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Vorig jaar bezocht ik op een stralende zondagmiddag de Noorderparkkamer in Amsterdam-Noord. Een 
levendige plek midden in een aandachtswijk waar bewoners afkomstig uit alle delen van de wereld met 
elkaar het vijfjarig bestaan vierden. Het houten paviljoen, ooit uit Zwitserland verscheept, was het 
middelpunt van de feestelijkheden en ook bij de net geopende bar was het druk. Floor Ziegler, 
initiatiefnemer, is een van die mensen die erin slaagt om een ’vergeten’ plek, het park werd hiervoor 
met name bevolkt door alcoholisten en mensen die hun hond uitlieten, te veranderen in een verrassende 
ontmoetingsplek. Vanuit deze plek worden diverse culturele activiteiten georganiseerd door professionele 
creatieve ondernemers uit Amsterdam-Noord. Zij ontwikkelen projecten en gaan hierdoor verbindingen aan 
met elkaar, met de buurtbewoners en met de stad. Inmiddels zorgen de alcoholisten voor de bewaking van 
het paviljoen en drinken de baasjes van de honden er graag een kopje koffie. De Noorderparkkamer brengt 
zo weer leven in een park dat er voorheen maar verloren bij lag. En belangrijker nog, door de activiteiten in 
het park leren buurtbewoners elkaar (weer) kennen wat een positief effect heeft op de buurt.

In buurten met weinig samenhang tussen de bewoners of in streken die kampen met krimp, kom ik steeds 
vaker actieve burgers tegen die het initiatief nemen om mensen weer met elkaar in contact te brengen. 
Achter dergelijke initiatieven gaan meestal energieke initiatiefnemers schuil, doorzetters zoals Floor, die 
zich niet snel van de wijs laten brengen. Ze zijn vastbesloten om hun idee waar te maken en mensen 
om zich heen te verzamelen, die hen daarbij ondersteunen en inspireren. Niets gaat vanzelf, ook het 
creëren van een nieuwe plek niet die een positieve bijdrage moet gaan leveren aan de buurt of streek. 
Het betrekken van mensen bij deze plek is vervolgens ook nog een grote uitdaging.

In deze gids stellen wij negen initiatiefnemers aan je voor. Eén daarvan is Floor die naast de Noorderparkkamer 
ook Broedstraten opzette. Deze initiatiefnemers leveren waardevolle inzichten in hoe samenhang ontstaat of 
hoe betrokken gemeenschappen ontstaan. Met hun werkwijze en ervaringen leveren de initiatieven ook 
interessante invalshoeken voor de verdere ontwikkeling van de participatiemaatschappij.

DOEN gelooft in een groene, sociale en creatieve samenleving. Om die te bouwen zijn helden nodig. Mensen 
die het heft in eigen hand nemen en aan de slag gaan. Ik hoop dat deze gids inspiratie biedt aan al 
diegenen die een creatief, innovatief plan hebben om de samenhang in een buurt, wijk of streek te versterken. 
Zodat mensen elkaar opnieuw leren kennen en contact opbouwen met elkaar en met hun omgeving.

Ik wens je veel leesplezier toe.

Nina Tellegen
Algemeen directeur Stichting DOEN

@NinaTellegen

VOORWOORD

Foto’s cover: Van links naar rechts, van boven naar onder: Marita Tolman van Postzegelparken (Foto: Suzanne Blanchard),  
Gouda Bruist (Foto: Dennis van Duijn / O kijk! Fotografie), Broedstraten (Foto: VOOG.NL), Oasis Games (Foto: Stichting Elos),  
Marieke Hart van Thuisafgehaald.nl (Foto: Marloes Bosch) en Erik Wong van Wongema (Foto: Ilse Koudijs)
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Koning Willem-Alexander kondigt in de Troonrede 2013 het einde van de verzorgingsstaat en 
het begin van de participatiesamenleving aan. De overheid wil dat burgers elkaar ontmoeten 
om gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de samenleving te nemen. In een dergelijke 
maatschappij trekt de overheid zich terug en nemen burgers taken van de overheid over. 

Dat overheid en burgers elkaar juist nodig hebben tonen de initiatieven uit het programma 
Nieuwe Ontmoetingsplekken van Stichting DOEN aan. De projecten verrassen niet alleen door 
hun werkwijzen en de waarden van waaruit ze werken, maar laten ook zien hoe essentieel een 
betrokken en stimulerende overheid is om ervoor te zorgen dat actieve en nog niet actieve 
burgers samen het heft in handen nemen. Dat vraagt vooral om een betrokken overheid die 
bestaat uit inspirerende meedenkers en -doeners, ook al wordt de overheid kleiner.

De projecten staan model voor de vele initiatieven in Nederland waarbij burgers hard werken aan 
een andere samenleving. Ze nemen taken en verantwoordelijkheden op zich en doen dat op zo’n 
manier dat burgers zélf meebepalen wat er in hun leefomgeving gebeurt. Kenmerkend voor deze 
initiatieven is dat ze werken vanuit waarden als wederkerigheid, ruil en samenwerken waarbij 
winst terugvloeit naar de lokale gemeenschap. Een samenleving die draait op constructieve 
samenwerkingsverbanden: tussen burgers, professionals van gevestigde instellingen, lokale 
overheden en andere initiatiefnemers. 

In deze inspiratiegids demonstreren de initiatieven hoe ‘participatie’ meer kan zijn dan een modewoord 
in bepaalde beleidskringen. Maak hieronder kennis met de 9 initiatieven en bijbehorende 
initiatiefnemers die input leverden voor deze inspiratiegids.

INTRODUCTIE
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Krachten bundelen van actieve burgers 
Veel burgers zijn actief, soms al sinds jaar en dag. Bovendien 
ervaren initiatiefnemers dat er onder burgers genoeg ideeën, wil 
en bereidheid bestaat om actief te worden. Initiatiefnemers 
zetten met hun activiteiten deze ‘potentiële energie’ in beweging. 
Dat doen ze door verbindingen te leggen tussen actieve burgers, 
tussen burgers met ideeën en de doeners. Want het is de steun 
van anderen én de kleine impuls van de initiatiefnemers die maken 
dat mensen plezier krijgen én houden in gezamenlijke acties. 

De mensen achter Tafelboom en Gouda Bruist zijn iedere keer 
weer verrast over de hoeveelheid ideeën en betrokkenheid die 
hun activiteiten opleveren. Zo worden er van de Utrechtse 
bomen nu niet alleen tafels gemaakt, maar ook yogablokken. 
En naast houtbewerken vinden er in de Tafelboomwerkplaats 
tegenwoordig workshops boekbinden plaats. Dankzij de 
Bruispunten van Gouda Bruist waarbij ideeën worden gepitcht, 
hebben bewoners inmiddels de grootste stroopwafel (doorsnee 
van 2,5 meter) gebakken voor een vermelding in het Guinness 
Book of Records. Maar ook kunnen Gouwenaren een mobiel 
straatpodium, dat de naam Goudkistje XL draagt, huren en 
inzetten bij hun activiteiten. 

Bemiddelen als onafhankelijke partij
Daarnaast springen initiatiefnemers in als de verantwoor-
delijkheid door de betrokken partijen niet wordt genomen.  
Dit gebeurt als de bestaande relaties moeizaam zijn. De 
actieve burgers raken daardoor gefrustreerd in hun initiatief 
en bezien de gemeente, woningcorporatie of andere instanties 
met wantrouwen. Overheden daarentegen onderschatten  
de capaciteiten van actieve en andere burgers. In dit soort  
situaties zien de initiatiefnemers de noodzaak en het  
voordeel om als onafhankelijke partij te bemiddelen. 

Initiatiefnemer kan vaak potje breken
“De relatie en communicatie tussen bewoners en het  
stadsdeel Oost-Watergraafsmeer is vaak niet optimaal. Als 
stichting zijn we een onafhankelijke partij”, vertelt Marita 
Tolman van Stichting Postzegelparken. “Door veelvuldig in 
gesprek te gaan met bewoners en door samen alternatieven 
te bedenken voor zaken die niet kunnen of mogen in de 
openbare ruimte, kunnen we de belangen van beide partijen 
toch bij elkaar brengen.” De initiatiefnemers krijgen van de 

bewoners het voordeel van de twijfel, omdat zij vaak intensief 
en langdurig op een plek aanwezig zijn. Zo vertelden deelnemers 
aan verschillende initiatieven: “Bij de corporatie en de 
gemeente zie je werknemers komen en gaan. De initiatiefnemer 
is de enige die we al die tijd zijn blijven zien. De volharding 
van deze persoon maakt dat diegene een potje kan breken bij 
de bewoners.”

Als initiatief niet spontaan op gang komt
De participatiesamenleving legt het accent op de verantwoorde-
lijkheden van alle burgers in een land. Meerdere initiatiefnemers 
vragen zich af of burgers altijd de mogelijkheid hebben om 
hun verantwoordelijkheid te nemen. Sommigen zien grote 
verschillen tussen buurten. “We zijn niet altijd blij met onze 
‘bewonderaars’ die zonder reflectie stellen dat de Leeszaal 
aantoont dat de overheid zich kan terugtrekken”, meent Joke 
van der Zwaard van Leeszaal Rotterdam-West. “We zijn  
zogenaamd hip en passen in de ontwikkelingen die het 
kabinet voorstaat. Maar men vergeet dat de Leeszaal mogelijk 
is door veel niet-hippe activiteiten en vrijwilligers. En dat dit 
initiatief veel moeite en aandacht kost en nooit helemaal 
zonder subsidie kan draaien. Je kunt dit initiatief bovendien 
niet zomaar kopiëren, omdat het veel dankt aan de lange 
geschiedenis van actie in de wijk en de vele daadkrachtige 
comités.” De bereidheid van een buurt om in actie te komen is 
verre van vanzelfsprekend en de initiatiefnemers waarschuwen 
voor te hoge verwachtingen.

Specifieke kennis en ervaring inzetten
Anderen zien verschillen tussen burgers. Zij ervaren dat niet 
alle burgers in staat zijn om zich actief in te zetten voor 
zichzelf, hun familie, buren en lokale gemeenschap. Door ‘zelf 
doen’ en ‘zelf leren’ voorop te stellen, creëer je niet automatisch 

INITIATIEF NEMEN

“ VEEL BURGERS ZIJN AL ACTIEF, 
MAAR RAKEN GEFRUSTREERD DOOR 
ALLERLEI OVERHEIDSREGELS EN 
VOORSCHRIFTEN WAARDOOR  
ACTIVITEITEN NIET (GOED) VAN DE 
GROND KOMEN.”
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dat burgers van zichzelf en elkaar leren. In deze situaties 
kunnen vrijwilligers of professionals hun kennis en ervaring 
inzetten. Elke situatie vraagt om een eigen benadering, dus 
zoeken initiatiefnemers telkens naar andere manieren om 
dergelijke handreikingen te doen. Floor Ziegler: “De Noorder-
parkkamer begon als podium voor de kunsten in Amsterdam-
Noord, met kunst op hoog niveau maar laagdrempelig 
aangeboden. We zagen dat een deel van de mensen in  
Noord niet betrokken raakte en bedachten Broedstraten  
als manier om kunst dichterbij te brengen: gewoon bij de 
bewoners in de straat kunst- en culturele activiteiten 
organiseren. Nu werken we aan het uitwerken van een trust, 
waarin de ideeën uit de buurt en de beslissingsbevoegdheid 
van de bewoners centraal staan.” 

