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Samenvatting
Dit onderzoek gaat over bewonersinitiatieven in de wijk. Het onderzoek betreft initiatieven in vijf 

Friese plaatsen: Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek. Er is onderzocht waarom deze 

initiatieven zijn gestart en hoe ze zijn georganiseerd. Vervolgens is verkend hoe woningcorpora-

tie Accolade deze initiatieven kan faciliteren en stimuleren. 

Bewoners, ondernemers en buurtorganisaties 

krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om 

zelf zaken in de straat, buurt of wijk te rege-

len. De regie ligt niet langer automatisch bij 

de woningcorporatie of de gemeente. Het is 

de bewoner zelf die regelmatig de touwtjes in 

handen neemt.

Een goed begrip van bewonersinitiatieven is 

belangrijk voor Accolade. Initiatieven kunnen 

bijdragen aan meer contact tussen bewo-

ners, grotere betrokkenheid bij de wijk en het 

beter functioneren van voorzieningen. Ook 

op individueel niveau kan het deelnemen aan 

een initiatief een positief effect hebben. Denk 

bijvoorbeeld aan persoonlijke groei, gevoel van 

waardering, plezier en de mogelijkheid van 

betekenis te zijn voor de maatschappij. 

Bewonersinitiatieven kennen een lange traditie, 

maar de aandacht voor dit soort initiatieven is 

recent sterk gegroeid. Aan deze herwaardering 

ligt een aantal ontwikkelingen ten grondslag. 

Zo is er een viertal maatschappelijke verande-

ringen die een rol spelen: de zoektocht naar 

plaats-identiteit, de opkomst van de netwerks-

amenleving, digitalisering en de doe-het-zelf 

maatschappij als beleidsambitie. Voor corpora-

ties in het bijzonder komt daar een aantal nati-

onale beleidsveranderingen bij. Het gaat om de 

decentralisaties in de zorg, de nieuwe Woning-

wet en de ophanden zijnde Omgevingswet. 

Gezamenlijk maken deze ontwikkelingen dat de 

vraag hoe corporaties zich tot bewonersinitia-

tieven kunnen verhouden opnieuw actueel is. 

Doelstelling en aanpak

In dit onderzoek staan twee vragen centraal: 

1.  Welke bewonersinitiatieven zijn er in het 

werkgebied van Accolade en wat zijn hun 

kenmerken? 

2.  En hoe kan Accolade deze initiatieven onder-

steunen en stimuleren?

Bewonersinitiatieven zijn opgevat als acti-

viteiten die, vaak gemeenschappelijk, door 

bewoners worden georganiseerd. Deze activi-

teiten dienen een collectief belang, meestal in 

de vorm van publieke goederen of diensten. 

Initiatiefnemers bepalen (grotendeels) zelf het 

doel, de middelen en de aanpak. Ze zijn actief 

betrokken bij de uitvoering van de activiteiten 

en deze activiteiten spelen zich af in de buurt, 

wijk of stad.

Beter inzicht in hoe initiatieven functioneren 

helpt hierbij. We richten ons daarbij op vijf 

factoren: beschikbare middelen, motivatie, 

uitnodiging door anderen, sociaal netwerk en 

de veronderstelde kans op succes. Ook bekijken 

we de invloed van een aantal organisatieken-

merken, zoals de mate waarin de werkwijze van 

Accolade is afgestemd op bewonersinitiatie-

ven, de organisatiecultuur en de houding van 

professionals. Voor dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van een combinatie van enquêtes en 

interviews. Een eerste inventarisatie heeft 246 

initiatieven opgeleverd. 82 daarvan hebben een 

enquête ingevuld. Vervolgens zijn 14 initiatie-

ven verder onderzocht met behulp van inter-

views. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd 

met medewerkers van Accolade, huurdersver-

enigingen, en medewerkers van welzijnsinstel-

lingen en gemeenten die actief zijn in de wijk.
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Resultaten: initiatieven en hun kenmer-
ken

Verscheidenheid

De initiatieven verschillen in thematiek, grootte, 

typen deelnemers, leeftijd en bereik. Dat zorgt 

ervoor dat ieder initiatief op eigen wijze func-

tioneert. Het stimuleren en faciliteren van initia-

tieven door professionals vraagt daarmee om 

maatwerk. Tegelijkertijd is een aantal patronen 

in de kenmerken van initiatieven te herkennen.

Bouwen aan een band tussen burgers

Ondanks de grote variatie aan thema’s waarop 

initiatieven actief zijn, is er één gemene deler: 

het contact tussen burgers. Ruim twee derde 

van de initiatieven geeft aan zich bezig te hou-

den met de verbondenheid tussen bewoners, 

vaak gekoppeld aan één of meerdere andere 

thema’s. Voorbeelden zijn een inloopcafé voor 

werklozen, een wijkrestaurant of een buren-

hulpgroep.

Naast het thema ‘contact tussen burgers’ is er 

een groot aantal initiatieven dat zich bezig-

houdt met ‘groen & openbare ruimte’. De ene 

keer gaat het om een buurttuin en de andere 

keer is het een stadslandbouwproject. 

Waarom bewoners in actie komen

Bewoners voeren een vijftal redenen aan voor 

het starten van een initiatief: het oplossen van 

een concreet probleem, enthousiasme over 

een project dat ze elders hebben gezien, eigen 

belang, een verandering in de omgeving, en 

het plezier van het organiseren en de contacten 

die daarbij worden opgedaan. Soms is een 

steuntje in de rug nodig om ideeën daadwerke-

lijk tot uitvoering te brengen. Denk hierbij aan 

een uitnodiging van anderen of actiedagen als 

Burendag. Tot slot is er een serie aan onder-

liggende waarden waar vanuit initiatiefnemers 

handelen. Deze variëren van het overbrengen 

van maatschappelijke idealen tot steun bieden 

aan kwetsbare buurtbewoners.

Hoe initiatieven zijn georganiseerd

De geanalyseerde initiatieven worden bijna 

allemaal geleid door een kernteam of 1 of 2 

kartrekkers. In een kernteam zijn de verant-

woordelijkheden verdeeld en is tegelijkertijd 

de verbondenheid groot. Dat maakt het team 

minder kwetsbaar dan initiatieven met 1 of 2 

kartrekkers.

Bijzonder zijn de wijkplatforms en wijkvereni-

gingen die functioneren als ‘paraplu-initiatie-

ven’. Dit zijn initiatieven die een aantal kleinere 

initiatieven onder zich verenigen. Ze fungeren 

als een intermediair tussen de bewoners en 

instanties enerzijds, en tussen de kleinere 

initiatieven anderzijds.

Soms wordt eigen initiatief door bewoners als 

een risico voor uitsluiting gezien. Dit onderzoek 

sluit dit risico niet uit, maar wel is vastgesteld 

dat ruim driekwart van de initiatieven voor 

iedereen toegankelijk is. 

Informaliteit

De meerderheid van de initiatieven is informeel 

van aard. Dat wil zeggen dat ze niet formeel 

zijn georganiseerd als rechtspersoon (bijv. als 

stichting, vereniging of BV). Soms is dat een 

bewuste keuze van initiatiefnemers vanuit het 

streven naar zo min mogelijk bureaucratie en 

het vermijden van een verantwoordingsver-

plichting. Wanneer wel wordt gekozen voor 

formalisatie hangt dit meestal samen met de 

aanvraag van subsidies of fondsen.

Informaliteit blijkt ook uit samenwerking met 

andere initiatieven en professionele partijen in 

de wijk. Initiatiefnemers hebben veel contacten 

onderling en met het maatschappelijk veld. 

Tegelijkertijd geven ze aan weinig structureel 

samen te werken met andere initiatieven en 

professionele organisaties. Waar wel sprake is 

van samenwerking is de gemeente de belang-

rijkste partner.  

Digitale communicatie

De communicatie van bewonersinitiatieven ver-

loopt steeds meer op digitale wijze. ‘Facebook’, 

‘websites’, ‘email’ en ‘WhatsApp’ bezetten vier 

van de vijf plekken in de top 5 van gebruikte 

communicatiemiddelen. Digitale communi-

catiemiddelen maken het gemakkelijker om 

nieuwe deelnemers aan te trekken, groepsbe-

slissingen te nemen en logistieke kosten te 

beperken. Het maakt het ook eenvoudiger om 

als individu bij te dragen aan een collectief doel 

wanneer het hem of haar past. 

