij had in korte tijd veel verschillende baantjes. Zo werkte hij als
koerier, deed inpakwerk en was actief bij een woningbouwvereniging. Tot het hem duidelijk was dat zijn
passie lag bij boksen in combinatie met een eigen bedrijf. Dus volgde hij alsnog een bakkersopleiding en
investeerde de meeste tijd in boksen. Toen Rashid 29 jaar was kwam er een omslag in zijn leven. Hij werd
ondernemer. In Gouda opende hij een bakkerij en delicatessenzaak. Kort daarna kon hij een bakkerij in
zijn eigen wijk overnemen. Het was de zaak waar hij als kind al kwam om snoepjes te kopen. En nu werd
hij eigenaar. Het versterkte zijn band met de wijk en gaf hem een gevoel van ontroering en
dankbaarheid. De breidde zijn winkel uit door het pand ernaast te kopen en gaf het boksen door
tijdgebrek op. Zijn winkel werd een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor buurtbewoners:
” Mijn
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kracht zit in het sociale. Ik heb met iedereen goed contact. Maar het verbaasde me zien dat
buurtbewoners het contact niet met elkaar niet zochten. Dat gaf mij het gevoel dat er iets moest
gebeuren. Het is mijn wijk, het is een deel van mijzelf. Ik kan het met iedereen vinden, laat me door
mensen ontroeren. Maar zag dat het slechter ging met de wijk. Autochtoon en allochtoon werden bang
van elkaar. Er ontstond een vervelende actie-reactie spiraal. De mensen gingen spoken zien. Mijn reactie
was: ”Dit kan niet”.
Rashid weigerde echter uit te gaan van een probleemaanpak. Geheel in lijn met zijn eigen instelling wilde
hij vanuit de kracht en het eigen vermogen van buurtbewoners aan betere onderlinge verhoudingen te
werken.
Daartegenover schets bij het beeld van overheid en welzijnswerk die ‘probleem georiënteerd’ zijn. Het
zijn analyses die hem niet overal in dank af genomen worden: “Het is mooi wat de overheid doet, het is
prachtig, maar raakt kant nog wal. Het werkt allemaal van bovenaf. Er komt geld voor een straatfeest.
Maar wie maakt daar gebruik van? De goed georganiseerde buurtbewoners, juist niet de mensen die
aandacht nodig hebben. Maar ook het buurthuis werkt van bovenaf. De gemeente constateert een
probleem dat opgelost moet worden. De partners dienen een plan in voor de aanpak. Er wordt subsidie
gegeven aan een organisatie.
Die gaat mensen werven. Die worden vervolgens aangesteld en gaan beginnen met de opbouw van een
netwerk. Het worden projecten van mensen die niet in de buurt wonen. Het blijft brandje blussen.
Veranderingen komen niet van buiten de wijk, veranderingen komen uit de wijk. Daarom moest er een
laagdrempelig project komen met vrijwel kostenloze activiteiten in plaats van duurgetaalde activiteiten.
De wijk kan de overheid helpen slagvaardiger te worden. Daarom moeten er ook allochtonen op beleid
en besluitvorming komen. Moeten er plannen worden gemaakt mét mensen, de sociaal economisch
zwakken, de psychisch zwakken, de probleemjongeren. Nu worden we geconfronteerd met diensten die
zichzelf in leven houden. We moeten accepteren dat een gemeente of instellingen bewoners niet
kunnen organiseren”.
Met Melchior (M) Verstegen, oud ambtenaar en econoom ontwikkelde Rachid (R) het plan om een
laagdrempelig ontmoeting- en activiteitencentrum in zijn wijk op te zetten: R&M.
De start van het vrijwilligersproject met de samenwerking en de hulp van enkele ervaren “witte”
buurtbewoners die het klappen van de zweep op het niveau van bestuur en politiek kenden, is een
voorbeeld van het bruggenbouwen dat Rashid voorstond. Het is bijna komisch te horen hoe Rashid zijn
eerste ervaringen beschrijft bij een gehoorzitting van de gemeenteraad. Er klinkt de vervreemding in