Kwetsbare mensen aan boord krijgen
In de praktijk is het telkens weer lastig om kwetsbare 
mensen bewust te maken van hun eigen vraag en om hen  
bij de initiatieven te betrekken. “We bereiken niet de multi-
probleemgezinnen of de mensen die in een isolement verkeren”, 
vertelt Maartje Kuipers van Stichting Broedstraten. “Deze 
mensen komen niet spontaan uit hun huis als ze muziek 
horen en verschijnen niet op vaste tijden op muziekles of 
koorrepetitie.” Dan zijn allianties met andere organisaties, 
zoals welzijns- of zorgpartijen, essentieel. In de Theaterstraat 
wordt het theaterstuk Noordwijven voor en door moeders  
en dochters uit Noord opgezet. Dit gebeurt in samenwerking 
met welzijnswerk. 

Divers samengestelde netwerken ontstaan 
niet vanzelf
Actieve, zelfredzame gemeenschappen kunnen niet zonder 
divers samengestelde netwerken. Die ontstaan alleen niet 
spontaan. Nederland kent nog steeds relatief veel hechte 
clubs en informele verbanden die grotendeels uit gelijk-
gestemden bestaan. De sociale netwerken van hoger- én 
lageropgeleiden bestaan uit mensen met vergelijkbare 
culturele en sociaaleconomische achtergronden, leeftijden en 
leefstijlen. Ook de initiatiefnemers onderkennen het belang 
van het laten ontstaan van divers samengestelde netwerken. 

In de initiatieven komen mensen bijeen die elkaar niet 
spontaan tegenkomen of die elkaar niet zelf opzoeken om 

gezamenlijk actief te worden. Opvallend is dat onverwachte 
combinaties van mensen niet op een gekunstelde of geforceerde 
manier tot stand komen. Ruth van Andel van Stichting 
Tafelboom: “We zijn niet actief bezig met diversiteit of het 
vormen van divers samengestelde teams. Mensen melden zich 
spontaan aan bij de workshops of de maakdagen. Ook de 
teams ontstaan vanzelf en zijn heel divers. Jong met oud, 
ervaren meubelmakers met totaal onervaren bewoners. 
Uiteenlopende groepen mensen uit heel Utrecht tonen 
interesse in het project. We hebben zowel een drooghuisje 
staan op de binnenplaats van het Centraal Museum als op 
een geitenweitje in Overvecht.” 

Een gedeelde passie verbindt
Het organiseren van een initiatief rondom een gedeelde 
passie, behoefte of interesse zorgt ervoor dat mensen van 
verschillende achtergronden betrokken raken. Marieke Hart 
van Thuisafgehaald: “Het gaat de koks en afhalers meestal 
niet in eerste instantie om de ontmoeting, maar om lekker 
eten. Doordat mensen bij elkaar thuis komen, ontstaan er 
allerlei onverwachtse ontmoetingen tussen generaties, 
leefstijlen en culturen. We krijgen veel positieve reacties 

hierover van de deelnemers. Een bejaarde Nederlandse  
man had bijvoorbeeld zo’n mooi gesprek gevoerd met een 
Surinaamse vrouw van in de dertig. Mensen met beperkingen 
of een ziekte hoeven via deze weg niet zelf te koken, ze eten 
gevarieerd én hebben sociaal contact. Een afhaalster vertelde 
dat ze het elke keer weer een uitje vindt om een maaltijd af 
te halen. Zo komt ze telkens in een andere omgeving: het 
woonhuis van een oude vrouw, een studentenhuis, een huis  
in een vinex-wijk van een jong stel. Ze komt in contact met 
mensen die ze anders niet ontmoet.” 

“ ER ZIJN VEEL BURGERS VOOR  
WIE ACTIEF WORDEN MINDER  
VANZELFSPREKEND IS OF DIE DAT 
NIET KUNNEN.”
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KIJK HIER VOOR ANDERE INSPIRERENDE VOORBEELDEN



Floor Ziegler: “Broedstraten is een 
prachtige manier om kunst dichtbij te 
brengen: gewoon bij de bewoners in de 
straat kunst en culturele activiteiten 
organiseren.”
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BROEDSTRATEN

Sinds 2009 vestigen kunstenaars, op uitnodiging van onder andere 
woningbouwvereniging Ymere, zich in Amsterdam-Noord in de 
zogeheten ‘Broedstraten’. Als bewoners van deze straten 
ontwikkelen zij kunstprojecten samen met hun (eigen) buren. 
De kunstenaars dagen hun buren uit hun creatieve talenten te 
ontdekken en deze te ontwikkelen. En dan ontstaan er mooie 
dingen, zoals een jazzconcert bovenop het dak van een 
bedrijfspand of buurthonden die tijdens een modeshow de 
hipste outfits tonen.

Stichting Broedstraten bestaat uit vijf verschillende straten. 
Er is een Marktstraat, Theaterstraat, Kleurenstraat, Modestraat 
en Muziekstraat. Elke Broedstraat heeft een kwartiermaker 
met een leegstaand winkelpand, een voormalig restaurant, 
een bloemenkiosk of een garagebox als ontmoetingsplek in  
de straat. Als spin in het web organiseert de kwartiermaker 
activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen: 
kunstenaars, buurtbewoners, ondernemers en instellingen in 
de buurt. 

In de Muziekstraat zijn twaalf muzikanten actief. Zij bespelen 
uiteenlopende instrumenten in diverse stijlen. Woningcorporatie 
Stadgenoot heeft woningen beschikbaar gesteld en twee ruimten 
tot muziekstudio’s omgebouwd. De muzikanten geven er muziek-
lessen aan kinderen en de kwartiermaker dirigeert een buurt-
koor en een buurtorkestje. Er worden huisconcerten gegeven 
en optredens op allerlei lokale feesten en festivals. Maar vooral 
is er veel activiteit op straten en pleinen waarbij buren met 
klapstoelen de openbare ruimte tot een concertzaal maken. 

Het initiatief is ontstaan uit de Noorderparkkamer, de culturele 
huiskamer van het Noorderpark in Amsterdam-Noord. De 
Broedstraten komen voort uit de gedachte dat je creativiteit 
naar de mensen moet brengen en iedereen creatief is. 

Inmiddels heeft Broedstraten al veel teweeggebracht in de 
buurten. Steeds meer buurt bewoners vinden hun weg naar de 
verschillende locaties. 

www.broedstraten.nl

KUNSTENAARS BROEDEN  
PLANNEN UIT MET HUN BUREN
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Via de Modestraat komen kunstenaars, buurtbewoners, ondernemers en
instellingen in de buurt met elkaar in contact (Foto: VOOG.NL)
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In de participatiesamenleving pakken burgers taken op die  
de overheid afstoot, maar zij staan daar wel anders in. 
Buurtbewoners bouwen op hun eigen voorwaarden aan een 
eigen ‘plek’ waar ze met hun liefhebberij bezig kunnen zijn. 
Zzp’ers werken op gezamenlijke werkplekken en delen hun 
kennis en sociaal kapitaal. Ze vertrouwen erop dat wat zij 
bijdragen op een andere manier weer bij hen terugkomt. 
Deze en andere ontwikkelingen laten zien dat burgers de 
samenleving op andere basiswaarden willen organiseren dan 
tot nu toe het geval was. Winst, efficiëntie en schaalvergroting 
maken daarbij plaats voor samenwerken, gemeenschappelijk 
het heft in (lokale) handen nemen en vertrouwen. Weder-
kerigheid (die niet gelijk op hoeft te gaan), menselijke maat 
en zelfbeschikking zijn hierin ook belangrijk. En niet te 
vergeten plezier en kwaliteit van leven.
Dit is geen participatie omdat de overheid dat verlangt. Dit 
zijn mensen die in actie komen om hun leven, werk en fysieke 
leefomgeving aangenaam, zinvol en betekenisvol te maken.  
Ze handelen niet enkel uit zelfbelang of plichtsbesef, maar 
vanuit de overtuiging dat ze samen verder komen dan alleen. 

Wanneer noemen we het participatie?
Wanneer ben je als burger actief participerend? Die vraag 
wordt vooralsnog niet beantwoord in het debat over actief 
burgerschap en de participatiesamenleving. De initiatief-
nemers hanteren een dynamisch begrip van participatie. 
“Deelnemen kan al door een tekst te schrijven over een boom 
of door een foto met een boom erop af te staan”, vertelt 
Egbert Boerma van Stichting Tafelboom. “Geïnteresseerden 
doen actief mee met het zaag- of maakproces of kopen een 
product. Dat zijn allemaal vormen van participatie. Voor ons 
zijn die allemaal goed en essentieel. Niet iedereen hoeft  
alles hetzelfde te doen.”

Heleen van Praag van Gouda Bruist: “Wij werken niet  
aanbodgericht, bedenken geen ideeën voor burgers en 
beslissen niet welke ideeën uitgevoerd worden. Dat doen de 
deelnemers zelf. Als er op een Bruispunt geen enkele naam 
bij ‘trekker’ of ‘helper’ van een idee is opgeschreven, wordt 
dat idee dus niet gerealiseerd.” 

Initiatiefnemers en hun ambities
Veel initiatiefnemers creëren een vrijplaats. Een ruimte waar 
iedereen op zijn eigen manier aan bijdraagt. De beweegredenen 
van burgers om actief te worden, zijn namelijk divers. De een 
wil met zijn handen in de aarde wroeten, de ander zoekt 
sociaal contact en een derde houdt van organiseren. Een 
ruimte waar je ontdekt wat je kunt en leuk vindt. Zonder dat 
er sprake is van vrijblijvendheid, maar zonder druk om te 
presteren. Terwijl mensen op hun eigen manier actief zijn, 
doen ze allerlei ervaring op. Ze ‘oefenen’ met verschillende 
rollen, zoals zelf iets leren, anderen wat leren, of aansturen. 
Vrijwilligers kunnen op deze plekken professionaliseren. Bij 
de Lucas Community krijgen buurtbewoners de gelegenheid 
om uit te groeien tot ondernemer. In de klaslokalen zijn 
inmiddels verschillende ondernemers ingetrokken. Er is een 
naaiatelier, een sportschool en een klussenbedrijf. De 
initiatiefnemers vinden dergelijke vrijplaatsen noodzakelijk  
in onze huidige maatschappij. Ook de deelnemers aan 
verschillende projecten beschouwen ze als waardevol.