Ondersteuningsbehoeften

Een deel van de initiatieven wil uitbreiden en 

anderen zijn tevreden met de huidige omvang 

en activiteiten. Wat ze delen, is de zorg om het 

behoud van deelnemers of het aantrekken van 

voldoende nieuwe actievelingen. 
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Volgens bewoners kunnen professionals een 

waardevolle bijdrage leveren aan initiatieven. 

Een bescheiden opstelling is daarbij op z’n 

plaats, want niet ieder initiatief zit op hulp van 

buiten te wachten. Wanneer ondersteuning wel 

gewenst is, gaat het vooral om promotie van 

het initiatief, een kleine financiële bijdrage of 

het inspringen van professionals bij specifie-

ke werkzaamheden. Wat bovenal belangrijk 

blijkt, is het uitspreken van enthousiasme en 

waardering richting initiatiefnemers, medebe-

woners en andere professionals. Dit vergroot 

het zelfvertrouwen van initiatiefnemers en de 

betrokkenheid voor hun initiatief vanuit de 

omgeving. 

Ondersteuning door Accolade

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tus-

sen ondersteuning door individuele medewer-

kers en Accolade als organisatie. Bij individuele 

medewerkers gaat het vooral om ‘grenswer-

kers’; zij die werken op het raakvlak tussen be-

woners en Accolade. Denk aan wijkbeheerders, 

communicatiemedewerkers, of de mensen van 

klantcontact en woningverhuur.

Grondbeginselen voor professionals

1)  Waardeer het kleine, het spontane en het 

tijdelijke 

Ondanks de beperkte omvang van initiatie-

ven is hun bijdrage aan het dagelijks leven 

van mensen wel heel wezenlijk. Zij verdienen 

daarom waardering. Omarm daarbij de spon-

taniteit van de ‘doe-mentaliteit’ en neem een 

ontspanning houding aan ten opzichte van 

het tijdspad.

2)  Benader initiatiefnemers als gelijkwaardige 

partners 

Initiatiefnemers stoppen veel tijd en ener-

gie in hun initiatief. Zij weten alles over het 

project en vaak ook veel over de buurt of wijk. 

Beschouw initiatiefnemers daarom vanaf het 

begin af aan als gelijkwaardige partners in de 

ontwikkeling van de wijk.

3)  Toon enthousiasme en betrokkenheid 

Enthousiasme en betrokkenheid vanuit de 

omgeving zijn essentieel voor het succes 

van een initiatief. Toon daarom regelmatig 

interesse in de voortgang van het initiatief.

4)  Sluit aan bij de motieven van initiatiefnemers 

Zonder actieve bewoners geen initiatief. Hun 

motivatie is dus doorslaggevend. Probeer 

daar  in de ondersteuning zoveel mogelijk bij 

aan te sluiten. 

5)  Wees helder in wat initiatiefnemers van je 

mogen verwachten 

Een professional die enthousiast is en waar 

initiatiefnemers op terug kunnen vallen 

wanneer het tegenzit, is goud waard. Echter, 

niets is teleurstellender dan een toezegging 

die niet wordt waargemaakt. Wees daarom 

helder over welke ondersteuning bewoners 

mogen verwachten en houd ze op de hoogte 

van de vorderingen.

In het rapport is een twaalftal rollen uitgewerkt 

die professionals helpen bij het toepassen van 

deze grondbeginselen. 

Aandachtspunten voor de organisatie

1)  Werk aan een herkenbare identiteit in het 

partnerschap met actieve bewoners 

Accolade kan duidelijker zijn in welk partner-

schap zij graag aangaat met actieve bewo-

ners. Bewoners en professionele partners 

in de wijk weten zo op welke wijze zij met 

Accolade kunnen bouwen aan een energieke 

wijkgemeenschap. En medewerkers krijgen 

meer zicht op hoe hun inzet voor bewonersi-

nitiatieven bijdraagt aan de organisatiedoel-

stellingen. 

 

Ook de huurdersverenigingen kunnen hierbij 

een belangrijke rol vervullen. Zij kunnen een 

rol spelen in het verbinden van (potentiële) 

initiatieven en professionals en van initia-

tieven onderling. Daarnaast kunnen zij erop 

toezien dat de belangen van actieve huurders 

en andere bewoners voldoende blijven ge-

borgd in de werkwijze van Accolade. 

2)  Verlaag de drempel voor bewoners om zelf in 

actie te komen 

Accolade kan bewoners inspireren met 

voorbeelden van initiatieven uit andere 

wijken en plaatsen. Dit geeft bewoners zicht 

op de stappen die zij kunnen zetten om een 
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soortgelijk project te starten. Daarnaast kan 

Accolade haar communicatie met (starten-

de) initiatieven strakker organiseren, zodat 

bewoners hun energie en motivatie behou-

den. 

3)  Vergroot binnen de organisatie de bekendheid 

met de werkwijze en motieven van bewonersi-

nitiatieven  

Hoe meer werknemers van Accolade een ‘ge-

voel’ hebben bij wat initiatiefnemers drijft en 

hoe zij te werk gaan, des te groter is het col-

lectieve inlevingsvermogen van de organisatie. 

Dat maakt het voor bewoners makkelijker een 

partnerschap met Accolade te ontwikkelen. 

Ook wordt het voor grenswerkers eenvoudiger 

om vragen en dilemma’s intern te bespreken 

en gezamenlijk op te lossen. 

4)  Vergroot de handelingsruimte van grenswerkers 

Grenswerkers zijn gebaat bij de mogelijkheid 

zelfstandig te beslissen over de inzet van 

middelen. Dan kunnen zij zich opstellen als 

een daadkrachtige partner en het moment 

van enthousiasme bij initiatiefnemers 

benutten. Het creëert tevens de mogelijkheid 

te improviseren wanneer de situatie erom 

vraagt. 

5)  Trek samen op met andere partners in de wijk 

Gemeenten, welzijnsorganisaties en wijk-

platforms zijn belangrijke ondersteuners 

van bewonersinitiatieven. Accolade kan in 

ieder geval op drie manieren haar krachten 

met deze organisaties bundelen: gezamen-

lijke monitoring van bewonersinitiatieven, 

uitwisseling van kennis over en ervaring in 

de omgang met bewonersinitiatieven en 

door gebruik te maken van elkaars netwerken 

in wijk. 

Het rapport bevat negen concrete suggesties 

waarmee Accolade haar ondersteuning aan 

bewonersinitiatieven verder kan versterken. 

Eigen initiatief door bewoners draagt bij aan 

een goed leven in de wijk. Een productief 

partnerschap tussen bewonersinitiatieven en 

Accolade is daarom het investeren waard. 
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1. Nieuw partnerschap in de wijk
‘De doe-democratie’, ‘de burger aan zet’ en ‘de participatiesamenleving’. Het zijn kreten die 

wijzen op veranderende verhoudingen tussen publieke instanties, private partijen en bewoners 

in de ontwikkeling van de wijk. Bewoners, ondernemers en buurtorganisaties krijgen en nemen 

steeds vaker de ruimte om zelf leidend te zijn in de ontwikkeling en het beheer van hun directe 

leefomgeving. De regie ligt niet langer automatisch bij de woningcorporatie of de gemeente. Het 

is de bewoner zelf die regelmatig de touwtjes in handen neemt.

De toenemende aandacht voor bewonersinitia-

tieven, op uitnodiging of op eigen kracht, sluit 

aan bij een brede maatschappelijke beweging. 

We vinden onder andere initiatieven in de zorg1, 

stadslandbouw2 en energiesector3. Bewoners- 

initiatieven krijgen ook beleidsmatig veel 

aandacht en zijn geregeld onderwerp van 

wetenschappelijk onderzoek4. Veel organisaties 

die actief zijn in het publieke domein erkennen 

het belang van deze initiatieven. Tegelijkertijd 

zijn zij zoekende naar hoe zij zich op een goede 

manier tot deze initiatieven kunnen verhouden5. 

Ook voor Accolade en andere woningcorpo-

raties is het belangrijk de rol van initiatiefrijke 

bewoners beter te begrijpen. Dit heeft te maken 

met de potentiële meerwaarde van initiatieven 

voor haar huurders en de wijkgemeenschap, 

recente beleidsveranderingen en de historische 

relaties tussen actieve burgers en de volkshuis-

vestingsbeweging. 