door hoe er wordt vergaderd over een project, dat op een raadszitting in het stadshuis helemaal niet
meer voelt als het eigen project. Voormalig bestuurslid van R&M, professor Penninx, verwoordde het zo
:”..te vaak worden allochtone organisaties weggedrongen door het witte apparaat van de Nederlandse
verzorgingsstaat. De normen van de professionaliteit van de Nederlandse welzijnswerkers gelden als
onaantastbaar- maar de jongeren die hier komen, die zie je niet in de Nederlandse buurthuizen”90 Voor
Rashid is duidelijk dat het project zonder de support van paar ervaren ‘rugdekkers’ niet van de grond
gekomen was. “De kracht van het bestuur was dat zij de tent stabiel hebben wisten te houden. Mijn
onorthodoxe manier van werken hebben ze gesteund. Succes betekent ook afgunst en roddels. Dat
hebben ze in banen weten te leiden. Als vrijwilligersorganisatie heb je minder mogelijkheden voor een
geslaagde lobby. Daar hebben zij ook voor gezorgd”. Hoe belangrijk support was wordt duidelijk als
Rashid zijn kwetsbaarheid in het project beschrijft: “Ik was ook kwetsbaar. En zichtbaar aanwezig in de
wijk, ook als ondernemer. Er stond veel op het spel”
Hij beschrijft zichzelf als een naïeve idealist, die in de loop van het project geleerd heeft hoe
verhoudingen werken. “Ik had twee grote dromen. Ik wilde van de Marokkaanse gemeenschap een
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groep maken. Maar dat kan niet, mensen zijn individualistisch. Daarin zat ik fout, het is juist mooi dat we
individualisten zijn. Maar je hebt elkaar wel nodig en dat is ook mooi”.
“Mijn tweede droom was , dat ik wilde laten zien hoe subsidie ook gebruikt kan worden als mensen voor
gemeenschappelijke doelen gaan. Daarom werken we met het geven van verantwoordelijkheid aan
vrijwilligers, met activiteiten die door deelnemers gekozen zijn en door het stimuleren en faciliteren van
buurtbewoners. Laat ieder doen waar hij goed in is. Achter iedere activiteit zit een duidelijk doel. Maar
ongewild maken we door ons succes het professionals ook moeilijk. We willen echter complementair zijn
met de professionals”
De tweede droom is voor een groot gedeelte gerealiseerd. In de loop de afgelopen tien jaar heeft R&M
een onmiskenbare functie gekregen binnen de wijk. Inloopactiviteiten, jongerenwerk, huiswerkklassen,
fitness en taalles, zijn daar voorbeelden van. Toen het centrum zijn bestaan bewees deed de gemeente
het voorstel om tot een brede subsidie over te gaan. Het had een goed betaalde directeursfunctie voor
Rashid kunnen opleveren. Hij weigerde echter omdat hij het project als vrijwilligersproject was gestart.
“Wij wilden alleen subsidie om goede activiteiten te kunnen opzetten”. Hij verhuurde zijn zaak en
besloot van de opbrengst te leven en werd fulltime vrijwilliger :”Ik streef geen financiële rijkdom na”.
Voor hem is het project een leerschool in levenswijsheid geworden. In niets hoor ik tijdens het interview
boosheid, bitterheid of verwijten naar anderen. “Ik ben me bewust dat rotte mensen niet bestaan, maar
mensen hebben belangen. Mensen maken fouten uit onwetendheid en tekorten. Daarom moet je jezelf
leren kennen en je leren verplaatsen in de ander. Macht en verantwoording dragen is zwaar en moeilijk
te dragen”. Wanneer Rashid afscheid gaat nemen van het R&M project staat niet vast, wel weet hij wat
hij in de toekomst graag wil doen: “Ik word weer ondernemer, wil talen studeren, gaan reizen en een
boek schrijven over mijn ervaringen”. Kortom allemaal dingen waar je niet aan toe komt in een
veeleisende vrijwilligersbaan van zeven dagen per week.