Een ander doel is het bijstellen van de beelden van mensen 
en instellingen over zichzelf en hun fysieke leefomgeving. 
Deze nieuwe inzichten dragen bij aan zelfbeschikking en 
zelforganisatie van gemeenschappen. “We maken buurt-
bewoners bewust dat ze zelf het heft in handen kunnen 
nemen en dat ze een andere rol in hun buurt kunnen spelen”, 
vertelt Niels Koldewijn van Stichting Elos. “Als dat collectief 
gebeurt, versterken we het sociaal én zelforganiserende 
vermogen in een buurt. En dat is weer de basis voor  
zelfstandige herhaling.” 

PARTICIPERENDE BURGERS

“ DIT IS GEEN PARTICIPATIE OMDAT DE 
OVERHEID DAT VERLANGT. DIT ZIJN 
MENSEN DIE IN ACTIE KOMEN OM 
HUN LEVEN, WERK EN FYSIEKE 
LEEFOMGEVING AANGENAAM, ZINVOL 
EN BETEKENISVOL TE MAKEN.”
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Als doelstellingen van overheden en  
initiatiefnemers verschillen
De initiatiefnemers delen over het algemeen de probleem-
definities van overheden niet en volgen beleidsdoelstellingen 
niet klakkeloos. Erik Wong van Wongema: “Ik heb laten zien 
dat krimp ook kansen biedt in kleine gemeenschappen in 
West-Groningen. Lokale faciliteiten verdwijnen, maar daar 
komen nieuwe initiatieven voor terug die wellicht meer 
toekomstbestendig zijn. Wongema lijkt wel symbool te zijn 
geworden voor krimp. Krimpbeleidsmakers komen in Wongema 
vergaderen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is al twee 
keer geweest en ook beleidsmakers uit de regio komen om 
het verhaal van Wongema te horen. De activiteiten trekken 
mensen en lokale media doen er verslag van. De gemeente  
is blij met Wongema omdat het positieve aandacht vestigt op 
een streek die zo vaak negatief wordt belicht.” 

Ook andere initiatiefnemers werken op hun eigen manier door 
en stimuleren de gemeente zijdelings om andere keuzes te 
maken – al lukt dat niet altijd meteen. Egbert Boerma van 
Stichting Tafelboom: “Opdrachten van de gemeente proberen 
we om te buigen. Anders nemen we ze niet aan. Als bomen 
moeten wijken voor een fietsbrug, willen we daar best iets 
met de bewoners van maken. Maar dan willen we wel weten 
waar de tafel komt te staan en voor wie. We stelden voor  
het hout te verwerken tot de reling van de fietsbrug. Helaas 
was dat nog een brug te ver. Laat als gemeente zien dat je  
op duurzame wijze naar de stad kijkt en werkt vanuit een 
visie op hoe alle facetten van de stad – zoals stadsgroen, 
participatie en infrastructurele werken - samenhangen.”

Spel van aftasten tussen initiatiefnemers 
en deelnemers 
Soms zijn bewoners zowel initiatiefnemer als deelnemer.  
Of komen de initiatiefnemers van buiten de wijk en moeten 
nog onderzoeken wat er lokaal speelt. Waar het initiatief  
ook vandaan komt: in de uitvoeringspraktijk ontstaat er 
regelmatig onenigheid over ‘wat en hoe.’ Daarom moet je als 
initiatiefnemer doelen ter plekke kunnen aanpassen aan de 
lokale dynamiek en behoeften. Laat plannen los als er geen 

reactie op komt en zoek dan – in het spanningsveld tussen 
lokale stakeholders – naar andere werkvormen. Door mee te 
bewegen en te onderzoeken wordt duidelijk hoe vraag en 
aanbod samen kunnen komen. 

Praten om de behoeften te peilen
“Voorheen was ik iedere donderdagavond open. Dan zaten er 
drie man en een paardenkop”, vertelt Erik Wong van Wongema. 
“Nu ga ik open als bewoners met een initiatief en voldoende 
deelnemers komen.” Heleen van Praag van Gouda Bruist: “We 
zagen dat de Gouwenaren die de ideeën uitvoeren, behoefte 
hadden aan een concrete plaats om samen te komen. Daarom 
hebben we een Bruisplaats opgezet.” 
Dat initiatiefnemers en deelnemers elkaar aftasten, spreekt 
ook uit de manier waarop de Leeszaal is opgezet. “Om te zien 
of de wijk net zoveel belang hechtte aan een leeszaal als wij, 
hebben we het concept vooraf getest. Op een festival, in een 
verbeelde leeszaal, konden mensen hun mening geven over 
het concept. Zo kreeg het plan verder vorm”, vertelt Maurice 
Specht van Leeszaal Rotterdam-West. “Daarna hebben we in 
een leegstaande ruimte van woningcorporatie Woonstad een 
test van een week gehouden. Dat werd een succes. En we zijn 
almaar blijven praten met de mensen in de buurt, om de 
behoefte en de bereidheid om te helpen te peilen, want zonder 
hen zou er geen Leeszaal zijn!”
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Niels Koldewijn: “We maken buurtbewoners 
bewust dat ze zelf het heft in handen 
kunnen nemen en dat ze een andere rol 
in hun buurt kunnen spelen.”
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OASIS GAME 
Tijdens de Oasis Game werken buurtbewoners samen aan een  
gemeenschappelijke droom (Foto: Stichting Elos)

Hoe verander je een Braziliaanse favela in een leefbare 
omgeving? Met die vraag trok een groepje architecten tien 
jaar geleden de beruchte sloppenwijken in. Zonder geld en 
zonder overheidssteun. Toch kregen ze het voor elkaar om de 
leefomstandigheden van de favela-bewoners te verbeteren. 
Hoe? Door het spelen van een Oasis Game. En dat kan 
inmiddels ook in Nederland.

Tijdens een Oasis Game speelt een team van buurtbewoners, 
professionals en vrijwilligers ‘het spel’. Het doel van een 
Oasis Game is het realiseren van de meest gemeenschappelijke 
droom van de wijk (Oasis) op een interactieve, laagdrempelige 
en speelse manier (Game). Het spel neemt meestal meerdere 
weekenden in beslag. 

De Oasis Game is geslaagd als onderlinge contacten zijn 
versterkt, buurtbewoners voelen dat ze samen heel wat 
kunnen bereiken en als de droom een spectaculaire (fysieke) 
vorm heeft gekregen. Dankzij de Oasis Game hebben meerdere 
wijken in Nederland nu ontmoetingstuinen, speeltuinen en 
kunstwerken. Buurtbewoners doen blijvende contacten op en 
verbeteren met elkaar de openbare ruimte. De Oasis Game 
legt bovendien een basis van waaruit bewoners zelf nieuwe 
initiatieven kunnen ontplooien.

De Oasis Game begint met het benaderen van bewoners, 
instellingen, overheden en bedrijven in de buurt. Zij worden  
de deelnemers aan het spel. In de volgende fase komen de 
deelnemers bij elkaar om hun dromen en frustraties over de 
buurt te delen. Vervolgens kiezen de deelnemers zelf een of 
meerdere dromen uit om aan te werken. Ze bedenken hoe ze 
deze gaan uitvoeren en welke actieve rol zij daarbij kunnen 
spelen. Zo worden ze eigenaar van hun idee. Vlak daarna, 
bijvoorbeeld de volgende dag of het volgende weekend,  
werkt de groep gezamenlijk de dromen uit. Tot slot wordt  
het resultaat met de hele groep gevierd.

Oasis Games worden op veel plekken gespeeld. In Enschede, 
in Tilburg, maar ook op Curaçao. De locatie maakt niet uit, 
het gaat erom dat er bewoners zijn die met het spel aan de 
gang willen. Kenmerkend aan de werkwijze van de Oasis Game 
is de alliantie die wordt gevormd met lokale stakeholders. 
Daarnaast werkt de stichting actief aan het doorgeven van de 
methode. De organisatie Elos Nederland traint mensen die de 
games begeleiden. Tijdens ‘community of practice’-avonden 
delen deze begeleiders hun ervaringen.

www.elosnederland.nl

OASIS GAME MAAKT WERK VAN  
DROMEN UIT DE BUURT
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Erik Wong: “Ik laat zien dat krimp ook 
kansen biedt: lokale faciliteiten  
verdwijnen, maar daar komen nieuwe 
initiatieven voor terug die wellicht  
meer toekomstbestendig zijn.”
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WONGEMA
Iedere maand wordt er door een gastkok een meergangenmenu geserveerd, waarbij gasten 
bij elkaar aan tafel schuiven en elkaar (beter) leren kennen (Foto: Erik Wong)

Wongema brengt dorpsbewoners van Hornhuizen in Groningen 
en stedelijke creatieven samen in een oud dorpscafé. Initiatief-
nemer Erik Wong woont in een huis tegenover het café. 
Daarnaast heeft hij in Amsterdam een eigen ontwerpstudio  
en is hij coördinator bij de Gerrit Rietveld Academie. Om het 
Groningse pand van de sloop te redden, besloot Erik de kennis 
en kracht van beide werelden te bundelen. Met als resultaat 
dat zijn creatieve leven in de stad en de dynamiek van het 
platteland nu samenkomen in zijn dorpscafé Wongema. 

Wongema beschikt over een ruim café, een zaal en een 
professionele keuken. Op de bovenverdieping zijn slaap ver-
blijven. Het biedt een meerdaagse werkplek aan mensen uit 
het onderwijs en een tijdelijk onderkomen aan allerhande 
werkers en vergaderaars. Daarnaast is het een weekend-
accommodatie voor wie maar wil. Naast al het andere is 
Wongema een echt dorpscafé. Op de eerste vrijdag van de 
maand wordt er, telkens door een andere gastkok, een 
meergangenmenu geserveerd. De gasten schuiven bij elkaar 
aan tafel aan en worden zo nu en dan getrakteerd op een 
optreden tijdens het eten. Op de andere vrijdagen is er film: 
Beamclub Wongema. Naast deze activiteiten kunnen mensen 
uit de omgeving aankloppen met eigen initiatieven. Zo biedt 
Wongema ruimte aan de behoeften uit de omgeving. 