1.1. Meerwaarde van initiatieven voor 
huurders en de wijkgemeenschap

De aandacht voor het effect van bewoners- en 

beleidsinterventies in wijken is de afgelopen 

twintig jaar sterk gegroeid6. In lijn met deze 

benadering wordt ook van bewonersinitiatie-

ven verwacht dat ze van meerwaarde zijn voor 

individuele bewoners en voor de wijkgemeen-

schap als geheel. Systematisch en vergelijkend 

onderzoek naar de effecten van initiatieven op 

bewoners en gemeenschappen is echter lastig 

en nog nauwelijks beschikbaar7. Niettemin 

wordt in de wetenschappelijke literatuur een 

aantal potentiële effecten benoemd. Deze zijn 

samengevat in Figuur 1.1. Figuur 1.1 De meerwaarde van initiatieven
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1. Nieuw partnerschap in de wijk

De meerwaarde voor individuele bewoners lei-

den we af uit theorieën over de beweegredenen 

voor bewoners om actief te worden8. Hierbij 

is het goed te bedenken dat ‘de individuele 

opbrengst’ soms persoonsgebonden is en in 

andere situaties een onderdeel van een collec-

tief profijt. 

Bij de persoonsgebonden opbrengsten onder-

scheiden we materiële opbrengsten, sociale 

opbrengsten en opbrengsten verbonden aan 

‘goed burgerschap’. Materiële opbrengsten 

houden in dat het organiseren of deelnemen 

aan een initiatief kan resulteren in nieuwe vaar-

digheden of hulp bij ervaren problemen. Ook 

op sociaal vlak kan een initiatief van meerwaar-

de zijn. Het kan resulteren in nieuwe contacten, 

kansen voor persoonlijke groei (bijv. betere 

kans op een nieuwe baan), een gevoel van 

waardering en simpelweg in plezier. Tot slot 

gaat het bij opbrengsten die verbonden zijn aan 

‘goed burgerschap’ om het idee van betekenis 

te zijn voor de maatschappij. 

Dat kan op kleine schaal, met een klusteam 

voor de buurt, of voor de samenleving als 

geheel. Dan kan bijvoorbeeld worden gedacht 

aan een duurzaam energie initiatief om bij te 

dragen aan de energietransitie. Onderzoeker 

Van de Wijdeven9 voegt nog een vierde mo-

gelijke opbrengst toe: het verschuiven van het 

zelfbeeld, het beeld over de wijk of het beeld 

dat bewoners hebben over instanties. Hierbij 

kan respectievelijk worden gedacht aan het zelf-

vertrouwen van bewoners, de veronderstelde 

levendigheid van de wijk of verwachtingen over 

de betrokkenheid van professionals. 

Voor de buurt of de wijk wordt een aantal 

andere effecten genoemd. Initiatieven kun-

nen onder andere bijdragen aan de sociale 

samenhang in een gebied. Het gaat dan vooral 

om nieuwe contacten tussen deelnemers die 

gebruik maken van de diensten die initiatie-

ven bieden. De initiatiefnemers kennen elkaar 

namelijk vaak al10. Samen deel uitmaken van 

een project of evenement kan het wederzijds 

begrip en het onderling vertrouwen tussen 

bewoners versterken. Andere bewoners zijn 

dan niet langer anonieme wijkgenoten, maar 

op z’n minst ‘vertrouwde vreemden’11. Alleen 

het opzetten en uitvoeren van een initiatief 

kan dus al een bijdrage leveren aan de wijk, los 

van of het beoogde doel wordt gehaald12. Van 

bewonersinitiatieven wordt ook aangenomen 

dat ze bijdragen aan betere voorzieningen in 

de wijk13. De lokale kennis van initiatiefnemers 

en hun directe contact met medebewoners kan 

helpen in het beter afstemmen van voorzienin-

gen op lokale behoeften en omstandigheden. 

Daarnaast kunnen initiatieven de betrokkenheid 

van bewoners bij het functioneren van de wijk 

vergroten14. Doordat zij zelf activiteiten orga-

niseren wordt de verbondenheid tussen de ge-

meenschap en hun leefomgeving vaak vergroot. 

1.2. De implicaties van recente beleidsver-
anderingen 

Ook de dynamiek in het rijksbeleid onderstreept 

het belang van een beter begrip van initiatieven 

die bewoners in het werkgebied van Accolade 

opzetten. Het helpt Accolade een antwoord te 

geven op de tendens dat beleid steeds vaker op 

lokaal niveau wordt ingevuld. 

De ontwikkelingen in de zorg zijn daar een 

duidelijk voorbeeld van. De Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning (WMO) bracht nieuwe 

taken naar de gemeenten. Met de komst van de 

wet wordt meer van burgers zelf verwacht. Voor 

aanvullende ondersteuning is niet langer het 

Rijk maar de gemeente de eerst aangewezen 

partij. Dat gaat met vallen en opstaan15. Het is 

desondanks een realiteit waar veel huurders 

van Accolade de komende jaren mee te maken 

krijgen. Extra ondersteuning van hun corpo-

ratie bij het opzetten van initiatieven kunnen 

zij daarom goed gebruiken. Dit is ook in het 

belang van Accolade omdat passende zorg 

vaak vraagt om woningaanpassingen en de 

inbedding van mentaal kwetsbare bewoners 

in de wijkgemeenschap problemen helpt te 

voorkomen.

Welke ruimte Accolade heeft voor het onder-

steunen van bewonersinitiatieven is een actuele 

vraag. De regels waaraan corporaties zich 

moeten houden zijn in 2015 veranderd16. Corpo-

raties dienen zich vooral te richten op verhuur 

van betaalbare woningen aan mensen met 

lagere inkomens. Daarbij hoort vanzelfsprekend 

ook nieuwbouw, goed beheer en onderhoud 

van die woningen. Corporaties mogen inves-

teren in de woonomgeving en in leefbaarheid, 

maar alleen voor zover deze direct aansluiten 

bij hun woningbezit. De wet geeft ook een 

plafond voor investeringen in leefbaarheid en 

geeft gedetailleerd aan wat de corporatie op dit 

terrein mag doen. 

8. We beperken ons hier tot de ‘general incentive theory’ (Whiteley and Seyd, 1996) en het ‘citizens voluntarism model’ (Verba et al. 1995). | 9. Van de Wijdeven, 2012 | 10. Van de Wijdeven, 2012 | 11. Reindorp, 2004 | 12. Oude Vrielink & Verhoeven, 2011 | 13. Voorberg et al., 2014 | 14. WRR, 2005 | 15. SCP, 2014 | 
16. De Woningwet, 2015, meer in het bijzonder artikel 45, en artikel 51 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting



Wie is aan de buurt? 10

1. Nieuw partnerschap in de wijk

Gezien deze nieuwe regelgeving is het voor 

Accolade goed te weten welke initiatieven 

bewoners nemen. Wanneer initiatieven om on-

dersteuning vragen, zal Accolade goed moeten 

kijken welke mogelijkheden de Woningwet haar 

biedt. Accolade opereert hierin niet alleen. De 

uitgaven voor leefbaarheid moeten ingekaderd 

worden binnen de prestatieafspraken die Ac-

colade ieder jaar maakt met de gemeenten en 

huurdersorganisaties. 

Als laatste staan we stil bij de Omgevingswet. 

Naar verwachting wordt deze wet in 2019 inge-

voerd. Deze wet vraagt gemeenten omgevings-

visies op te stellen met lokale partners, met 

‘omgevingskwaliteit’ als richtsnoer17. Dat is een 

veel ruimer begrip dan de ‘ruimtelijke kwaliteit’ 

uit de huidige Wet ruimtelijke ordening en 

vraagt daarmee om een gebied specifieke invul-

ling samen met bewoners. Daarnaast dienen de 

omgevingsvisies meer ruimte te creëren voor 

initiatief van burgers en ondernemers en het 

geven en vragen van vertrouwen18. Het opstel-

len van deze visies kan dus een stimulans zijn 

voor bewonersinitiatieven in het werkgebied 

van Accolade. Accolade kan haar verzamelde 

kennis over bewonersinitiatieven inzetten om 

het welbevinden van haar huurders zo goed 

mogelijk te waarborgen in de omgevingsvisies.