10.9. René Kronenburg
Tijdens een kwaliteitsonderzoek naar het speeltuinwerk in Utrecht, kom ik op een zaterdagmiddag op
bezoek bij speeltuin Bankaplein, aan de grens van de wijk Lombok, in Utrecht. Het is de werkplek van
René Kronenburg. Een interview met een bewoonster/vrijwilligster is snel geregeld. Een zoon van haar is
met vriendjes in de voetbalkooi actief, een tweede zit in het speeltuingebouw onder leiding van een
stagiaire te knutselen. De vrouw is vol lof over het speeltuinwerk. Het is een plek voor ouders en
kinderen die zich -ongeacht etnische achtergrond- welkom voelen en niet aarzelen een handje te helpen.
Die middag is de vrouw in de speeltuin omdat ze het verhaal over de acute ziekenhuisopname van haar
man “even kwijt moet”. Ook daar is aandacht voor in het werk van René Kronenburg. Wat in het
interview opvalt is de centrale plaats die de speeltuin in het leven van buurtbewoners inneemt.
Zelf was de vrouw als kind al een vaste bezoekster, nu spelen haar kinderen er bijna dagelijks. De
speeltuin vormt het sociale hart van de buurt, ook als laagdrempelige ontmoetingsplaats van autochtone
en allochtone bezoekers. Waar in beleidsnota’s het gebrek aan ontmoeting tussen autochtoon en
allochtoon wordt benadrukt, is daar in deze speeltuin niets van te merken: “Dat komt door de leiding”.
Het maakt mij nieuwsgierig naar de leiding.
De speeltuincarrière van René Begin begon op zijn veertiende jaar toen hij als vrijwilliger het
“speeltuinwerk in is gerold”. Zijn opvoeding is van grote invloed op zijn keuze om speeltuinwerker te
worden. Als arbeiderskind met een moeder die uit Duitsland kwam had hij het in zijn buurt niet
gemakkelijk. En hoewel hoe goed kon leren was hij niet welkom op een eliteschool buiten de wijk. Zijn
vader was bouwvakker met “veel liefde voor mensen, waar hij altijd mee bezig was. Hij had het
vermogen om hen op te beuren”. De maatschappelijke afwijzing die René als kind ervaarde maakte hem
tot een knokker, die zich ging inzetten voor anderen.
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Hij gaf een goedbetaalde baan bij het leger op toen hij een advertentie zag waarin een waarnemend
speeltuinwerker werd gezocht. En werd vervolgens van de ene speeltuin naar de andere gestuurd, tot hij
uiteindelijk op het Bankaplein terecht kwam “waar niemand meer wilde werken”. “De speeltuin was
slechts ingericht, zag en niet uit. Er was geen sportveld. Heel kindonvriendelijk. De oudere jeugd had er
vrij spel en sloopte de speeltuin. Dan moet je laten merken wie de baas is”.
René maakte -verdekt opgesteld- vervolgens actiefoto’s van vernielzuchtige jongeren hing deze op het
prikbord en liet de jeugd de keus: of samenwerken of naar de politie. De jongeren kozen voor de eerste
optie en René begon direct met het organiseren van activiteiten en het “aanbrengen van structuur”.
De reparatie van het gesloopte hekwerk en de vervanging van kapotte prullenbakken was een gevecht
op zich omdat de gemeente de houding had van “Daar doen we niets meer aan”. Vervolgens werd een
eigen (hulpverlening)netwerk ontwikkeld rond probleemgezinnen, waarbij René signalen doorgaf aan
onder meer schoolmaatschappelijk werk. Met zijn coöperatieve instelling werd een begin gemaakt met
het bouwen van een bewonersnetwerk “door sleutelfiguren uit de buurt te vissen”. “Ik volgde mijn eigen
werkwijze, soms tegenover de opdracht van bovenaf. Toen ik mijn zin kreeg gaf ik aan vaste
speeltuinwerker te willen worden”.
Dat was 25 jaar geleden. “Nog heden te dagen plukt René de vruchten van zijn toenmalige investering:
”De vrijwilligers worden uit de oude jeugdgroepen gerekruteerd, de oudere jeugd komt nu met de eigen
kinderen naar de speeltuin”.
Bankaplein is ook een kweekvijver geworden van professionele speeltuinwerkers, die als vrijwilliger of
stagiaire door René in de praktijk zijn opgeleid.
Wat opvalt is de kwaliteit aan speelobjecten, zoals het door kinderen ontworpen spetterbad en de grote
variëteit aan georganiseerde activiteiten. Spel, muziek en dans spelen daar een grote rol in. Dat heeft te
maken met de tweede passie van René : het organiseren van dans en muziekoptredens en multiculturele
manifestaties. Daarvoor heeft hij in zijn vrije tijd een professioneel geluid en lichtsysteem bij elkaar
gesprokkeld.
Met zijn “professionele hobby” heeft hij het “podium de speeltuin binnengehaald”. Bij de ingang van de
speeltuin is een fraai podium gebouwd waar de jeugd optredens verzorgt, die tijdens activiteiten
worden ingestudeerd.
Het knokken dat René als kind al leerde is gebleven. Met een subsidie van 500 euro per maand voor alle
activiteiten en materialen is het moeilijk om een bloeiende speeltuin overeind te houden. “Ik zou willen
dat de budgetten minder opportunistisch worden ingezet. Dat je zekerheid kunt opbouwen met