Wongema laat op een hele nieuwe en verrassende manier 
zien hoe je van een oud dorpscafé een bijzondere nieuwe 
ontmoetingsplek maakt waar verschillende groepen mensen 
samenkomen. Kenmerkend aan Wongema is dat het geen 
voorspelbare plek is: het is niet enkel een dorpscafé,  
bedrijfsgebouw of buurthuis. Dat geeft Wongema kans in een 
krimpgebied en maakt dat de ontmoetingen die er ontstaan, 
divers zijn: tussen mensen met verschillende achtergronden 
en tussen mensen van dichtbij en van ver(der) weg. 

www.wongema.nl

OUD DORPSCAFÉ VERANDERT IN  
PRIKKELEND TREFPUNT
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EEN SUCCESVOLLE WERKWIJZE 
ONTWIKKELEN

Een samenleving vormgeven die gebaseerd is op andere 
waarden dan de huidige norm en vanuit een filosofie die 
verschilt met die van de overheid. Hoe doe je dat? De 
initiatieven hanteren een inspirerende werkwijze die ervoor 
zorgt dat burgers betrokken raken én actief blijven. Deze 
aanpak bestaat uit een combinatie van kenmerken:
• Kansen en mogelijkheden
• Passie, enthousiasme en plezier
• Intensieve sociale processen
•  Vrijwilligheid, maar geen vrijblijvendheid
• Verrassende allianties
• Breed draagvlak
• Heldere communicatie

Kansen en mogelijkheden 
Initiatiefnemers benaderen een thema of de deelnemers nooit 
vanuit een probleem. Het vertrekpunt is altijd de lokale kracht, 
creativiteit en mogelijkheden van potentiële deelnemers en 
plekken. Erik Wong van Wongema: “Ik grijp de kansen van 
krimp en leg me niet neer bij de probleemdefinities van de 
overheid.” Mostafa el Filali van Lucas Community: “Wij 
behandelen mensen in aandachtswijken niet als passieve 
klasse, maar als ondernemers in een buurtcoöperatie.”

Passie, enthousiasme en plezier
Mensen komen alleen in beweging als ze enthousiast zijn 
over activiteiten, er interesse in hebben of er belang bij 
hebben. Daarom sluiten de initiatieven aan op de smaak, 
passies en behoeften van de lokale stakeholders, die van 
de bewoners voorop. Dat doen zij meer dan gevestigde 
instellingen. 

“Het repertoire dat we hier zingen, past helemaal bij ons. 
Daarom gaan we door”, vertelt een koorlid uit de Muziekstraat 
in Amsterdam-Noord. Een thuiskok: “Koken is mijn passie. 
Maar alleen voor mezelf koken is niet leuk. Door Thuisafgehaald 
kan ik me weer helemaal uitleven in de keuken en ontmoet ik 
tegelijkertijd leuke mensen uit de buurt!” Egbert Boerma van 
Stichting Tafelboom: “We ontwerpen geen activiteiten omwille 
van participatie. We doen zaagwerk dat toch moet gebeuren, 
alleen doen we dat op openbare plaatsen. Dat is blijkbaar 
interessant voor uiteenlopende mensen, want die worden op 
de zaag- of maakdagen actief.” 

De initiatiefnemers benadrukken het belang van plezier. Niels 
Koldewijn van Stichting Elos: “Soms denkt een deelnemer niet 
met deze groep mensen te kunnen samenwerken of dat het 
wel weer op niets zal uitdraaien. Maar gegrepen door de 
energie van het spel, ontstaat er opluchting: ‘Ah, zo kan het 
ook!’ Tijdens het spel komt er altijd een moeiteloosheid en 
jubelsfeer in de groep. Dan kun je ineens met elkaar wel veel 
bereiken. Dat ervaren burgers niet op veel andere plekken.”

Intensieve sociale processen
Woonconsulenten of welzijnswerkers hebben afgebakende 
takenpakketten met daarin slechts een beperkt aantal uren 
voor een bepaalde groep of locatie. De initiatiefnemers zijn 
frequent en vaak langdurig aanwezig op één plek. Ze besteden 
veel tijd aan het praten met bewoners en lokale stakeholders. 
Daardoor bouwen initiatiefnemers een diepgaand contact op 
met bewoners en winnen hun vertrouwen – soms zelfs van 
sceptische bewoners. Door de volhardende houding krijgen én 
houden initiatiefnemers bewoners aan boord. Maartje Kuipers 
van Stichting Broedstraten: “Ik ben met de sceptische 
bewoners in gesprek gebleven en heb ingespeeld op hun 
vermogen. Ik merkte namelijk dat ze tegelijkertijd toch ook 
nieuwsgierig waren naar wat de Muziekstraat was. Ik heb ze 
toen gevraagd wat ze graag zouden willen doen. De bewoners 
vertelden me dat ze niet zo veel met muziek maken hadden. 
Maar toen ik opmerkte dat ze vast wel eens zongen, kwam er 
wel positieve reactie. De één zong graag voor zichzelf, de 
ander zong veel met haar dochter. Toen heb ik voorgesteld om 
een keer samen te komen om samen liedjes te zingen. Op zo’n 
avond die speciaal voor hun werd georganiseerd zijn ze toen wel 
afgekomen. En dat vonden ze zo leuk dat ze zijn blijven komen.”

“DUIDELIJK COMMUNICEREN BETEKENT 
OOK DAT JE IDEEËN MOET AFKETSEN 
EN UITLEGGEN WAAROM IETS NIET KAN. 
BEWONERS STELLEN DEZE DIRECTE 
COMMUNICATIE OP PRIJS: ZO WETEN 
ZE WAAR ZE AAN TOE ZIJN EN WAT 
ER MET HUN IDEEËN GEBEURT.” 



INITIËREN PARTICIPEREN  VERBINDEN  VERANTWOORDELIJKHEID 
DELEN  CONTINUEREN  ONTWIKKELEN  
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Vrijwilligheid, maar geen vrijblijvendheid
Participatie is altijd vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  
Hoe bereik je de juiste balans daartussen? Dit doen de 
initiatiefnemers: 
•  Neem de deelnemers met hun inbreng uiterst serieus. 
•  Stel je respectvol op en luister naar wat er werkelijk  
wordt gezegd. 

•  Geef de deelnemers eigenaarschap, zeggenschap en 
verantwoordelijkheid over het project. 

•  Stel bepaalde voorwaarden aan deelname. Daarmee  
creëer je echte betrokkenheid.

•  En neem geen genoegen met halve inzet!

Bij Leeszaal Rotterdam-West hebben de initiatiefnemers  
bijvoorbeeld een workshop over gastheerschap georganiseerd, 
zodat de vrijwilligers weten wat het inhoudt om een leeszaal 
als ontmoetingsplek te runnen. Ook is de vrijwilligers gevraagd 
wat ze willen leren in ruil voor de tijd die ze geven aan de 
Leeszaal. Zo kunnen ze worden terugbetaald voor hun 
inspanningen. Erik Wong van Wongema legt vooral het initiatief 
bij bewoners: “Zij beslissen wat ze willen doen, zoeken er 
voldoende mensen bij en dan maak ik Wongema voor ze open.” 

Verrassende allianties
Geen enkel initiatief werkt met één groep. Er ontstaan altijd 
dwarsverbanden tussen mensen met uiteenlopende leefstijlen 
en levensfilosofieën. Mensen die elkaar spontaan niet 
tegenkomen of die elkaar zelf niet opzoeken. Daarbij smeden 
de initiatiefnemers ook banden tussen bewoners, overheden 
en andere relevante lokale organisaties en instellingen. 
Aardappelhuis De Vier Parmentiers, dat bijzondere aardappels 
teelt en op bijzondere manier aan de man brengt, wordt 
bijvoorbeeld gedragen door Erik Wong (grafisch ontwerper), 
een aardappelboer, een directeur van een onderzoeksbureau 
en de gebiedsregisseur van de gemeente. 

Buurtbewoners van verschillende etnische en sociaalecono-
mische achtergronden onderhouden samen de Postzegelparken 
in Amsterdam. Jonge en oude, ervaren en onervaren Utrechters 
werken op hun beurt in teams aan de tafels voor het Tafelbos 
in Utrecht. 

Breed draagvlak
Vaak begint een initiatief met de sleutelfiguren in de wijk. 
Omdat initiatiefnemers een breed draagvlak willen creëren, 
onderzoeken ze bewust welke partijen nog ontbreken en hoe 
je die kunt betrekken. Dat doen ze vanuit de gedachte dat er 
voor elk wat wils moet zijn. Dus organiseren ze activiteiten 
rondom groen én cultuur, maar ook eenmalige happenings én 
een programmering met terugkerende onderdelen. Of ze 
bieden een vrijplaats én een plek waar mensen werken aan 
hun re-integratie. Op die manier bind je verschillende mensen 
aan een initiatief. Maartje Kuipers van Stichting Broedstraten: 
“De Muziekstraat heeft activiteiten op straat, in de speeltuin 
en bij mensen thuis. We geven individuele muzieklessen, 
begeleiden een orkest en een koor. Zo is er voor iedere 
bewoner wat te doen.” Heleen van Praag van Gouda Bruist: 
“De ideeën die uitgevoerd worden zijn zo uiteenlopend: van 
een activiteit rondom het wereldkampioenschap voetbal tot 
het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Daardoor kan 
iemand altijd wel ergens aanhaken.”

Heldere communicatie
De initiatiefnemers communiceren op heldere wijze met de 
betrokkenen over de mogelijkheden. Duidelijk communiceren 
betekent ook dat je ideeën moet afketsen en uitleggen waarom 
iets niet kan. Bewoners stellen deze directe communicatie op 
prijs: zo weten ze waar ze aan toe zijn en wat er met hun 
ideeën gebeurt. 
“Overal willen bewoners een fontein, maar dat is lastig te 
realiseren met de gemeentelijke regelgeving”, vertelt Marita 
Tolman van Postzegelparken. “Om geen valse verwachtingen 
te wekken bij de bewoners, leggen we altijd vooraf met de 
corporaties en het stadsdeel een aantal kaders vast.” 

“HET VERTREKPUNT IS ALTIJD DE 
LOKALE KRACHT, CREATIVITEIT EN 
MOGELIJKHEDEN VAN POTENTIËLE 
DEELNEMERS EN PLEKKEN.”
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Marieke Hart: “Doordat mensen bij  
elkaar thuis komen, ontstaan er allerlei 
onverwachtse ontmoetingen tussen  
generaties, leefstijlen en culturen.”
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THUISAFGEHAALD
Via het online ‘kookplein’ Thuisafgehaald.nl komen buurtbewoners die van lekker 
eten houden samen (Foto: Bob Karhof)

Een kwart van de Nederlanders spreekt zijn of haar buren 
niet of nauwelijks. Terwijl veel mensen een goed contact met 
buren belangrijk vinden. Een nieuwe en originele manier om 
buren en buurtgenoten te leren kennen is het initiatief 
Thuisafgehaald. Op www.thuisafgehaald.nl kun je namelijk 
zien wat er bij jou in de buurt gekookt wordt om vervolgens 
bij een van je buren een maaltijd af te halen. Buurtbewoners 
die elkaar in het dagelijks leven zelden of nooit tegen komen, 
delen nu ovenschotels, pasta’s en stamppotten met elkaar via 
dit online platform. Als de afhalers bij de koks thuis in de 
keuken staan en hun porties krijgen, ontstaan er gesprekken 
tussen koks en afhalers en tussen afhalers onderling. 