1.3. Herwaardering van historische ban-
den

De aandacht voor bewonersinitiatieven is niet 

alleen actueel, maar in zekere zin ook zo oud 

als de woningcorporatie zelf. Woningcorpora-

ties zijn gestoeld op particulier initiatief dat de 

woonomstandigheden wil verbeteren voor hen 

die dat niet zelfstandig kunnen. Een klein aantal 

corporaties heeft zijn wortels in organisaties 

voor en door bewoners, bijvoorbeeld uit de tra-

ditie van coöperaties. Veel anderen hadden een 

verenigingskarakter, of waren initiatieven van 

de gegoede burgerij of van industriëlen19. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd deze maat-

schappelijke oorsprong van corporaties steeds 

minder zichtbaar. In de wederopbouwperiode 

lag de focus sterk op het oplossen van de wo-

ningnood, waarbij de rijksoverheid de centrale 

regie nam. Corporaties werden in die jaren vaak 

gezien als ‘bijkantoren van de overheid’. Eind 

jaren zeventig van de vorige eeuw begon een 

periode waarin de professionalisering toenam 

en corporaties zelfstandiger werden. Ook werd 

de (rechts)positie van huurders versterkt.20 

Binnen de stadsvernieuwing kregen huurders 

samen met andere partijen in de wijk op pro-

jectbasis inspraak.21 In 1995 werden corporaties 

financieel zelfstandig, met de waarde van hun 

omvangrijke woningbestand als ‘revolving fund’ 

waaruit nieuwe investeringen betaald zouden 

kunnen worden.22 De vermogensgroei in de 

jaren die daarop volgden, leidde tot groeiende 

druk om hun middelen (ook) in te zetten voor 

wijkvernieuwing. Op de plaatsen waar dat ook 

daadwerkelijk gebeurde gaven corporaties daar 

in samenspraak met de gemeente een brede 

invulling aan. 

Min of meer in dezelfde periode groeide binnen 

de stedelijke vernieuwing rond de eeuwwisse-

ling ook de aandacht voor een bredere betrok-

kenheid van bewoners wederom. De algemene 

opvatting was dat de verzorgingsstaat te ver 

was doorgeschoten23. Van de burger werd weer 

meer verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

verwacht. Eigen initiatief van bewoners werd 

in het kader van de wijkaanpak dan ook volop 

aangemoedigd en ondersteund24. 

Veel corporaties zijn daar actief op ingespron-

gen. In dat licht gezien is de nieuwe Woning-

wet een stap terug. Dat maakt de uitdaging 

om een eigentijdse invulling te geven aan de 

verhouding tussen Accolade en de bewoners 

van ‘haar’ wijken alleen maar actueler. Of zoals 

Wouter Beekers25 stelt: “De actieve burgers en 

gemeenschappen die de corporaties ooit droegen 

zijn buiten de volkshuisvestingsbeweging komen 

te staan. De uitdaging van vandaag ligt in de 

activering van de burger: niet door de corpora-

ties of de samenleving opnieuw uit te vinden, 

maar door hen weer aan elkaar te verbinden. Zo 

houden we ons land bewoonbaar, dat kunnen we 

niet met stenen alleen.” (p. 312)

1.4. Werken aan zeggenschap

Accolade werkt aan nieuwe verbindingen met 

haar huurders en andere bewoners. Zij wil de 

mogelijkheden voor huurders om zelf regie te 

voeren over hun woonomgeving vergroten. In 

haar Visie 2015-2020 stelt zij dat ze het ‘mee-

denken, meebepalen en meebeslissen’ actief 

aanmoedigt26. Daarmee omarmt Accolade een 

meer nadrukkelijke rol voor bewoners in de 

ontwikkeling en het beheer van woningen en 

het versterken van de leefkwaliteit in wijken. 

Deze ambitie is op meerdere fronten zichtbaar. 

Zo heeft Accolade een bredere participatie van 

  17. Rli, 2015 | 18. Min. Van IenM, 2016 | 19. Beekers, 2012 | 20. Van der Schaar,1987 | 21. Koffijberg, 2005 | 22. Ekkers & Helderman, 2010 | 23. Van Putten, 2006 | 24. VROM, 2007 | 25. Beekers, 2012 | 26. Accolade, 2015a
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huurders beleidsmatig verankerd27 en heeft zij 

in samenspraak met huurders bepaald waar 

deze participatie op gericht zal zijn28. Daarnaast 

ontwikkelt Accolade wijkvisies met bewoners 

en steunt zij een aantal bewonersinitiatieven. 

Leer- en onderzoekstraject Buurtmakers is een 

nieuwe stap in de samenwerking met huurders. 

Het verkent de mogelijkheden voor vergaand 

partnerschap met huurders en wat dit van 

Accolade vraagt. 

1.5. Doel- en vraagstelling

De doelstelling voor dit onderzoek is om 

inzicht te verkrijgen in de (potentiële) rol van 

bewonersinitiatieven in de ontwikkeling en het 

beheer van wijken. Ook verkennen we de wijzen 

waarop woningcorporatie Accolade zich tot 

deze initiatieven kan verhouden. 

Twee vragen staan in dit onderzoek centraal: 

1.  Welke bewonersinitiatieven zijn er in het 

werkgebied van Accolade en wat zijn hun 

kenmerken? 

2.  En hoe kan Accolade deze initiatieven  

ondersteunen en stimuleren?

1.6. Afbakening

In Buurtmakers zijn verschillende vormen van 

partnerschappen tussen bewoners en corpo-

raties verkend. Het onderzoeksgedeelte is spe-

cifiek gericht op bewonersinitiatieven. Daarbij 

gaat het om29:

•  Activiteiten, vaak gemeenschappelijk, door 

bewoners;

•  Ten dienste van een collectief belang;

•  Initiatiefnemers bepalen (grotendeels) zelf het 

doel, de middelen en de aanpak;

•  Ze zijn actief betrokken bij de uitvoering;

•  En opereren op lokaal niveau (buurt, wijk, 

stad). 

De initiatieven die in kaart zijn gebracht, ken-

nen niet alleen huurders als initiatief- of deel-

nemer. Het gaat om initiatieven van bewoners 

in de breedste zin. Dit heeft twee redenen. Ten 

eerste heeft het onderzoek tot doel om zicht te 

krijgen op welke initiatieven er zijn in het werk-

gebied van Accolade en hun kenmerken. We 

hadden geen reden om te veronderstellen dat 

sociale huurders andere initiatieven opzetten 

dan bijvoorbeeld woningeigenaren. Ten tweede 

hebben initiatieven vaak een brede doelgroep. 

Dat betekent dat initiatieven van niet-huurders 

ook van betekenis kunnen zijn voor huurders 

van Accolade en daarmee ook voor de corpo-

ratie zelf. 

Om aan te sluiten bij het gebied waar Accolade 

actief is, hebben we ons beperkt tot vijf plaat-

sen in Friesland: Drachten, Franeker, Heeren-

veen, Joure en Sneek (zie Figuur 1.2).

Figuur 1.2

In onderzoeken naar actief burgerschap worden 

verschillende termen gebruikt. Denk bijvoor-

beeld aan ‘lokale initiatieven’, ‘burgerinitiatie-

ven’ en ‘doe-het-zelf-initiatieven’. Dit onderzoek 

is specifiek gericht op initiatieven in en rondom 

de wijk die worden gerund door bewoners. 

Daarom gebruiken we in dit rapport de term 

bewonersinitiatieven. 

27. Accolade, 2015b | 28. Accolade, 2016 | 29. Gebaseerd op Bakker et al., 2012; Denters, 2016
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1.7. Aanpak

Het onderzoek is onderdeel van een breder 

traject met de naam ‘Buurtmakers’. Buurtma-

kers is gestart in september 2016 en afgerond 

in mei 2017 (zie figuur 1.3). In dit leer- en 

onderzoekstraject heeft naast onderzoek ook 

een aantal trainingen en excursies plaatsgevon-

den met een groep ‘koplopers’. Deze koplo-

persgroep bestond uit zeven medewerkers van 

verschillende afdelingen binnen Accolade en 

een huurster. 

Tijdens het onderzoek zijn de koplopers en on-

derzoekers samen opgetrokken. De koplopers 

zijn actief betrokken bij de dataverzameling en 

-analyse. We hebben tussentijdse uitkomsten 

met hen gedeeld en bediscussieerd, en de uit-

komsten zijn verwerkt in dit rapport. Daarnaast 

hebben zij tijdens de excursies en trainingen 

ideeën verzameld en ontwikkeld over hoe  

Accolade met bewonersinitiatieven kan om-

gaan. Enkele daarvan zijn ook opgenomen in 

dit rapport om u mee te nemen op onze reis.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

een combinatie van enquêtes en interviews. 

Een eerste inventarisatie heeft 246 bewoner-

sinitiatieven opgeleverd. 82 daarvan hebben 

een enquête ingevuld. Vervolgens zijn 14 

initiatieven verder onderzocht met behulp van 

interviews. Daarnaast hebben ook medewerkers 

van Accolade deelgenomen aan een enquête 

en aan interviews. De combinatie van kwanti-

tatieve en kwalitatieve data heeft ons in staat 

gesteld patronen in beeld te krijgen en de 

mogelijke verklaringen hiervoor. Tot slot zijn er 

gesprekken gevoerd met huurderverenigingen, 

en medewerkers van welzijnsinstellingen en 

gemeenten die actief zijn in de wijk. Een uitge-

breide methodische verantwoording is te lezen 

in bijlage Verantwoording. 