subsidies, niet van jaar tot jaar moet afwachten wat boven je hoofd hangt. Ook zou er beter moeten
worden geluisterd naar de speeltuinwerkers. Je moet iedere keer weer opnieuw het werk verkopen”.
Maar ondanks alle taakverzwaring gaat René lekker door: “Wat mij de motivatie geeft om door te gaan is
de waardering uit de buurt”. ( zie ook: www. bankaplein.homeip.net)
10.10. Michiel Oele
“Het is een uit de hand gelopen hobby”, zegt Michiel Oele als hij praat over zijn inzet in het
bewonersproject Raadhoven. Michiel woont nog maar kort in zijn buurt, maar heeft met gedrevenheid
en deskundigheid - ”Ik ben een specialistische perfectionist”- het voortouw van dit project in handen
genomen. Zijn passie lag aanvankelijk vooral bij de Werkgroep fysieke ruimte, het realiseren van
verbeteringen in de directe woonomgeving: ”Ik wil graag een mooiere omgeving. Andere mensen leggen
zich bij dingen neer die ik juist belangrijk vind. Voor verbeteringen heb je de gemeente nodig. Dus ben ik
me in de materie gaan verdiepen”. Dat leidde tot een indrukwekkend boekwerk met een inventarisatie
inclusief locatiefoto’s van graffity, kapotte verkeersborden, losse stoeptegels, boomwortels die stoepen
omhoog drukken, verwilderde beplanting en gesloopt straatmeubilair. De buurt die bijna dertig jaar
geleden werd gebouwd vraagt om aandacht, zoals een oudere auto om extra onderhoud vraagt. Door op
details te letten -die de ogen van de meeste buurtbewoners niet meer bewust registreren- zoals scheve
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verkeersborden of door vuurwerk opgeblazen prullenbakken, ontstaat een gedetailleerd beeld van
achterstallig onderhoud dat afbreuk doet aan de woonomgeving.
”Naarmate buurtbeheer door bewoners goed is…krijgen professionals meer te doen. Ik ken iedere
stoeptegel in de buurt, ken veel meer details dan professionals, dus is het een uitdaging om het werk van
instellingen te verbeteren. Het is van belang om werkers voortdurend te informeren” Zijn favoriete
communicatiemiddel daartoe is de email. “Mijn wapen is de mail, ik ken de mensen en de kanalen, ken
de beleidsplannen, dus stuur ik direct een mail naar de betrokken ambtenaar. Dat komt ook door mijn
werk, ik mail met heel de wereld”.
Dat was aanvankelijk wennen zowel voor buurtbewoners als professionals. Buurtbewoners reageerden
aanvankelijk in de trant van :”Waar maak je je druk over”.
Michiel zegt daarover :”Sommige bewoners leggen één probleem direct bij de gemeente met “Los dit
maar op”. Ze zitten er niet achteraan. Dat is een vorm van consumentisme. Als je iets wilt bereiken moet
je er bovenop zitten. Je moet steeds alert zijn. Je moet actief volgen en controleren of instellingen hun
werk doen. Pro actief zijn, maar ook ruimte geven”.
Professionals vragen zich aanvankelijk af wat ze met de inventarisatie van de Werkgroep fysieke ruimte
aan moeten. Na overleg en een buurtschouw worden er afspraken gemaakt om de belangrijkste
knelpunten in de fysieke ruimte aan te pakken. Michiel controleert of deze worden nagekomen en
schroomt niet om betrokken professionals te complimenteren. Zijn werk wordt inmiddels door zowel
bewoners als professionals gewaardeerd.
Ook de communicatie tussen volwassenen en buurtjongeren heeft zijn aandacht.
Mede dankzij zijn inspanning is er buurtsport gekomen voor 12 tot 16 jarigen.
Bij deze activiteiten is hij regelmatig met zijn camera aanwezig. Actiefoto’s van sportende kids staan de
volgende dag op een fotosite.
Dat alles neemt niet weg dat hij ook zijn twijfels en vragen heeft bij zijn inzet en het zoeken naar de
verbreding van zijn initiatieven: ” Ik zie de vermoeidheid van andere bewoners die na drie jaar dreigen af
te haken. Dan heb ik het gevoel: “Ik sta in mijn eentje. Je kunt zoveel bereiken en het is zo leuk. Hoe
breng ik dat over?. Ben ik te hard van stapel gelopen, demotiveer ik anderen? ”
Buurtbewoners weten hem te vinden met tal van vragen: ”Dat heeft een nadeel. Iedereen kijkt naar mij”.
Medestanders vind hij vooral bij ouders met kinderen, die een direct belang hebben bij een veilige en
fijne buurt. “Ik heb ook jeugd voor de deur, op het voetbalveldje, zie het allemaal. Ik heb een belang om
daarin een rol te spelen”.
Frustrerend zijn de “Budgetten, regels, projecten, regelingen en bureaucratie”.
“Soms worden er projecten opgelegd, zoals een schoolverkeerzone of een groenproject, waarop je geen
invloed hebt”.
Over buurtinitiatieven in Nederland zegt hij : ”Er is heel veel kapitaal bij bewoners aanwezig, mensen die
zich willen inzetten voor verbeteringen in hun buurt, die daar tijd insteken. Maar succesvolle
bewonersprojecten, die ik ken zijn beperkt. Veel buurtinitiatieven betreffen one issue dingen. Een