Thuisafgehaald.nl is ontstaan vanuit persoonlijke ervaring van 
Jan Thij Bakker en Marieke Hart, de initiatiefnemers. Omdat 
het hen regelmatig ontbrak aan tijd om te koken, vroegen ze 
hun buurvrouw of ze bij haar een aantal maaltijden konden 
afhalen. Behalve dat het handig en lekker was, ontstond er 
intensiever burencontact en in sommige gevallen zelfs  
vriendschap. Omdat de initiatiefnemers merkten dat ze de 
buurt zo leuker vonden, besloten ze hun lokale initiatief uit  
te breiden naar een landelijk platform. In maart 2012 werd 
Thuisafgehaald.nl gelanceerd. Begin 2014 zijn er rond de 
62.000 deelnemers, ongeveer een negende deel is kok. 

Het initiatief staat helemaal op zichzelf en bestaat puur dóór 
en vóór burgers. Via ‘Thuisafgehaald in de Buurt’ zwengelen 
de initiatiefnemers in zeven steden aanvullende activiteiten 
aan om meer ontmoetingsmomenten rondom koken en eten te 
creëren. Hiervoor worden lokale allianties gesmeed. Zo worden 
op verschillende plekken kookworkshops en buurtproeverijen 
opgezet. In Leiden is zelfs een speciale wijkkrant ontwikkeld 
en een gouden koksmutsverkiezing georganiseerd. 

www.thuisafgehaald.nl

DEEL, PROEF EN GENIET MET DE BUREN
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Marita Tolman: “Het is de bedoeling dat er 
in steden een heel netwerk ontstaat van 
groene, publieke huis of hobbykamers.”
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POSTZEGELPARKEN

De openbare ruimte is meer dan een fysieke plek en bijbehorende 
inrichting, vinden ze bij Stichting Postzegelparken. Een 
publieke locatie heeft vooral ook een sociale functie: een 
bepaalde eigenheid en herkenbaarheid maken dat bewoners 
er samen tijd willen doorbrengen. 

Stichting Postzegelparken zet zich in voor het ontwikkelen 
van postzegelparken in Nederland. Ongebruikte, verwaarloosde 
of verloederde gebiedjes vormt de stichting om tot een 
aantrekkelijke plek van en voor de buurt. De ene keer is  
dat een park, de andere keer een moestuin of een openlucht 
huis- of hobbykamer. Omdat in het ontwerp van een post-
zegelpark rekening wordt gehouden met de specifieke wensen 
vanuit de buurt, en omdat elke plek uniek is, wordt elk 
postzegelpark anders.

Voor alle postzegelparken geldt dat de inrichting en de 
voorzieningen uitnodigen tot ontmoeten en het ondernemen 
van activiteiten. Afhankelijk van de wensen uit de buurt 
worden aan een postzegelpark verschillende kwaliteiten 
toegevoegd. Een squashveldje, een visstek, een openlucht-
bioscoop of een ruilplaats voor verzamelaars maken het 
postzegelpark tot een hobbyruimte. Een miniparkje of pleintje, 
eventueel met horecavoorziening krijgt het karakter van de 
huiskamer waar je elkaar treft. Omdat de bewoners meewerken 
aan de herinrichtingsplannen en het beheer op zich nemen, 
wordt de plek écht van de buurt zelf. Buurtbewoners eigenen 
zich de plek toe en voelen zich er verantwoordelijk voor. 
Actieve participatie van alle partijen vanaf het allereerste begin 
is het geheim achter het goed functionerende postzegelpark. 

De eerste postzegelparken bevinden zich in de Amsterdamse 
Indische Buurt. In nauwe samenwerking met de bewoners, 
woningcorporaties, sociale professionals en de deelgemeente 
zijn de parken gerealiseerd. De evaluatie van de eerste twee 
parken met het stadsdeel en de bewoners is positief. Men is 
blij met het eindresultaat: de gebieden zijn veiliger en 
toegankelijker, de sfeer is verbeterd en bewoners nemen het 

beheer op zich. In de moestuin op de hoek van de Kramatweg 
en Valentijnkade, ontstaat uitwisseling tussen verschillende 
bewoners rondom de tuinactiviteiten. De communicatie is in 
eerste instantie gericht op de activiteit, maar zo leren de 
bewoners elkaar toch beter kennen. Omdat groen en tuinieren 
in alle culturen een rol speelt, trekken de postzegelparken 
bewoners van uiteenlopende nationaliteiten aan, uit de 
huurflats én de koopflats. In navolging van deze twee 
succesverhalen zijn er in 2013 nog 3 postzegelparken 
ontwikkeld.

www.postzegelparken.nl

VERLOEDERDE PLEK WORDT LEUKE STEK
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Afhankelijk van de wensen uit de buurt wordt ieder postzegelpark 
verschillend ingericht (Foto: Suzanne Blanchard) 
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In de praktijk ervaren initiatiefnemers dat het belangrijk is 
om lokale overheden en gevestigde instellingen aan hun 
project te binden. Het werken aan deze ‘institutionele cohesie’ 
hadden ze veelal niet in het projectplan opgenomen. Daarin 
lag de nadruk op het betrekken van deelnemers. Inmiddels 
zijn initiatiefnemers wijzer door ervaring. Nu zoeken ze het 
spanningsveld tussen burger en overheid op en ligt de 
focus niet meer alleen op de onderlinge verhoudingen tussen 
burgers. Het binden van lokale overheden en instellingen  
is noodzakelijk, bijvoorbeeld om iets voor elkaar te krijgen 
in de openbare ruimte. Of om ervoor te zorgen dat  
activiteiten, ook na afronding van het initiatief, structureel 
worden voortgezet. Het werken aan institutionele verbindingen 
brengt nieuwe uitdagingen met zich mee: hoe ziet die 
nieuwe rol voor de overheid en burgers eruit? Hoe komen 
deze tot stand?

Een andere rol voor de overheid 
De initiatiefnemers zien een actieve rol voor de overheid, juist 
in een participatiesamenleving Ook de initiatiefnemers streven 
met hun initiatieven participatie na, maar vinden dat de  
overheid de verantwoordelijkheid momenteel te eenzijdig bij 
de burgers legt. Liever zien zij een betrokken en stimulerende 
overheid. Meer dan op financiële steun, doelen de initiatief-
nemers op commitment om constructieve allianties te vormen 
met burgers, professionals van gevestigde instellingen en 
initiatiefnemers zoals zijzelf. Op commitment om besluitvorming 
en implementatieprocessen op een andere manier in te vullen,  
zodat burgerinitiatief en zelfredzaamheid écht een kans krijgen. 
“We hebben een manier van werken nodig waarin overheden 

meebewegen op allerlei golfbewegingen”, zegt Gert Noordhoff 
die als gebiedsregisseur betrokken is bij Wongema. “Als 
gemeente had je Wongema nooit van bovenaf kunnen plannen. 
Dat ontstaat alleen omdat iemand zo gek is om dat te gaan 
doen. Dan moet je er als gemeente vervolgens wel op tijd bij 
zijn om dat te stimuleren.”

Floor Ziegler van Stichting Noorderparkkamer: “Er is behoefte 
aan een intensivering van het gesprek tussen gemeenten en 
burgers. Maar ook tussen gemeenten en gevestigde instellingen 
én tussen gemeenten en initiatieven zoals Broedstraten. De 
gemeente kan vragen: wat zien jullie in de wijk? Hoe werken 
jullie? Wat kunnen we gezamenlijk oppakken? Daardoor 
hoeven we niet langer langs elkaar heen te werken, komt er 
kruisbestuiving tussen werkwijzen en kunnen veelbelovende 
werkwijzen verduurzamen.” 

Wederkerigheid in de samenwerking
Wederkerigheid is één belangrijk element in de actieve rol en 
open houding die de initiatiefnemers voor de overheid zien. 
Egbert Boerma van Stichting Tafelboom: “De gemeente vindt 
onze aanpak interessant en wil ons wel ondersteunen.  
Het gaat ons niet om ondersteunen, maar om uitwisselen. 
Wat heeft de gemeente nodig dat wij kunnen bieden?  
Waar heeft de gemeente een terrein braak liggen waar wij hout 
kunnen drogen? De wederkerigheid in onze samenwerking met 
andere initiatiefnemers, zouden we ook graag zien in onze 
samenwerking met de gemeente. De gemeente als één van  
de gelijkwaardige partners, die meedenkt, optimaliseert, 
verduurzaamt en een voorbeeldrol vervult door echt wat bij 
te dragen.” 

VERBINDINGEN TOT STAND BRENGEN

“DE GEMEENTE VINDT ONZE AANPAK 
INTERESSANT EN WIL ONS WEL  
ONDERSTEUNEN. HET GAAT ONS  
NIET OM ONDERSTEUNEN, MAAR OM 
UITWISSELEN.”

“DE INITIATIEFNEMERS ZIEN JUIST  
BINNEN DE PARTICIPATIESAMENLEVING 
EEN ACTIEVE ROL VOOR EEN BETROKKEN 
EN STIMULERENDE OVERHEID.”



INITIËREN PARTICIPEREN  ONTWIKKELEN  VERANTWOORDELIJKHEID 
DELEN  CONTINUEREN  VERBINDEN  
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Een andere rol voor burgers
Burgers daadwerkelijk zeggenschap, verantwoordelijkheid en 
beslissingsbevoegdheid geven over hun leefomgeving, 
verandert de verhouding tussen burger en overheid. In deze 
situaties is de overheid slechts één van de spelers. Zo begint 
Stichting Elos elke Oasis Game met het bijeenbrengen van 
alle stakeholders in een bepaald gebied. Niels Koldewijn:  
“We spelen alleen een game als bewoners aangeven dat ze 
dat willen. In de game delen bewoners, gemeente, organisaties, 
instanties en lokale bedrijven hun dromen en frustraties  
over de buurt. Het spel brengt een echte dialoog op gang. 
Vervolgens bepalen de betrokkenen met elkaar welke droom 
wordt uitgewerkt, maar ook hoe ze dat zélf kunnen doen.  
Zo worden zij eigenaar van hun idee en het resultaat.”

Burgers een andere rol laten aannemen, werkt soms politiek 
vermogen in de hand: burgers ervaren hoe het werkt om 
dingen in de openbare ruimte voor elkaar te krijgen. Marita 
Tolman van Stichting Postzegelparken: “Bewoners zien hoe 
onderhandelingen met de gemeente verlopen, waarom dingen 
niet kunnen, wat voor alternatieven je daarvoor kunt verzinnen, 
enzovoort.” Initiatiefnemers hechten grote waarde aan dit 
lokale politieke vermogen, want het vormt de basis van 
daadkrachtige, zelfredzame gemeenschappen. Bovendien 
levert dit ‘oefenen’ in de praktijk burgers vaardigheden op die 
ze ook in hun onderlinge contact goed kunnen gebruiken.