1.8. Leeswijzer

Dit rapport is opgedeeld in vijf delen, waar-

van u het eerste net heeft voltooid. Deel twee 

behandelt enkele theoretische ankerpunten 

waarop dit onderzoek is gebaseerd. In deel drie 

analyseren we de bewonersinitiatieven in het 

werkgebied van Accolade. Deel vier richt zich 

op de vraag hoe Accolade met deze initiatie-

ven kan omgaan. In het laatste en vijfde deel 

worden enkele aanbevelingen gedaan voor de 

volgende stappen die Accolade kan zetten. 

Figuur 1.3. Sfeerimpressie van de aftrap van het leer-en onderzoekstraject bij Accolade in Heerenveen.
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Dit hoofdstuk beschrijft de theoretische achtergrond van het onderzoek. Het bespreekt de bre-

dere maatschappelijke en wetenschappelijke discussie rondom bewonersinitiatieven. We starten 

met de historie van bewonersinitiatieven en de trends die hernieuwde aandacht voor deze 

initiatieven voeden. Vervolgens bespreken we de rol van burgerparticipatie in verschillende typen 

bestuursvormen, en verkennen we de bijzondere positie van de corporatie. Daarna richten we 

ons op de factoren die beïnvloeden of bewoners in actie komen. Het hoofdstuk wordt afgesloten 

met enkele kanttekeningen bij het stimuleren van eigen initiatief door bewoners.

2.1. De lange historie van bewoners- 
initiatieven

Door de recente aandacht voor zichzelf 

organiserende bewoners ontstaat het beeld 

dat bewonersinitiatieven iets nieuws zijn. Een 

blik in de geschiedenis leert ons dat dit onjuist 

is. Zo verenigden arbeiders zich al tijdens de 

industriële revolutie in de 19de eeuw (zie Figuur 

2.1). Ze organiseerden vrijwillig collectieve 

voorzieningen om zieke collega’s te ondersteu-

nen of om de oude dag door te komen30. Ook 

is bijvoorbeeld woningcorporatie Rochdale in 

1903 opgericht door een koetsier en conducteur 

van de paardentram in Amsterdam met het 

doel om goede woningen te bouwen voor arbei-

ders31. Veel van de door burgers georganiseerde 

voorzieningen zijn in de 20ste eeuw onderdeel 

geworden van de verzorgingsstaat en daarmee 

onder het beheer van de overheid gekomen. 

Andere – zoals onze zorgverzekeraars - hebben 

zich ontwikkeld tot commerciële dienstverle-

nende ondernemingen32. Deze ontwikkelings-

patronen verklaren wellicht dat bewonersiniti-

atieven vandaag de dag (weer) als iets nieuws 

worden gezien, waarbij vaak verwezen wordt 

naar het begrip civil society. 

Dat bewonersinitiatieven al een lange geschie-

denis hebben, betekent echter niet dat we 

kunnen volstaan met het afstoffen van oude 

modellen. De samenleving is veranderd en 

binnen Nederland en daarbuiten wordt gezocht 

naar een nieuwe verhouding tussen de over-

heid, maatschappelijke organisaties, private 

partijen en burgers. Een van de voorvechters  

van het ‘Big Society’ beleid in het Verenigd  

Koningrijk, Philip Blond, ziet zelfbestuur door  

bewoners bijvoorbeeld als een kans om de na-

delen van overheids- of marktsturing te onder-

vangen33 (Philip Blond, 2010). Meer concreet 

nemen in het van oudsher sterk op burger- 

democratie-gerichte Denemarken bewoners  

de regie in de revitalisatie van wijken en het 

herinrichten van de openbare ruimte34. Om 

beter te begrijpen waar de huidige generatie 

bewonersinitiatieven uit voort komt,  

bespreken we een aantal trends.

Figuur 2.1

Coöperatie Vooruit uit Gent, 

opgericht in 1880, met als doel 

de invloed van de werkende 

klasse te vergroten en om te 

voorzien in sociale zekerheden

(bron: www.solidair.org)

30. Denters, 2016 | 31. Rochdale, 1953 | 32. Zie bijvoorbeeld Burger& Dekker, 2001 | 33. Blond, 2010 | 34. Engberg et al., 2000; Engberg, in druk 
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2.2. Trends die bewonersinitiatieven 
voeden

Een serie aan trends voedt de aandacht en 

ruimte voor bewonersinitiatieven35. We be-

perken ons tot de vier die wij het belangrijkst 

vinden. 

Zoektocht naar plaats-identiteit

De wereld is steeds verder verbonden. Dankzij 

vergaande globalisering bestellen we producten 

in China, omarmen we de laatste technologie-

trends uit de Verenigde Staten en zijn bedrijven 

wereldwijd actief. Dit kan er echter ook toe 

leiden dat steden en plaatsen steeds meer op 

elkaar gaan lijken, en dat de ‘eigenheid’ van 

plekken vervaagt36. Dat roept tegenreacties 

op en de behoefte om de herkenbare plek die 

‘thuis’ heet te behouden en te versterken. Het 

samen organiseren van activiteiten en lokaal re-

gelen van zaken kan dit thuisgevoel vergroten. 

Initiatieven rond streekproducten zijn hiervan 

een voorbeeld. 

De netwerksamenleving

Groepen in de samenleving en samenwerkings-

verbanden zijn steeds informeler en horizon-

taler georganiseerd37. Traditionele en meer 

hiërarchische relaties verliezen aan betekenis 

en burgers zijn steeds mondiger38. Er is ruimte 

voor improvisatie en creativiteit in het organi-

seren van mensen en belangen39. Samenwer-

kingen zijn daarmee vaak losser en soms ook 

tijdelijk van aard. De informele wijze waarop 

veel bewonersinitiatieven zijn georganiseerd 

sluit hierop aan. 

De digitalisering

We werken en leven steeds meer digitaal. 

Kennis en informatie wordt digitaal aange-

boden, we delen onze ervaringen via sociale 

media en contacten worden online gelegd en 

onderhouden. Dat levert niet alleen nieuwe 

mogelijkheden, maar verandert ook de manier 

waarop we leven. Er is dus sprake van een 

wederzijdse beïnvloeding tussen technologie en 

de maatschappij40. Voor bewonersinitiatieven 

is het gemakkelijker zich te organiseren en op 

andere manieren samen te werken met profes-

sionele organisaties41. Denk aan crowdsourcing, 

WhatsApp buurtpreventie of online bewoner-

spanels. 

De zelfredzame burger als beleidsambitie

De burger die het zelf doet, is steeds nadruk-

kelijker ook een beleidswens. De hervorming 

van de verzorgingsstaat, een roep om de 

herwaardering van normen en waarden, de 

financiële crisis van 2008, het consumentisme: 

het zijn allemaal aanleidingen de zelfredzame 

burger op het schild te hijsen42. Dit betekent 

dat bewonersinitiatieven de wind mee hebben. 

Vooral lokaal wordt volop ondersteuning aange-

boden door gemeenten, welzijnsorganisaties 

en corporaties. 

Een aantal bredere maatschappelijke pro-

cessen draagt dus bij aan de aandacht voor 

bewonersinitiatieven. Ook is duidelijk dat dit 

leidt tot veranderende verhoudingen tussen 

publieke organisaties, marktpartijen en burgers. 

In de volgende paragraaf verkennen we deze 

verschuiving nader.

2.3. Bewoners betrekken bij besluit- 
vorming: van inspraak tot doe-het-zelf 

Wanneer bewoners initiatief nemen, veranderen 

de traditionele verhoudingen tussen hen en de 

overheid, maatschappelijke instellingen en markt-

partijen. Dat wordt duidelijk wanneer we zelfbe-

stuur vergelijken met andere bestuursvormen. 

We maken onderscheid tussen centrale sturing, 

gedeeld bestuur en zelfbestuur (zie Figuur 2.2)43. 

Bij centrale sturing bepalen de organisaties die 

vorm geven aan het publieke domein – zoals 

de overheid – grotendeels hoe besluiten wor-

den genomen en hoe tijd, geld en kennis wordt 

ingezet. Bij gedeeld bestuur wordt dit een ver-

antwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Er 

is dan sprake van een wederzijdse afhankelijk-

heid tussen overheid, markt, maatschappelijke 

organisaties en burgers. Bij zelfbestuur nemen 

burgers de regie. Zij bepalen in grote mate wel-

ke andere partijen erbij worden betrokken, hoe 

besluiten worden genomen en hoe tijd, geld en 

kennis wordt ingezet.