buurtfeest, een voetbalveldje. Hoe werk je aan verbreding ?. Bewoners komen wel in beweging bij
overlast. Als de problemen zijn opgelost wordt het weer een slapend initiatief”.
Michiel benadrukt het belang van het gedetailleerd zoeken naar initiatieven op het niveau van de straat:
“Daarnaast moet je accepteren dat veel mensen geen interesse hebben. Het wordt zoeken naar
bewoners die visie hebben . Die moet je eruit trekken, daar je moet een buurt of wijkraad mee maken”.
Hoofdstuk. 11 Buurtmentoren en hun waarden
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Voorgaande hoofdstuk roept wellicht de vraag op wat buurtmentoren met elkaar gemeen hebben. Voor
een buurtmentor geldt: “Geef nooit op”. Het zijn doorbijters, vechters, gedrevenen. Dat combineren ze
met een grote mate van “eigen wijsheid”.
Zo volgen consequent een eigen lijn, omdat ze weten dat die het best werkt onder de gegeven
omstandigheden. Dat kan echter ook als eigenwijsheid en onbuigzaamheid worden beschouwd en dat
maakt de buurtmentor kwetsbaar. Professionele buurtmentoren worden snel gezien als een bedreiging
voor de eigen organisatie. Het gevolg is een poging hen te disciplineren, wat in de regel een onbegonnen
zaak is. De professionele buurtmentor schuwt ook kritiek op de eigen organisatie niet.
De vrijwillige mentor heeft het in dat opzicht gemakkelijker, omdat hij minder gebonden is. De non
conformistische basishouding van de buurtmentor werkt dus zowel als een bron van kracht als van
kwetsbaarheid.
Zoals de professionele buurtmentor zich gemakkelijk beweegt over de grenzen van de vakdisciplines, zo
houdt de vrijwilliger zich met meerdere leefbaarheidgebieden bezig.
Buurtmentoren houden niet van een kunstmatige verdeling van de werkelijkheid in vakjes.
Buurtmentoren kijken breed en hebben een sterk ontwikkelde intuïtie, omdat ze zich niet alleen met hun
hoofd, maar ook met hun hart aan hun taak wijden.
De buurtmentor ziet zijn werk als lief hebberij. Hartstocht en compassie zijn kernkwaliteiten.
De lezer
zou kunnen concluderen dat mannen zich eerder als buurtmentoren inzetten dan vrouwen. Dat is
onjuist. Wel presenteren mannen zich eerder als zichtbare netwerker in contact met de overheid en
instellingen, terwijl vrouwen eerder op het niveau van de straat en buurt verbindingen leggen.
Opvallend is dat in een aantal interviews de opvoeding een belangrijke rol speelt in de latere
maatschappelijke keuzes. Het maatschappelijke of levensbeschouwelijke engagement van de ouders
werkt als inspiratiebron. Thuis wordt voorgeleefd hoe er met de naaste wordt omgegaan. Daarbij gaat
het doorgaans niet om een religieuze, partijpolitieke of ideologische keuze. Eerder is sprake van een
basishouding om de naaste te zien als deel van jezelf. Daar wordt echter niet hoogdravend over gedaan.
Ook het begrip “keuze” is de meeste buurtmentoren vreemd. Zij zijn het werk ‘ingerold’, hebben hun
passie gevolgd en zijn niet geneigd daar met verheven woorden over te praten. Ze zullen moeite hebben
met het etiket ‘buurtmentor’.
Hun buurtpedagogische waarde en werking is echter onmiskenbaar, evenals hun dadendrang. Dat wordt
ze niet altijd overal in dank afgenomen.
Zo hebben alle geïnterviewde professionals te maken(gehad) met conflicten met leidinggevenden. Tot
ontslag aan toe. Dat is een hoge prijs voor ‘eigen wijsheid’.
Het is een pijnlijke tendens, die ik in het werk in toenemende mate tegenkom.
De beste krachten dreigen voortijdig te vertrekken, omdat ze niet kunnen en willen leven met het door
van bovenaf opgelegde beleid en de conformeringdruk van instellingen en overheid.
Samenvattend: los van politieke, ideologische of religieuze kenmerken, zie ik één rode draad lopen door
het leven van de beschreven buurtmentoren. In een poging deze te beschrijven heb ik een
‘bewustzijnsoriëntatie’ schema geconstrueerd, op basis van zeven kleuren én hun oorsprong, kleurloos,
ongedeeld licht. Daarbij is bij het maken van het schema dankbaar gebruik gemaakt van het pionierswerk
van de Amerikaanse psychologen van de “Spiral dynamics”, Beck en Cowan en de filosoof Ken Wilber. 91
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Bewustzijnoriëntatie
Zoals licht kleurloos is, maar door een prisma in kleuren kan worden gesplitst, zo is de mens, in mijn
ogen, in essentie ongedeeld Licht. Een. Dat is een toestand van “natuurlijk” zijn, waarnaar in vrijwel alle
religieus spiritualistische tradities wordt verwezen. Deze kan het best worden vergeleken met een klein
kind in de zandbak dat geheel en al in het Nu leeft en alles en iedereen om zich heen aanziet als zichzelf.
Wanneer ‘het denken in de mens komt’, is dualiteit het gevolg. Met het verdelen van de wereld in goed
en slecht, hoger en lager, binnen en buiten, wordt de eenheid gesplitst en ‘vallen we uit het paradijs’. In