Ook de bewoners van Osdorp trachten de verhoudingen in de 
samenleving te veranderen. Mostafa el Filali van Lucas 

Community: “Het kan niet zo zijn dat burgers de taken van de 
overheid gratis overnemen. Het gaat erom dat door ons 
initiatief geld de buurt instroomt, zodat dure alternatieven 
niet meer nodig zijn. Dat we als community zelf ons beleid 
voor de buurt maken en dat lokale vragen een lokale oplossing 
krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld in de zorgcoöp die we nu 
oprichten. De informele zorg is in de buurt voorhanden. 
Vrijwilligers met passie, zoals werkloze moeders, kunnen van 
betekenis zijn voor oudere bewoners. Als het nodig is gaan 
we voor professionele en gespecialiseerde zorg strategische 
allianties met erkende zorgaanbieders aan, maar zonder onze 
lokale autonomie te verliezen.”

“INITIATIEFNEMERS HECHTEN GROTE 
WAARDE AAN HET LOKALE POLITIEKE 
VERMOGEN VAN BURGERS, WANT HET 
VORMT DE BASIS VAN DAADKRACHTIGE, 
ZELFREDZAME GEMEENSCHAPPEN.”
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Maurice Specht: “Met een festival  
hebben we het concept van de Leeszaal 
getest. De aanloop en enthousiasme 
was zo groot dat we vandaaruit echt 
zijn gestart.”
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LEESZAAL ROTTERDAMWEST
De Leeszaal is een aantrekkelijke ontmoetingsruimte: een plek om mensen 
te treffen, om te lezen en om te onderzoeken (Foto: Tineke de Lange)

Met het sluiten van de wijkbibliotheken verdwijnt een belang-
rijke publieke voorziening én openbare ruimte. Een plek waar je 
boeken leent, informatie opzoekt, studeert of even de krant 
leest. En een locatie waar je mensen uit de buurt ontmoet. 
Genoeg reden voor de initiatiefnemers achter de Leeszaal 
Rotterdam-West om te onderzoeken hoe dit gat opgevuld kon 
worden. Een rondgang langs buurtbewoners om de compenenten 
van de ideale Leeszaal te achterhalen en navraag wat buurt-
bewoners hier zelf in willen betekenen leidde tot de eerste 
succesvolle experimenten. Daarna opende de Leeszaal haar 
deuren voor vast. Omdat de Leeszaal bestaat bij de gratie van 
iedereen die eraan meewerkt, nodigen de initiatiefnemers 
iedereen uit om een bijdrage te leveren. Inmiddels zijn er zo’n 
tachtig vrijwilligers actief, de meeste als gastheer of gastvrouw. 

Toen de initiatiefnemers startten, gingen ze uit van dit ideaal: 
de Leeszaal is een publieke voorziening vóór en dóór (aspirant) 
lezers. Een plek om te lezen, te leren, boeken te halen en te 
brengen. Een plek om een (voor)lezing of een conversatieles 
bij te wonen. De Leeszaal is boven alles een aantrekkelijke 
ontmoetingsruimte: een plek om mensen te treffen, om te 
oefenen en om te onderzoeken. Daarin zijn ze zeker geslaagd. 
Inmiddels is de Leeszaal vijf dagen in de week tussen 10.00 
en 19.00 uur open, is er een collectie van ruim 7.000 boeken 
en zijn er afgelopen jaar zo’n 20.000 bezoekers over de vloer 
geweest. Die kwamen bijvoorbeeld naar de Literaire Maaltijden, 
een regelmatig terugkerend feestje in de Leeszaal. Na een 
goede maaltijd, neemt iemand je mee in het boek of oeuvre van 
een schrijver of dichter. Deze lezingen worden gegeven door 
liefhebbers van het betreffende werk die in Rotterdam-West 
wonen.

De Leeszaal is uitdrukkelijk een publieke ruimte, voor iedereen 
toegankelijk. Alle buurtinitiatieven krijgen de ruimte zolang 
het past en het publieke karakter van de leeszaal niet wordt 
aangetast. Zo vergadert de Chinese gemeenschap wel eens in 
de Leeszaal en zorgt (een initiatief van) vrouwen uit de buurt 

voor de catering bij evenementen. Zo maakt de Leeszaal ruimte 
voor verschillende sferen en verschillende ambities en dit 
waarborgt het publieke karakter. 

www.leeszaalrotterdamwest.nl 

BEWONERS STARTEN EIGEN LEESZAAL  
IN REACTIE OP SLUITING BIBLIOTHEEK
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Heleen van Praag: “Wij brengen  
enthousiaste doeners bij elkaar die  
willen samenwerken. Zij komen zelf  
met de ideeën en kiezen waar ze mee 
aan de slag gaan.”

27

GOUDA BRUIST
Initiatiefneemster Heleen van Praag opende Bruisplaats op 3 juli 2013
(Foto: Dennis van Duijn / O kijk! Fotografie)

In 2007 richt een groepje Gouwenaars de Ideeënbrouwerij op om 
meer plezier, creativiteit en verbondenheid in de samenleving 
te brengen. Ze doen dit door burgers te helpen bij het omzetten 
van ideeën naar initiatieven. De ideeën variëren van het bakken 
van de Grootste Stroopwafel tot deelname aan de Week tegen 
eenzaamheid. De ideeën worden verzameld tijdens brouwerijen. 
Dit zijn brainstormsessies waarin de aanwezigen ter plekke 
plannen smeden. Nadat de vijf meest kansrijke ideeën zijn 
geselecteerd, sluiten de deelnemers zich aan als ‘trekker’ of 
‘helper’ bij één idee. De Ideeënbrouwerij faciliteert en begeleidt 
het proces en helpt initiatiefnemers aan contacten met 
relevante lokale partijen.

Op verzoek van de gemeente Gouda bouwt de Ideeënbrouwerij 
in 2010 haar initiatief uit tot een platform voor de stad: 
Gouda Bruist – een website en een netwerk van inmiddels 
zo’n duizend Gouwenaars. Om het opgebouwde netwerk te 
bestendigen en een vaste plek te hebben waar bewoners en 
activiteiten samenkomen, zijn er tweemaandelijkse Bruispunten 
en is er recent een Bruisplaats ingericht in een pand in het 
centrum van Gouda. Daarnaast ontwikkelt de Ideeënbrouwerij 
op maat gemaakte, wijkgerichte activiteiten in samenwerking 
met de woningcorporaties en wijkteams.

De Ideeënbrouwerij heeft een verfrissende kijk op community 
building. Ze laat zien dat er met een kleine prikkel veel ideeën 
uit de Gouwenaars loskomen, maar ook volop energie om de 
ideeën uit te werken. De impuls versnelt slechts het proces 
van idee naar initiatief en verbindt partijen rondom een idee. 
Omdat ze meteen hulp van anderen krijgen, hebben mensen 
meer plezier in het verwezenlijken van de ideeën en worden 
zij belangrijke ambassadeurs van Gouda Bruist. Uit een 
initiatief komen zo weer nieuwe initiatieven voort.

www.goudabruist.nl

www.ideeenbrouwerij.nl

NETWERK VAN GANGMAKERS  
IN GOUDA
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Burgers die zelf het initiatief nemen, zijn zich bewust van hun 
verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Er zijn in 
Nederland veel burgerinitiatieven die een maatschappelijke 
bijdrage leveren en zo het terrein van overheden en gevestigde 
instellingen betreden en bepaalde verantwoordelijkheden  
van ze overnemen. Initiatiefnemers zien daardoor ook waar 
burgers, overheden en andere instellingen hun verantwoorde-
lijkheid juist niet nemen. Hoe verhouden de initiatiefnemers 
zich tot de verantwoordelijkheden van andere partijen? Hoe 
stimuleren zij burgers, overheden en gevestigde instellingen 
tot het nemen van hun verantwoordelijkheid? 

Maakbaarheid van actieve burgers
Zijn initiatiefnemers die niet tot de gemeenschap horen wel 
de juiste partij om actie te ondernemen? Zonder betrokkenheid 
van bewoners hebben initiatieven sowieso geen kans van 
slagen, maar kunnen plannen beklijven die niet uit bewoners 
zelf komen? Initiatiefnemers geloven in een zekere mate 
van ‘maakbaarheid’ van actieve burgers. Zij zijn er bedreven 
in geraakt om burgers hun verantwoordelijkheid te laten 
nemen. Zo hebben ze ervaren dat burgers verantwoordelijk-
heid nemen als het hun belang dient en het onderwerp hun 
interesse heeft. Daarom sluiten de initiatiefnemers altijd 
aan op de passies, behoeften en interesses van de gemeen-
schappen waarin ze werken. Ook blijkt dat burgers die 
vanaf het begin een verantwoordelijke rol krijgen, deze na 
afloop van het project blijven nemen. Daarbij gaat het erom 

dat burgers voelen dat zij én hun initiatieven serieus 
worden genomen. 

Ruth van Andel van Stichting Tafelboom: “Participatie ontstaat 
doordat we niet vooraf dichttimmeren wat dat moet zijn. 
Participatie in de vorm van zorg dragen voor de tafels die 
klaar zijn, komt zodra mensen verantwoordelijkheid krijgen. 
We zetten ze aan het werk. Natuurlijk is er begeleiding, maar 
ze maken die tafels zelf. Het is hún tafel en daarom blijven 
ze er ook naderhand naar omkijken.” 

Initiatiefnemers kunnen steeds beter inschatten welke 
burgers verantwoordelijkheid nemen. Niels Koldewijn van 
Stichting Elos: “We zorgen er nadrukkelijk voor dat iedereen 
gehoord wordt, de sleutelfiguren uit de buurt en de andere 
bewoners. Als buurtbewoners die altijd het hoogste woord 
hebben, ineens één van de vele stemmen worden, staan  
er onder de overige bewoners ineens mensen op die een 
activiteit oppakken en vervolgens ook voortzetten.”

Overheden en gevestigde instellingen  
meekrijgen
Gemeenten tonen interesse in de initiatieven. Overal zijn 
enkele ambtenaren bovengemiddeld enthousiast. Gemeenten 
zijn bovendien op zoek naar alternatieve vormen om  
participatie te organiseren. Maar het blijkt lastig om de 
aanpak en werkwijze van de initiatieven in hun systematiek  
in te passen. Heleen van Praag van Stichting Gouda Bruist: 
“De gemeente vroeg of we onze activiteiten tot een Gouda-breed 
platform wilden uitbouwen, omdat ze zag dat participatie op 
onze manier een vlucht nam. Na een aantal projectsubsidies 
besloot de gemeente zich niet aan ons meerjarenplan te 
committeren. Participatie zit in hun contracten met welzijn en 
de wijkaanpak, ons type organisatie past daar blijkbaar niet 
goed tussen. Bovendien bezuinigde de gemeente op buurthuizen 
en andere sociale activiteiten. Blijkbaar kreeg ze het niet 
verantwoord om ons wel te ondersteunen.”