Onderzoekers Lenos, Sturm en Vis44 geven aan 

hoe de positie van de burger bij deze verschil-

lende bestuursvormen beter te begrijpen. Zij 

onderscheiden drie generaties van burgerpar-

ticipatie in Nederland die goed aansluiten op 

de beschreven bestuursvormen. De eerste 

generatie, die ontstaat in de jaren ’70, gaat over 

burgers die inspraak hebben in besluitvorming. 

In de wijkontwikkeling werd dit onder andere 

gevoed door het adagium ‘bouwen voor de 

buurt’. Dit wil zeggen dat bewoners invloed 

konden uitoefenen op het verloop van stadsver-

nieuwingsprojecten. 

35. zie o.a. Mouleart et al., 2005; Wijdeven et al., 2013 | 36. Ritzer, 2004 | 37. Castells, 1996; WRR, 2012 | 38. WRR, 2012 | 39. Boutellier, 2011; Hajer, 2011 | 40. Misa et al., 2003 | 41. Linders, 2012 | 42. Tonkens, 2008; Van de Wijdeven et al., 2013 | 43. Kooiman, 2003; Arnouts et al., 2012 | 44. Lenos et al., 2006
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De tweede generatie burgerparticipatie, die 

opkomt in de jaren ’90, behelst coproductie 

van beleid. In het Grotestedenbeleid en de 

Stedelijke Vernieuwing werden dan ook volop 

mogelijkheden gecreëerd voor bewoners om 

al vroegtijdig mee te denken over plannen en 

beleid. De derde generatie burgerparticipatie 

is die van de zelforganiserende burger. Deze 

generatie ontstaat aan het begin van deze 

eeuw. Aangemoedigd door het WRR rapport 

‘Vertrouwen in de buurt’ uit 2005, worden 

bewoners uitgenodigd en ondersteund in het 

zelf opzetten van activiteiten en projecten in 

de wijk. Naast meedenken leveren bewoners 

vooral een bijdrage door te ‘doen’45. 

De genoemde generaties van burgerparti-

cipatie vervangen elkaar niet, maar bestaan 

naast elkaar. Zo is er een breed palet van 

bewonersbetrokkenheid ontstaan: van inspraak 

tot doe-het-zelf. Iedere variant brengt andere 

uitdagingen met zich mee voor professionals 

bij gemeenten, welzijnsorganisaties of corpo-

raties. Deze organisaties kennen verschillende 

vormen van legitimering: de besluiten van de 

gemeenteraad, een contract met de overheid, 

of een eigen invulling van maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid in samenspraak met lokale 

stakeholders. Toch lopen zij, als zij hun verhou-

ding met burgers/bewoners moeten invullen, 

allemaal tegen vergelijkbare vragen aan. 

Bij centrale sturing met inspraak spelen vragen 

als: Hoe komen we tot een efficiënte imple-

mentatie? En hoe zorgen we voor voldoende 

draagvlak? Bij gedeeld bestuur met vroege 

bewonersbetrokkenheid gaat het om: Welke 

partnerschapsvormen zijn geschikt voor welk 

vraagstuk? Hoe worden verwachtingen gema-

naged en verdelen we verantwoordelijkheden? 

En hoe nemen we gemeenschappelijk beslui-

ten? Bij zelfbestuur met een ondersteunde rol 

van instanties spelen zaken als: Hoe faciliteren 

we doe-het-zelf initiatieven zonder ze over te 

nemen? Hoe creëren we synergie tussen initia-

tieven en beleid? Welke voorwaarden stellen we 

aan ondersteuning?

Zoals gezegd, dit zijn vragen die voor alle 

professionele organisaties spelen. Toch is de 

positie van de corporatie een bijzondere en 

daarom bespreken we die nader. 

Uitdagingen voor corporaties

centrale
sturing

Gemeenschappelijk
bestuur

zelfbestuur

Inspraak

Centrale besturing Gedeeld bestuur Zelf bestuur

Co-creatie en 
interactief 

beleid

Hoe komen we tot een 
efficiënte implementatie?

Welke controlemechanis-
men bouwen we in?

Hoe zorgen we voor 
draagvlak?

Welke partnerschapsvor-
men zijn geschikt voor 
welk vraagstuk?

Hoe worden verwachtin-
gen gemanaged en  
verdelen we verantwoor-
delijkheden?

Hoe nemen we besluiten?

Hoe faciliteren we doe-
het-zelf initiatief?

Hoe creëren we synergie 
tussen initiatieven en 
beleid?

Welke voorwaarden  
stellen we aan onder- 
steuning? 

Figuur 2.2 Bestuursvormen en uitdagingen voor corporaties

Burgers initiëren, 
instanties 
faciliteren

45. Van de Wijdeven & Hendriks, 2009
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2.4. De bijzondere positie van de corpo-
ratie

In veel rapporten en wetenschappelijke studies 

staat de verandering in de relatie tussen de 

gemeente en bewoners centraal. Deze studies 

leveren waardevolle inzichten op voor dit 

onderzoek. Alleen is de positie van de corpo-

ratie een andere dan die van de gemeente. We 

bespreken wat dit betekent voor hun relatie met 

actieve bewoners. 

In een initiatiefrijke wijk is de huurder zo-

wel klant als partner van de corporatie in de 

ontwikkeling van de wijk. De huurder is klant 

omdat hij of zij een product afneemt, namelijk 

woonruimte. Daarmee staat de relatie aanbie-

der – consument centraal in het contact tussen 

de corporatie en de huurder. Wanneer het 

gaat om bewonersinitiatieven ligt deze relatie 

anders. Huurder en corporatie zijn dan ook 

partners. Zij delen het streven naar en verant-

woordelijkheden in het opzetten van activiteiten 

en projecten in de wijk. De corporatie heeft 

hierin een faciliterende dan wel co-creërende 

rol. De dubbele verhouding tussen huurder en 

corporatie maakt hun relatie soms complex. 

Het is in ieder geval zaak dat beide partijen hun 

verschillende rollen herkennen en tijdig tussen 

deze weten te schakelen.

Er is nog een belangrijk verschil tussen de po-

sitie van de corporatie en die van de gemeente. 

Corporaties zijn private instellingen met een 

publieke taak. Zij staan, al doen de afgelopen 

jaren anders vermoeden, op afstand van de po-

litiek. Daarmee hebben zij binnen een specifiek 

wettelijk kader meer vrijheid hun eigen koers 

te bepalen dan publieke organisaties. Dat geldt 

dus ook voor de keuze of, hoe en welke initiatie-

ven zij steunen. Tegelijkertijd is hun taak in de 

wijk – zeker met de nieuwe Woningwet - strak-

ker afgebakend dan die van de gemeente. De 

corporatie dient hoofdzakelijk zorg te dragen 

voor voldoende aanbod van betaalbare huur-

woningen. Wel heeft zij een duidelijk belang dat 

het goed loopt in het wijk. Dat komt zowel de 

waarde van haar vastgoed als de leefkwaliteit 

in de wijk ten goede. Daar kan een corporatie 

invulling aan geven door de manier waarop zij 

woningen beheert, en door investeringen in 

woonomgeving en leefbaarheid. 

Voor Accolade staat in dit onderzoek cen-

traal hoe zijn bij de ontwikkeling en beheer 

van wijken kan aansluiten op de informele 

netwerken en manier van werken van bewo-

nersinitiatieven. De organisatie kan daar werk 

van maken door het handelingsrepertoire van 

haar medewerkers te verrijken met werkwijzen 

en vaardigheden die meer ruimte bieden voor 

partnerschappen met bewoners. De eerste stap 

hierin is te begrijpen hoe initiatieven functio-

neren.
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2.5. Waarom en wanneer bewoners in 
actie komen

In dit project gebruiken we het CLEAR model 

voor het analyseren van bewonersinitiatieven46. 

De letters CLEAR staan voor vijf factoren die de 

inzet van bewoners beïnvloeden (zie Tabel 2.1). 

Deze factoren zijn ook onderzocht tijdens onze 

inventarisatie van bewonersinitiatieven in het 

werkgebied van Accolade. 

Daarnaast is er een groot aantal contextfacto-

ren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan 

en voortbestaan van bewonersinitiatieven. 

Zoals in Tabel 2.2 is te zien, is in dit onderzoek 

specifiek aandacht besteed aan organisatieken-

merken.