de mens zit de zoektocht naar dat verloren paradijs ingebakken. Dit noemen we zingeving of zoeken naar
vrijheid. De wijze waarop dat gebeurd verschilt van mens tot mens, van cultuur tot cultuur van religie tot
religie.
Het je storten in statusconsumentisme is daar net zo goed een uiting van als het je inzetten voor
onderdrukten. Als alle behoeften die horen bij een bepaalde levensinstelling of waardepatroon zijn
“uitgeleefd” komt er ruimte voor een nieuwe oriëntatie, een nieuwe kleur. Tot alle kleuren zijn geleefd,
verkend en doorlopen en men zich steeds meer bewust wordt van de oorsprong van de eenheid die
onder alles verborgen ligt.
Dat te ontdekken en te ervaren rekent af met een wereld van leugens en illusie.
De oorsprong van de mens, zijn essentie, ligt echter zo dichtbij dat er gemakkelijk aan voorbij gegaan
wordt. De focus ligt eerder op de “kleur” of het centrale thema dat zich aandient, dan op het geheel. De
grootste en meest onbegrijpelijke kosmische grap van ons bestaan op deze planeet is dat de mens zoekt
wat hij al Is.
Deze ontdekkingsreis die alle mensen door diverse kleuren vroeg of laat thuis brengt, heb ik
geschematiseerd in zeven kleuren of thema’s.
Als een mens zich verbonden heeft met één kleur, leeft hij het “thema” van deze kleur, om daarna door
te stromen naar een ander thema.
Voor de goede orde zij aangetekend, dat deze ontwikkelingsgang voor ieder mens uniek is. Het is ook
geen lineair proces waarbij je vanzelf van de ene kleur in de opeenvolgende waarde terecht komt. Dan
zouden bijvoorbeeld alle op persoonlijke macht gerichte mensen (Oranje) vervolgens in een
fundamentalistische Oranje – gele kleur terecht komen. Dat is niet te hopen voor onze
radicalismebestrijders.
Afhankelijk van omstandigheden en gebeurtenissen hebben mensen meerdere kleuren binnen hun
bereik. ‘Klimmen op de kleurenladder’ betekent immers dat kennis van voorafgaande kleuren
rudimentair aanwezig blijft, ook al vindt er nauwelijks identificatie meer mee plaats. Bij een natuurramp
komen mensen collectief in Rood terecht, als krachtigste middel om te het vege lijf te redden. Maar ook
de jongerenwerker die uit de doelgroep van het jongerenwerk voorkomt en zich heeft ontwikkeld in de
kleur groen, kan zich blijvend identificeren en de taal spreken van hanggroepjongeren die in tribale
groepscultuur zitten. Omgekeerd bestaat er vanuit een lagere kleur weinig of geen informatie over een
hoger gelegen kleurwaarde. Dat betekent dat communicatie tussen ‘lagere en hogere’ kleuren alleen
zinvol is, wanneer wordt aangesloten bij de communicatiestijl en het denken van de lagere waarde.
Om contact te maken met een “tribale” straatgroep” (Rood Oranje) zal je kennis moeten hebben van
hun “streetwise”cultuur, de groepsregels en hun denklogica. Alleen door die te verkennen, inclusief de
groepscodes en taal en van daaruit te vertrekken, bijvoorbeeld “door het geven van respect” , komt er
mogelijk een opening in het contact. Voor de hogere kleurwaarde behoort dat tot de mogelijkheden
omdat kennis van het tribale bewustzijn nog basaal aanwezig is en kan worden herkend. Ooit zal
wetenschappelijk worden aangetoond dat in ons DNA de lessen en ervaringen van onze verre
voorouders zijn opgeslagen.
Het de ander aanspreken vanuit de normering van een andere kleur heeft weinig zin en roept doorgaans
alleen onbegrip op. Veel discussies die op basis van verschillende ‘kleuren’gevoerd worden zijn zinloos.
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Er worden louter waarden en standpunten herhaald, die niet of nauwelijks met elkaar verbonden
kunnen worden.
Beter is het om de ander te confronteren met de schaduwkant van zijn kleur, om te laten zien dat deze
wellicht niet brengt waarop wordt gehoopt..
Het meest opvallende kenmerk van onderstaand schema is de ‘normativiteit’, omdat er sprake is ven een
gelaagdheid van waarden van laag tot hoog. De bovenste trap echter is zonder norm, daar geldt geen
oordeel over hoog of laag, goed of slecht. Het is de acceptatie van het wordingsproces van de mens. Een
proces dat wellicht stopt op het moment dat iedereen is thuisgekomen. Het is een ‘staat van genade’ die
niet te beschrijven valt.
Als illustratie kan dienen de reactie van de Daila Lama, die bij een recent bezoek aan President Bush van
de USA gevraagd werd te reageren op de onderdrukking van protesterende monniken in Burma. De Daila
Lama merkte zachtmoedig en grinnikend op dat ook de leiders van het land Boeddhisten zijn en dat het
“niet aardig is om monniken te slaan”.
Nelson Mandela gaf zijn bewakers een hand na tientallen jaren door hen vernederd en onderdrukt te zijn
in de gevangenis. Zonder een spoor van bitterheid of woede pakte hij vervolgens zijn taak op om de
gemeenschap leiding te geven.