SAMEN VERANTWOORDELIJKHEID 
DRAGEN

“INITIATIEFNEMERS GELOVEN IN EEN 
ZEKERE MATE VAN ‘MAAKBAARHEID’ 
VAN ACTIEVE BURGERS. ZIJ ZIJN ER 
BEDREVEN IN GERAAKT OM BURGERS 
HUN VERANTWOORDELIJKHEID TE 
LATEN NEMEN.”



INITIËREN PARTICIPEREN  ONTWIKKELEN  VERBINDEN  CONTINUEREN  VERANTWOORDELIJKHEID 
DELEN  
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Het is een kwestie van volharden voordat gevestigde partijen 
hun verantwoordelijkheid nemen, aldus de initiatiefnemers. Je 
eigen werkwijze voortzetten en in de tussentijd onderhandelen 
over randvoorwaarden. Bijvoorbeeld over een realistische 
huurprijs met gevestigde partijen als deelgemeenten (Lucas 
Community) of woningcorporaties (Leeszaal Rotterdam-West). 
In de gesprekken met deze partijen en in de onderhandelingen 
over opdrachten wijzen de initiatiefnemers de gevestigde 
partijen op hun verantwoordelijkheden. 

Tegelijkertijd verleiden ze andere partijen om in hun werkwijze 
mee te gaan. Egbert Boerma van Stichting Tafelboom: “De 
gemeente heeft geen protocol voor gekapte bomen. Wij 
hebben de gemeente benaderd met de vraag of wij bomen van 
ze kunnen krijgen. Dat gebeurt nu regelmatig en langzaam 
merken we een omslag. De gemeente wordt zich bewust van 
de mogelijkheden die gekapte bomen bieden. Ze denkt niet 
alleen na over hoe die in de stad kunnen terugkeren, maar 
ook hoe ze op een andere manier kan omgaan met de 
bewoners en de emoties die het kappen oproept. We betrekken 
de gemeente – van hoge ambtenaren tot boomchirurgen 
– heel bewust bij de zaagdagen. Zo krijgen ze lol in het proces 
en zin om de bomen vaker op deze manier te verwerken.”

“GEMEENTEN ZIJN BOVENDIEN OP 
ZOEK NAAR ALTERNATIEVE VORMEN 
OM PARTICIPATIE TE ORGANISEREN. 
MAAR HET BLIJKT LASTIG OM DE 
AANPAK EN WERKWIJZE VAN DE 
INITIATIEVEN IN HUN SYSTEMATIEK IN 
TE PASSEN.”
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Mostafa el Filali: “Wij behandelen  
mensen in aandachtswijken niet als 
passieve klasse, maar als ondernemers 
in een buurtcoöperatie.”
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LUCAS COMMUNITY

De Lucas Community, ‘wijkcoöperatie voor bewondernemers,’ 
werkt vanuit een pand aan de Notweg, Amsterdam Osdorp. 
Deze buurt telt veel probleemgezinnen, minima en kent een 
hoge werkloosheid. Omdat het oude schoolgebouw waar de 
Lucas Community is ingetrokken al geruime tijd leegstond, 
trok het schoolterrein hangjeugd uit de wijdere omgeving aan. 
De crisis zette een streep door het sloop-nieuwbouwprogramma 
en investeringen in de openbare ruimte en leefbaarheid 
bleven uit. Een aantal buurtbewoners kwam hiertegen in actie 
en zette kleine, losse initiatieven op. 

Zo ontstond de Lucas Community: een wijkcoöperatie van 
buurtbewoners met diensten en producten voor medebewoners, 
waarbij sociaal ondernemerschap en betrokkenheid centraal 
staan. Binnen de Lucas Community zijn bewoners op verschil-
lende manieren georganiseerd: zelfstandige zzp’ers, individuele 
vrijwilligers, informele verenigingen en coöperaties. Zij 
werken samen en ondersteunen elkaar. De kracht van de 
bewoners (ondernemerschap, creativiteit en collectiviteit) en 
kansen in de wijk (braakliggende grond en leegstaand 
vastgoed) worden optimaal benut. 

Momenteel zijn circa 40 buurtbewoners samen 13 bewonder-
nemingen/bedrijfjes in en om het gebouw gestart, zoals een 
naai- en ontwerpatelier, kledingwinkel (met kleding uit het 
atelier), fietswerkplaats, beautysalon, coöperatie voor 
schoonmaak, beheer en beveiliging, klusteam (onder andere 
gericht op energiebesparing), bewonerssportschool, buurt-
restaurant en catering (met groenten uit de moestuinen)  
en een buurtzorgorganisatie. Daarnaast bouwt de Lucas 
Community aan een overkoepelende structuur van waaruit 
bewoners buurtgenoten kunnen adviseren bij het opzetten  
van (renderende) wijkinitiatieven.
 
www.lucascommunity.nl

EIGEN WIJKCOÖPERATIE CREËERT 
LOKALE ONDERNEMERS

Fo
to

: N
ic

o 
Bo

in
k

De Lucas Community is een wijkcoöperatie voor en door buurtbewoners met diensten  
en producten waarbij sociaal ondernemerschap en betrokkenheid centraal staan
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Egbert Boerma: “Als een boom na jaren 
van trouwe dienst gerooid wordt,  
verdwijnt hij met al zijn herinneringen 
uit het straatbeeld. Die verhalen  
proberen wij juist te koesteren met en 
voor de bewoners.”
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TAFELBOOM
In de werkplaatsen van Tafelboom komen plezier, ontmoeting, arbeid, kunst, 
kennis, vakmanschap, leren en beleven samen (Foto: Jurrian van den Haak)

In Utrecht worden jaarlijks honderden bomen gekapt en die 
worden hoofdzakelijk verwerkt tot houtsnippers. Stichting 
Tafelboom zet zich in om de gekapte Utrechtse stadsbomen te 
behouden voor de stad. Om met deze gevarieerde houtvoorraad 
vervolgens samen met Utrechters duurzame producten te 
maken.

Tafelboom richt zich op alle facetten in het arbeidsproces van 
boom tot tafel. Ze zagen de stammen, drogen de planken, 
ontwerpen tafels (en andere producten) en realiseren de 
ontwerpen in een eigen werkplaats. In deze ‘open werkplaats’ 
met lokaalgerichte projecten wil de organisatie bijdragen aan 
de betrokkenheid van Utrechters bij hun leefomgeving. Een 
werkplaats die stevig is geworteld in de stad en een plek is 
waar plezier, ontmoeting, arbeid, kunst, kennis, vakmanschap, 
leren en beleven samenkomen. Omdat tafels bij uitstek 
gebruiksvoorwerpen zijn die staan voor verbondenheid, 
samenzijn en ontmoeten, maken ze tafels. Daarnaast  
portretteren ze de bomen voordat ze gerooid worden. Tafelboom 
kiest ervoor om het hele werkproces zoveel mogelijk voor het 
Utrechts publiek toegankelijk te maken. Zo zagen ze de 
stammen tijdens openbare Tafelboom-zaagdagen, staan er in 
verschillende stadsparken drooghuisjes waarin het stadshout 
ligt te drogen en wordt een deel van het stadshout verwerkt 
door Utrechters op hun Open Zaterdag.

In het project Tafelbos doorliep Tafelboom samen met 
bewoners in zeven Utrechtse wijken, alle stappen om van 
stadsbomen een tafel te maken. Stichting Tafelboom organi-
seerde zes zaagdagen in de wijken. Ze zaagden het hout tot 
planken en legden het ter plekke te drogen. Een jaar later 
volgde het evenement ‘Troubadours van het Tafelbos’ waarin 
de ontwerpen van de tafels werden gepresenteerd. Tijdens de 
Grote Maakdagen maakten ruim 70 deelnemers 18 tafels.  
Aan het einde van het weekend brachten de teams de tafels 
vanuit de werkplaatsen naar het Domplein, waar de tafels  

het Tafelbos vormden. Voor iedere tafel bracht Tafelboom de 
verhalen van de boom en de mensen samen in het Tafelboom-
boek. Naast dit alles kun je inmiddels in Utrecht op verschil-
lende openbare plekken in de stad en bij een aantal Utrechters 
thuis aanschuiven aan een heuse Tafelboomtafel!

www.tafelboom.nl

GEKAPTE BOMEN WORDEN  
VERBINDENDE SCHAKELS
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Bezuinigingen van de overheid op de wijkaanpak, welzijn en 
cultuur maken dat er in de publieke sector minder middelen 
voorhanden zijn. Schaarsere middelen vergroten de concurrentie. 
Op steeds meer plaatsen krijgen initiatieven bovendien alleen 
lokaal draagvlak als ze na verloop van tijd financieel zelfstandig 
functioneren. Zowel gevestigde instellingen als nieuwe initiatieven 
zullen dus ondernemender moeten worden. Voor een aantal 
initiatiefnemers is de financiële kant van het project een 
grote uitdaging. Ze springen van projectsubsidie naar project-
subsidie en worstelen met het ontwikkelen van een verdien-
model om financieel zelfstandig(er) te kunnen draaien. Andere 
initiatiefnemers hebben juist inspirerende ideeën op het 
financiële vlak, al moeten ze die vaak nog verwezenlijken. 

Tot een verdienmodel komen
Overheden en sommige fondsen helpen het liefst initiatieven 
op gang met een eenmalige impuls. Als na verloop van tijd 
een verdiencapaciteit ontstaat, kunnen de initiatieven op  
eigen benen staan. Vooral initiatieven die een fysieke locatie 
beheren, worden geacht tot een succesvol verdienmodel te 
komen, omdat ze kunnen verdienen aan bijvoorbeeld de 
verhuur van hun ruimten. Maar een commerciële exploitatie 
heeft gevolgen voor de vorm van het initiatief. De initiatief-
nemers kiezen vaak voor andere manieren, omdat hun doel  
en kracht niet bij commercie ligt. 

De Leeszaal Rotterdam-West kiest bijvoorbeeld voor het 
niet-commercieel exploiteren van de ruimte. De beslotenheid 
van (commerciële) verhuur is in strijd met de openbaarheid 
van de publieke ruimte die de Leeszaal wil zijn. Dat betekent 
dat vrijwilligers het initiatief dragen en de vaste lasten door 
externen betaald moeten worden. 
De Leeszaal kiest bewust voor een publiek profiel, bij andere 
initiatieven is dat noodgedwongen het geval. Voor een Oasis 
Game of een Postzegelpark kan een lokaal tuincentrum of 
houtbedrijf wellicht eens als sponsor optreden. Structurele 
sponsoring of een verdienmodel is in de openbare ruimte 
moeilijker te realiseren. Voor ieder nieuw initiatief is het 
opnieuw zoeken naar lokale financiers, zoals gemeenten, 
sociale partners en aanvullende fondsen.