Factor Wordt beïnvloed door:

Beschikbare middelen 

(CAN DO)47

•  Beschikbare tijd, fysieke ruimte en financiële middelen

•  Verbale, sociale en organisatorische vaardigheden

Motivatie  

(LIKE TO)48

•  Doelgericht: Probleem willen aanpakken en invloed uitoefenen

• Direct belang: Eigen ontwikkeling en profijt 

•  Sociaal: Plezier, contact en dingen samen doen

•  Plichtsgevoel: eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel

•  Getriggerd door bijvoorbeeld een pilotproject of dreigende sluiting van voorzieningen.

Uitnodiging  

(ASKED TO)49

•  Bekend zijn met de mogelijkheden om mee te doen

•  Aanbieden van concrete en uitvoerbare projectideeën door professionals

•  Gevraagd worden door andere actieve bewoners

Sociale netwerk 

(ENABLED TO)50 

•  Contact met andere initiatieven en hulp van professionals om verbinding te leggen met potentiële deelnemers en 

relevante andere organisatie

• Contact met politici en bestuurders

•  Formalisering en organisatiestructuur van de het initiatief beïnvloeden de duurzaamheid van de sociale netwerken

Perceptie van de kans 

op succes 

(RESPONDED TO)51

•  Beeld bij initiatiefnemers over de flexibiliteit in procedures en regels

• Reactiesnelheid van professionals

•  Enthousiasme en de (gepaste) betrokkenheid van professionals

Organisatiekenmerken Wordt beïnvloed door:

Vermogen tot co-creatie 

met bewoners52

•  Uitnodigende organisatiestructuur en interne procedures

• Goede communicatiestructuur

• Ruimte voor niet dichtgespijkerde plannen

Organisatiecultuur53 • Traditie om bewoners of huurders als partners te zien

Houding professionals54 • Bij voorbaat beschouwen van actieve bewoners als gelijkwaardige sparringpartners

• Vermogen systeemwereld en leefwereld te verbinden

• Bekendheid met de potentiële voor- en nadelen van co-creatie

Tabel 2.1: Factoren die de betrokkenheid van bewoners bij initiatieven verklaren

Tabel 2.2: Organisatiekenmerken die de ontwikkeling van bewonersinitiatieven beïnvloeden

46. Lowndes et al., 2006 | 47. Bakker et al., 2012; Denter et al., 2013a | 48. Van der Wijdeven & Hendriks, 2009; Verhoeven & Tonkens, 2011; Bakker et al., 2012; Wise, Paton, and Gegenhuber, 2012; Denters et al., 2013b; Nederhand et al., 2016 | 49. Wise, Paton, and Gegenhuber, 2012; Zwaard & Specht, 2013 |
50. Bakker et al., 2012; Igala & Van Meerkerk, 2015; Denters, 2016 | 51. Bakker et al., 2012 | 52. Andrews and Brewer 2013; Bovaird and Loeffler 2012; Huygen et al., 2012 | 53. Maiello et al. 2013 | 54. Zwaard & Specht, 2013; Voorberg et al., 2014; De Jong, 2016
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2.6. Kritische kanttekeningen bij het 
stimuleren van eigen initiatief

Investeren in bewonersinitiatieven roept ook de 

vraag op aan wie deze investeringen ten goede 

komen. Het algemene beeld is dat het vooral 

hoger opgeleide autochtone mannen van 

boven de vijftig zijn die initiatieven opzetten. 

In werkelijkheid ligt dit genuanceerder. De 

achtergrond van deelnemers aan bewonersini-

tiatieven lijkt meer divers te zijn dan bij formele 

vormen van bewonersvertegenwoordiging, 

zoals als wijkraden of huurdersbelangenverte-

genwoordigingen55. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat bewonersinitiatieven ook de 

‘doeners’ in de wijk aanspreken. Andere studies 

wijzen op verdere nuanceverschillen. Initiatie-

ven zonder bemoeienis van formele instanties 

worden vooral gerund door hoger opgeleiden56. 

Daarnaast is aangetoond dat bewoners met 

een migratieachtergrond graag activiteiten 

voor hun eigen groep organiseren en dat reeds 

actieve bewoners beter de weg weten te vinden 

naar ondersteunende middelen57. De algemene 

lijn is wel dat mensen met een goed netwerk en 

sterke binding met de buurt het vaakst initiatie-

ven in gang zetten. 

Een tweede kanttekening is een mogelijk mo-

reel oordeel over de ‘goede huurder’. De aan-

dacht voor bewonersinitiatieven kan als effect 

hebben dat de actieve huurder op het voetstuk 

wordt gezet58. Daarmee drukken corporaties 

mogelijk een stempel op wie als ‘goede huur-

der’ wordt gezien en wie niet. Hieraan kleven 

risico’s. Het kan bewoners het idee geven dat 

alleen de huur betalen en zorgdragen voor je 

woning niet voldoende is. Het zijn van een ac-

tieve huurder wordt de norm, terwijl sommige 

huurders wellicht niet de mogelijkheid hebben 

om bij te dragen aan bewonersinitiatieven of 

andere prioriteiten hebben. Daarnaast zijn er 

waarschijnlijk huurders die simpelweg geen 

behoefte hebben actief te zijn in de wijk. Een 

ander risico is dat er minder ruimte is voor de 

kritische en protesterende huurder59. Vanuit de 

doe-het-zelf gedachte wordt immers verwacht 

dat bewoners zelf zaken oppakken wanneer zij 

kansen voor verbetering zien. 

Andere kanttekeningen die worden geplaatst 

zijn het gebruik van bewonersinitiatieven voor 

beleidsdoeleinden60, mogelijke uitsluiting van 

medebewoners bij zelf gerealiseerde activiteiten 

of voorzieningen61 en het risico op overvraging 

van bewoners62. 

2.7. Samenvattend

Bewonersinitiatieven kennen een lange traditie. 

De recente aandacht leidt tot een herwaar-

dering van deze traditie. Deze herwaardering 

wordt gevoed door een viertal trends: de zoek-

tocht naar plaats-identiteit, de opkomst van de 

netwerksamenleving, digitalisering en de doet-

het-zelf maatschappij als beleidsambitie. 

Verschillende generaties van burgerparticipatie 

hebben geleid tot een breed palet van bewo-

nersbetrokkenheid: Van inspraak tot doe-het-

zelf. Hoe corporaties zich willen verhouden 

tot actieve bewoners kan vanuit verschillende 

logica’s worden beschouwd. 

Voor Accolade is het belangrijk te bepalen hoe 

zij aan wil sluiten op de informele en de associ-

atieve logica, en wat dit vraagt van de professio-

nals binnen de organisatie. 

Beter inzicht in hoe initiatieven functioneren 

helpt hierbij. We richten ons daarbij op vijf 

factoren: beschikbare middelen, motivatie, 

uitnodiging door anderen, sociaal netwerk en 

de veronderstelde kans op succes. Ook bekijken 

we de invloed van een aantal organisatieken-

merken, zoals de mate waarin de werkwijze van 

Accolade is afgestemd op bewonersinitiatie-

ven, de organisatiecultuur en de houding van 

professionals. 

De resultaten van het onderzoek geven inzicht 

in de kenmerken van bewonersinitiatieven in 

het werkgebied van Accolade. Ze helpen te 

begrijpen hoe Accolade deze initiatieven kan 

ondersteunen en stimuleren, maar ook voor 

welke kanttekeningen we bij het stimuleren van 

eigen initiatief oog zullen moeten hebben. 

55. Verhoeven & Tonkens, 2011, Van de Wijdeven, 2012; Denters et al., 2013b | 56. Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak 2006 | 57. Tonkens, 2009 | 58. zie Uitermark, 2012 | 59. Verhoeven & Oude Vrielink, 2012 | 60. Verhoeven & Oude Vrielink, 2012 | 61. Uitermark, 2012 | 62. Tonkens, 2009
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In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: Welke bewonersini- 

tiatieven zijn er in het werkgebied van Accolade en wat zijn hun kenmerken? We analyseren  

de gevonden bewonersinitiatieven en vergelijken ze onderling (zie bijlage Verantwoording). 

Zo leren we meer over hoe initiatieven zijn ingericht en waar ze behoefte aan hebben. Met die 

kennis maken we in het volgende hoofdstuk de stap naar de (eventuele) rol voor Accolade in het 

ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Het hoofdstuk start met het bespreken van 

de kenmerken van de bewonersinitiatieven. 