Bewustzijnsoriëntatie schema
Kleur
Rood (1)

Rood Oranje (2)

Bewustzijn
Overlevingbewustzijn

Waar te vinden
Thema
Eerste mens
Natuurrampen
Delen van Derde Wereld
Tribaal bewustzijn
Maffia,
streetgangs, criminele
hangjeugd/jeugdbendes,
supportersgroepen
Ajax-Feyenoord

Overleven ten
koste van alles
Macht van de
clan, (magische) rituelen
die groep
versterken

Oranje (3)

Persoonlijk
machtsbewustzijn

Drugsdealers
Loverboy’s
Vastgoedmagnaten
Machtsgeile, populistische
politici, kerkleiders en
captains of industry

Niets ontziende
macht van
“dikke” ik

Oranje geel (4)

Fundamentalistisch
bewustzijn

Religieuze stromingen
Zwart- wit ideologieën
Terroristische organisaties

Geel (5)

Doelrationeel
bewustzijn: beheersing
en controle van

Multinationals, (delen van)
wetenschap en
politiek

Binnen en
buitensluiten
van
“believers”en
ongelovigen
Vooruitgangsgeloof op basis
van explotatie
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Grensovergang 1
Groen (6)

Blauw (7)

Grensovergang 2
Ongedeeld licht

(menselijke) natuur

Status consumentisme
Wereldhandel en exploitatie
derde wereld en de aarde

van mens en
natuur : “de
aarde is van
ons”.

Inclusief denkenbewustzijn: sluit “de
ander”niet uit

Milieubewustzijn
Opkomen voor kansarmen
Solidariteit met Derde
Wereld.
Dialoog en
ont-moeting.
“Veranderde wereld begin bij
jezelf”.

Streven naar
(ecologisch)
evenwicht en
eerlijker
verdeling van
rijkdom van de
aarde.
Zorg voor de
kwetsbaren

Holisme,
Spiritueel bewustzijn

Spirituele praktijken door alle
eeuwen en culturen heen.
Liefde als wapen.
Voorbeeld: Daila Lama

Zoektocht naar
vrijheid.
Liefde en
compassie voor
de medemens
als wapen.
Dienend
aanwezig zijn.
Zelfonderzoek

Eenheidsbewustzijn:
Alles is 1

Non-dualistische mentoren
en profeten binnen alle
culturen.

Zijn als
permanente,
niet staat van
vrede.