De Lucas Community gaat ervan uit dat na een eenmalige 
subsidie, het initiatief op z’n minst kostendekkend kan 
draaien. Het is de bedoeling dat winstgevende ondernemingen 
ervoor zorgen dat de coöperatie zelfvoorzienend wordt.
Een ander voorbeeld is het idee van Heleen van Praag voor 
Gouda Bruist om een lokaal energiebedrijf op te zetten.  
De winst daarvan houdt Gouda Bruist overeind. 
Dit model wordt al succesvol uitgevoerd binnen het Netwerk 
Duurzame Dorpen in Friesland. Daar komt de exploitatie van 
windenergie, een jachthaven of een dorpsboerderij ten goede 
aan de sociale voorzieningen voor de dorpsgemeenschap.

Middenweg tussen commercieel en ideëel
De meeste initiatieven bewandelen een middenweg en 
combineren commerciële en ideële varianten. Terwijl ze 
zoeken naar een goed evenwicht hiertussen, proberen ze 
trouw te blijven aan hun eigen principes. Na acties met 
bekende levensmiddelenmerken, merkte Thuisafgehaald dat 
commercie gebruikers van de website afschrikt. Wongema  
zit met een vergelijkbaar vraagstuk. Erik Wong: “Er zijn 
commerciële activiteiten nodig om financieel de eindjes aan 
elkaar te knopen. Maar als ik van Wongema een Bed & Breakfast 
maak, hoe voorkom ik dan dat dit de vrijplaats en creatieve 
werkplaats in de weg gaat staan?” 
Initiatiefnemers proberen mee te bewegen en creatief te zijn 
bij het vinden van oplossingen. Dat betekent voorzichtig 

ORGANISATORISCHE CONTINUÏTEIT 
EN DUURZAAMHEID BEREIKEN

“VOOR EEN AANTAL INITIATIEF
NEMERS IS DE FINANCIËLE KANT VAN 
HET PROJECT EEN GROTE UITDAGING. 
ZE SPRINGEN VAN PROJECTSUBSIDIE
NAAR PROJECTSUBSIDIE EN 
WORSTELEN MET HET ONTWIKKELEN 
VAN EEN VERDIENMODEL OM 
FINANCIEEL ZELFSTANDIG(ER) TE 
KUNNEN DRAAIEN.”



INITIËREN PARTICIPEREN  ONTWIKKELEN  VERBINDEN  VERANTWOORDELIJKHEID 
DELEN  CONTINUEREN  
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BEKIJK HIER DE ANDERE UITDAGINGEN

aftasten wat werkt, telkens aanpassen en net zolang 
experimenteren met nieuwe vormen totdat het werkt. In formats 
of blauwdrukken van verdienmodellen geloven ze niet. Ieder 
initiatief en locatie vraagt om een eigen benadering.

Waardecreatie 
Initiatieven zoals in deze gids genoemd zijn van waarde,  
want ze dragen bij aan een sociale en duurzame verandering 
van de maatschappij. Maar ook omdat hun aanpak leidt tot 
vormen van waardecreatie die afwijken van de gebruikelijke 
economische modellen. Zo zijn ruil en vrijwillige inzet 
belangrijke factoren in de praktijk. Mostafa el Filali van de 
Lucas Community: “De Community-raad en het coöperatie-
bestuur werken op vrijwillige basis en bij toerbeurt. Verder 
doen de ondernemers zoveel mogelijk samen en op basis  
van uitruilen. We onderzoeken nu of we een ‘Lucasvaluta’ 
kunnen introduceren die dat makkelijker maakt.” 
Daarnaast kiezen initiatiefnemers bewust voor andere 
waarden dan winst maken. Ruth van Andel van Stichting 
Tafelboom: “We gaan niet volledig commercieel, omdat we 
willen dat ons werk betekenis heeft voor de gemeenschap. 
We willen dingen kunnen doen die niet per se hoeven, zoals 
het schrijven van een requiem voor een boom. Het initiatief 
draait op een projectsubsidie, zo nu en dan betaalde  
opdrachten en we verkopen producten, zoals snijplanken.  
De keuken verhuren we twee dagen in de week aan een kok 
en de meubelmaakster betaalt huur als ze de garage voor 
commerciële opdrachten gebruikt. We hebben vaste  
vrijwilligers in de werkplaats én in het bestuur. Voor al die 
inspanningen hadden we nooit kunnen betalen. De werkwijze 

baseren op samenwerking en wederkerigheid is ook een 
goede check op je initiatief. Als de energie inzakt en de 
participatie uitblijft, weet je meteen dat het anders moet.” 
Tegelijkertijd past Tafelboom binnen de huidige economische 
modellen, omdat het steeds meer mensen van een inkomen 
kan voorzien.

Inspirerende werkwijzen overbrengen  
en kennis delen
De initiatiefnemers zijn eerder gedreven door een  
‘opensource’-mentaliteit dan door concurrentiegedachten.  
Ze willen graag kennis delen: met elkaar én met overheden, 
fondsen en gevestigde instellingen. Sommige initiatieven 
hebben daar in hun werkwijze concrete benaderingen voor, 
zoals de trainingen van Stichting Elos. Door ervaringen te 
delen leer je elkaar over en weer beter begrijpen en kun je 
signalen uit de praktijk overbrengen. 

Om verdergaande kennisdeling en innovatie uit te lokken, 
stellen de initiatiefnemers tegelijkertijd drastische verande-
ringen in de bestaande structuren voor. Fondsen, instellingen 
en overheden zouden hun muren kunnen afbreken om op  
een organische en toegankelijke manier deel te worden van 
de lokale realiteit. Op dergelijke fysieke plekken krijg je 
ontmoetingen tussen initiatiefnemers, burgers en andere 
professionals, omdat ze op dezelfde plek aan overlappende 
doelen werken. Op die plaatsen komt ook ruimte voor 
serendipiteit. Dat wil zeggen voor onverwachtse, bruikbare 
vindingen, zoals een werkbaar idee of een partner, terwijl je 
daar misschien niet eens naar op zoek was.

“DE WERKWIJZE BASEREN OP  
SAMENWERKING EN WEDERKERIGHEID 
IS OOK EEN GOEDE CHECK OP JE 
INITIATIEF. ALS DE ENERGIE INZAKT 
EN DE PARTICIPATIE UITBLIJFT, WEET 
JE METEEN DAT HET ANDERS MOET.”
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Met de juiste impulsen en begeleiding in de goede richting kunnen we bereiken dat burgers 
elkaar vinden en samen het heft in handen nemen. En niet een keertje, maar doorlopend taken 
en verantwoordelijkheden op zich zullen nemen. Dat vraagt om een actieve en open houding  
van burgers. Maar vooral om stimulerende overheden, bereidwillige instellingen en gemotiveerde 
belanghebbenden. Want verschillende mensen samenbrengen, bij elkaar houden en aan de gang 
krijgen, betekent maatwerk leveren. Dat kan spannend en verrassend zijn. Maar het houdt ook  
in dat je onverwachte wendingen moet kunnen maken en meebewegen als de praktijk daarom 
vraagt. Dat kost tijd en geld en het lukt niet zonder vertrouwen in elkaar en in de projecten.  
Ook al is de werkelijkheid soms weerbarstig, wij hopen dat de initiatiefnemers hebben laten  
zien dat we vol goede moed kunnen bouwen aan een betere samenleving vol mooie Nieuwe 
Ontmoetingsplekken.

TOT SLOT
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SANDRA TRIENEKENS 
ONDERZOEKSBUREAU URBAN PARADOXES

Stichting DOEN heeft Urban Paradoxes gevraagd het programma 
Nieuwe Ontmoetingsplekken te evalueren. De vele gesprekken 
met initiatiefnemers leverden tijdens het onderzoek telkens 
weer prikkelende inzichten en ervaringen op, die zo met anderen 
gedeeld konden worden. Dat gaf aanleiding tot het schrijven van 
deze inspiratiegids. Met als doel anderen te inspireren door 
individuele projectvoorbeelden én door de collectieve kennis die 
uit het onderzoek naar al deze krachtige initiatieven voortkwam. 

Urban Paradoxes voerde de evaluatie in samenwerking met  
Prof.dr. Jan Willem Duyvendak (UvA) uit. Aan de inspiratiegids 
leverde ook Ad van Roosmalen een bijdrage. 

Onderzoeksbureau Urban Paradoxes is opgericht door  
Dr. Sandra Trienekens. Trienekens doet als sociaal geograaf  
en cultuursocioloog al meer dan 10 jaar onderzoek naar 
burgerschap, diversiteit en de kunsten. Als wetenschappelijk 
medewerker en docent was zij verbonden aan Universiteit  
van Tilburg, Goldsmiths College London, Erasmus Universiteit 
Rotterdam en Universiteit van Amsterdam. Van 2007 tot 2011 
was zij Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de 
Hogeschool van Amsterdam. Vanuit haar onderzoeksbureau 
verricht zij onderzoek in opdracht van culturele en 
maatschappelijke organisaties en van overheden.  

www.urbanparadoxes.nl

  06 181 35 808

 urbanparadoxes@xs4all.nl



Bekijk de video over het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken
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OVER DOEN
Stichting DOEN is het fonds van de drie Goede Doelen Loterijen. DOEN ondersteunt ondernemende
mensen met groene, culturele en sociale initiatieven. DOEN noemt hen helden, omdat zij risico’s 
durven te nemen om hun vaak baanbrekende ideeën tot leven te brengen en anderen daarmee te 
inspireren. DOEN biedt hen financiële ondersteuning, maar brengt ze ook met elkaar in contact 
binnen haar netwerk. 

Het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken heeft als doel om betrokken gemeenschappen, die 
zich inzetten voor elkaar en de buurt, te realiseren en te versterken. Het programma richt zich 
op vernieuwende, sociale initiatieven met actief betrokken groepen mensen en organisaties.  
De nadruk ligt op initiatieven die een creatieve, innovatieve en verrassende aanpak hanteren. 
Daarnaast gaat de voorkeur uit naar initiatieven met een ondernemende houding en een 
duurzaam karakter.

DOEN financiert het programma Nieuwe Ontmoetingsplekken vanuit de bijdrage van de Nationale 
Postcode Loterij. 
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Ben jij geïnspireerd geraakt door de initiatieven in deze gids? En ben jij bezig met het opzetten van een 
ontmoetingsplek in jouw stad, streek of buurt? Misschien kunnen wij wat voor je DOEN.
Kijk op www.doen.nl/nieuweontmoetingsplekken

AANVRAAG DOEN?

Programmamanager
Nicole Rietvelt

 @nicolerietvelt

 nicole@doen.nl

Programmamanager
Safka Overweel

 @SafkaOverweel

 safka@doen.nl

Teammedewerker
Alianke van de Wal

 alianke@doen.nl
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