De kleur: Rood
Voor de eerste mens op aarde, was de strijd om te overleven een dagelijks gegeven. Voedsel, water, een
slaapplek en bescherming zoeken tegen kou, wilde dieren en soortgenoten waren centrale thema’s. Bij
(natuur)rampen of levensbedreigende situaties wanneer het thema dood of leven dichtbij komt, komen
mensen direct in dit overlevingsbewustzijn terecht. ‘Redt jezelf en jouw naasten’ is de eerste impuls die
opkomt.
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De kleur: Rood- Oranje
In Rood- Oranje, domineert het stambewustzijn. Hier staat overleven in een bedreigende wereld
centraal, zij het dat verankering wordt gezocht in de groep, clan of stam. De stam wordt macht
toegekend tegenover een vijandige buitenwereld. Stambewustzijn wordt met behulp van rituelen in
stand wordt gehouden. De organisatie van de maffia is daar een goed voorbeeld van. Maar ook
criminele ‘gangs’ van hangjongeren leven deze kleur.
De kleur: Oranje
Als het –ik- zich gaat ontwikkelen zoekt het zijn grenzen. Het streven naar persoonlijke macht kan daarbij
nietsontziende vormen aannemen. De ander is slechts middel om tot een doel te komen of een
verlangen te bevredigen.
De clan of stam is niet meer nodig voor behoeftebevrediging. Als de focus totaal op Oranje gericht is kan
de machtswerking niets en niemand ontziend zijn. Deze is desnoods gericht op vernietiging van de
medemens en de aarde. Het is het prototype van het ‘dikke ik’.
De drugsdealer en de machtsgeile, demagogische politicus, die een appel doet op onderbuikgevoelens
van het volk, zijn daar actuele voorbeelden van.
De kleur: Oranje-Geel
Daar waar het ‘ik’ zich geïsoleerd kan gaan voelen zoekt het naar een nieuwe groepsbinding en
verankering. Het heeft behoefte aan een duiding of zingeving en krijgt in een verscheurde wereld
behoefte aan een zwart- wit duiding van de werkelijkheid. Zo instaat een fundamentalistisch bewustzijn.
Voorbeelden daarvan hoef ik anno 2007 niet te geven. Ze zijn binnen alle religieuze en politieke
stromingen te vinden en hebben een centraal kenmerk gemeen: ‘wie niet voor mij is, is tegen mij’.
De kleur: Geel
Van geheel andere orde is het bewustzijn dat een overstijgende beweging lijkt te maken, omdat uitgaat
van een wereldbeeld waarin groei en vooruitgang op basis van een rationele en wetenschappelijke
benadering centraal staat. De behoefte om greep te krijgen op de schepping leidt tot de poging de
beheersbaarheid in alles te perfectioneren.. Vooruitgang en economische groei vinden plaats op basis
van exploitatie van natuurlijke en menselijke bronnen. Het is een bewustzijn dat zich alles toeeigent
waar het denk recht op te hebben. Het is een logische orde, met een irrationele ondergrond. Het leidt
tot machtige multinationals die zich verweven met politieke kaders en individueel statusconsumentisme.
Uitbuiting van de natuur en de medemens is het gevolg.
De kleur: Groen
De kleur groen vormt de grensovergang met de vorige kleurwaarden.
Hierin wordt staat een “inclusief denken” centraal waarin de ander( mens en natuur) niet wordt
buitengesloten. Solidariteit, gelijkwaardigheid, strijd tegen (kans)armoede, geweldloze dialoog en ontmoeting zijn centrale waarden.
De kleur: Blauw
Blauw vormt de sluitkleur in het spectrum. Het betreft een bewustzijn waarbij de aandacht naar binnen
wordt gericht. Bevrijding van alle illusies en waarden van voorafgaande kleuren staat centraal. Een niet
oordelende houding hoort daarbij. De ander wordt als onlosmakelijk gezien van ‘Jezelf’. In
bijbelvertalingen staat als gebod “Heb jouw naaste lief als jezelf”. Dat levert een geweldig geworstel op.
In de oorspronkelijke tekst staat evenwel “Heb jouw naaste lief als zijnde jezelf”, met andere woorden
de ander = jezelf.
Ongedeeld licht
Bron waaruit alles ontstaat en terugkeert. Voorbij woorden en gedachten. 92
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Literatuurtip: Byron Katie en Dtephern Mitchell, Katie’s Tao, Duizend namen voor vreugde,
Forum, Amsterdam, 2007
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De kenmerkende kleur van de Buurtmentor
De in Deel III geportretteerde buurtmentoren hebben met elkaar gemeen dat ze in het bovenstaand
schema te vinden zijn voorbij de eerste grensovergang.
Ze zitten in de kleur Groen of Blauw. Eén buurtmentor valt buiten het schema. Hij is de tweede grens
voorbij. De vraag dringt zich op of er aanjagers zijn die –bijvoorbeeld- opereren vanuit de kleur Rood. De
match tussen Rood en de aanjager levert de buurtburgemeester op. Bedenk echter voordat je de
buurman gaat indelen in kleurwaardes: “Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld wordt”. Immers met het
oordeel over de ander, oordeelt over jezelf, tenminste uitgaande van de kleur Blauw.
De beperking van de buurtmentor
Op basis van bovenstaand schema moet de - pedagogische- invloed van de buurtmentor op zijn
omgeving gerelativeerd worden. Buurtbewoners die in een lagere kleur zitten dan de buurtmentor
waarderen weliswaar diens inzet en hebben daar profijt van, maar zullen niet geneigd zijn voorbeeld
direct volgen. Eerder dreigt een relatie te ontstaan waarin bewoners zich afhankelijk maken van de inzet
van de mentor, maar niet op het ‘kleuridee’ komen ook zelf verantwoordelijkheid te gaan dragen. Dit is
waar buurtmentoren soms over klagen.
Het “Amerikaanse model” van zwarte mentoren in verpauperde wijken, komt daaraan tegemoet, door
iedere actieve bewoner vanaf de eerste dag al een opvolger te laten kiezen. Deze loopt het gehele traject
mee en groeit daardoor geleidelijk in de kleurwaarde van zijn mentor. Het is een benadering die wortels
heeft in de intuïtieve “kleurkennis” van oude stamrituelen, waarin stamleiders hun opvolgers al bij hun
geboorte kozen als “the chosen one”.
In een wereld waarin maatschappelijke ontwikkelingen zich in een razend tempo voltrekken, veranderen
de kleurwaardes mee. De groeiende wens van veel mensen om een diepere verankering te vinden dan
alleen het najagen van materiele behoeften vormt daar een illustratie van. Nieuwe vormen van
gemeenschapszin worden ontdekt of herontdekt. In tal van locale projecten in wijken en buurten wordt
deze tendens steeds meer zichtbaar.
Als bovenstaand bewustzijnschema een indicatie geeft hoe ‘overdracht van gemeenschapszin’ in de
praktijk werkt, kan op een geheel andere manier gekeken worden naar het begrip ‘lerende buurt’. Dan
voelen bewonersinitiatieven zich verbonden met een bredere maatschappelijke stroming, waarin samen
leven door fictieve grenzen breekt van sekse, politiek, herkomst, huidskleur of religie.
Dan hoeven dit soort boeken niet meer geschreven te worden.
Bedankt voor jouw aandacht!
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