Vervolgens kijken we naar de wijze waarop deze 

initiatieven zijn georganiseerd. Ook bespreken 

we welke communicatiemiddelen ze gebruiken 

en met welke andere partijen in de wijk ze con-

tact onderhouden. Daarna zoomen we dieper 

in op de motivatie en mobilisatie van actieve 

bewoners en bespreken we hun ambities. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse 

van de ondersteuningsbehoeften van initiatie-

ven.

3.1. Een mengelmoes van initiatieven

In het werkgebied van Accolade zijn veel 

verschillende bewonersinitiatieven actief (zie 

Figuur 3.1). Deze diversiteit blijkt uit de enquête 

die 82 initiatieven hebben ingevuld. We zien 

onder meer een variatie in thematiek, omvang, 

deelnemers, bestaansduur en bereik. 

Thematiek

De variatie in initiatieven is duidelijk zichtbaar 

in de diversiteit aan thema’s die zij bedienen. 

Initiatieven zijn actief in alle 15 vooraf bepaalde 

antwoordcategorieën. Zoals zichtbaar in Figuur 

3.2 (volgende pagina), variëren deze van ‘zorg’, 

‘jongeren’ en ‘contact tussen burgers’ tot aan 

‘vervoer & mobiliteit’, ‘cultuur’ en ‘veiligheid’. 

Een derde van de ondervraagden heeft zelf nog 

thema’s toegevoegd. Ook in die antwoorden 

bestaat een grote variatie, maar de thema’s 

‘ouderen’ en ‘duurzaamheid/milieu’ komen 

het vaakst naar voren. Deze diversiteit is ook te 

zien in andere studies63.

Omvang

Het aantal bewoners dat betrokken is bij 

een initiatief verschilt sterk. Soms draait een 

initiatief om één persoon die voor meerdere 

bewoners het groen rondom een wooncomplex 

onderhoudt. Een ander uiterste is een wijkteam 

waarvan 200 mensen gebruikmaken. Coöpe-

raties komen niet voor in onze inventarisatie. 

Vermoedelijk is dat omdat zij meestal op een 

hoger schaalniveau zijn georganiseerd.  

Ook het aantal activiteiten per initiatief en de 

frequentie waarmee deze plaatsvinden, verschil-

len sterk. Een aantal initiatieven is ontstaan 

rondom een eenmalige activiteit, zoals het 

plaatsen van speeltoestellen in de wijk. Andere 

initiatieven zijn dagelijks actief, bijvoorbeeld 

met het helpen van buurtbewoners bij klusjes. 

Deelnemers

Naast verschillen in het aantal deelnemers, zit 

er ook variatie in de deelnemers per initia-

tief. Figuur 3.3 laat zien dat de groep ‘allerlei 

deelnemers’ verreweg het grootst is met 38% 

van de initiatieven. Deze initiatieven richten 

zich niet op specifieke groepen deelnemers. 

Bij initiatieven waarvoor dat wel geldt, zijn de 

typen deelnemers verdeeld over verschillende 

antwoordcategorieën. Voor veel initiatieven was 

het specificeren naar ‘bewoners’ al specifiek 

genoeg.

Figuur 3.1 Een mengelmoes van initiatieven

63. Van der Heijden et al., 2011; Denters et al., 2013b

http://wijkraad.lieuwedevries.com/documenten/opening-speeltuin-wassenbergh-schotanus-straat/
http://www.joustercourant.nl/nieuws/3683/buurtkring-start-onderzoek-in-wijk-westermeer/
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Bestaansduur

De meeste initiatieven in onze dataset zijn in 

2015 of 2016 opgericht. Voor het recente  

karakter van initiatieven is een aantal verklar- 

ingen mogelijk. De focus van de inventarisatie 

op actieve initiatieven (of tot 1 jaar geleden  

afgerond), in combinatie met de veelal tijdelijke 

aard van initiatieven, zorgt voor een oververte- 

 

genwoordiging van recent gestarte initiatieven. 

Daarnaast is er afgelopen jaren in Nederland 

veel aandacht voor bewonersinitiatieven, zowel 

maatschappelijk als beleidsmatig (zie Hoofd-

stuk 1). Friesland is hierin geen uitzondering64. 

Het kan zijn dat daardoor de afgelopen jaren 

meer initiatieven zijn gestart.

Meerdere thema’s 
per initiatief mogelijk
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Echter, 12% van de initiatieven bestaat 10 jaar 

of langer. Buurtverenigingen zijn hierin een 

dominante groep. De naar eigen zeggen oudste 

buurtvereniging van Friesland - buurtvereniging 

B.A.S. uit Joure - werd direct na de Tweede 

Wereldoorlog opgericht (1945) omdat er de 

behoefte was om leuke dingen met elkaar te on-

dernemen. De lange bestaansduur van een deel 

van de initiatieven laat zien dat we bewonersini-

tiatieven niet als ééndagsvliegen moeten zien. 

Zij kunnen structureel in diensten en goederen 

voorzien.

Bereik

Het ruimtelijk bereik van initiatieven varieert 

ook. Vanwege de focus van dit onderzoek op 

initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in 

de wijk, zijn veel initiatieven gericht op de wijk, 

de buurt, of straat/complexniveau. Sommige 

initiatieven richten zich alleen op een aantal 

woningen, bijvoorbeeld als het gaat om het 

groenonderhoud rondom een wooncomplex. 

Daarentegen geven anderen initiatieven aan 

dat hun deelnemers vanuit de hele gemeente 

komen. Ook zijn er een aantal niet-plaatsgebon-

den, mobiele initiatieven, zoals een kledingbus. 

Zij hebben een bovengemiddeld groot geogra-

fisch bereik.

Bovenstaande kenmerken illustreren de verschei-

denheid aan bewonersinitiatieven. Verschillen in 

thematiek, grootte, deelnemers, bestaansduur 

en bereik zorgen ervoor dat ieder initiatief op 

eigen wijze functioneert. Het stimuleren en 

faciliteren van initiatieven door professionals 

vraagt daarmee om maatwerk. Tegelijkertijd zijn 

een aantal patronen en overeenkomsten in de 

kenmerken van initiatieven te herkennen. Deze 

bespreken we in de rest van dit hoofdstuk.

3.2. De rode draad: bouwen aan de band 
tussen burgers
Ondanks de grote variatie in kenmerken hebben 

de meeste initiatieven één gemene deler: het 

contact tussen burgers. Dit loopt als een rode 

draad door veel aspecten van initiatieven 

heen. Een beeld dat overeenkomt met andere 

studies65. In Figuur 3.2 op de vorige pagina, 

waarin de verscheidenheid aan thema’s opvalt, 

springt het contact tussen burgers eruit. Ruim 

twee derde van de initiatieven geeft aan zich 

bezig te houden met de verbondenheid tussen 

bewoners, vaak gekoppeld aan één of meerdere 

andere thema’s. Een voorbeeld is het initiatief 

‘Speel- en beweegtuinen het Eiland’, waarbij 

‘Contact tussen burgers’ is gekoppeld aan ‘Sport 

& bewegen’.

Het contact tussen burgers komt ook terug in 

de doelstellingen van initiatieven, de veron-

derstelde maatschappelijke bijdragen volgens 

initiatiefnemers, en de motivatie van initiatief-

nemers om het initiatief te starten. Ruim een 

derde van alle door de initiatiefnemers geno-

teerde doelstellingen heeft te maken met de 

sociale band tussen burgers. Saamhorigheid, 

samen dingen ondernemen en samen plezier 

hebben, zijn veelgebruikte termen. Daarnaast 

veronderstelt 76% van de initiatiefnemers dat 

hun initiatief expliciet bijdraagt aan ‘een sterke-

re band tussen burgers’ (zie Figuur 3.4). Ook 

in de gesprekken met initiatiefnemers komt de 

sociale binding van bewoners veelvuldig naar 

voren als belangrijke motivatie om een initiatief 

te starten. Later in dit hoofdstuk gaan we die-

per in op de drijfveren van initiatiefnemers.

Figuur 3.4 De maatschappelijke bijdrage van het initiatief volgens initiatiefnemers  
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65. Verhoeven & Tonkens, 2011; MAEX, 2016; Denters et al., 2013b

https://www.facebook.com/BuurtBas/
http://kledingbusswf.nl
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3.3. Het groene cluster: zichtbare initiatie-
ven in de openbare ruimte

Naast het thema ‘contact tussen burgers’ 

is er een groot aantal initiatieven dat zich 

bezighoudt met ‘groen & openbare ruimte’. 

Voorbeelden zijn de buurttuinen, moestuinen 

en groenonderhoud in de straat of rondom een 

wooncomplex. De MAEXchange, een online 

verzamelplatform voor maatschappelijke initia-

tieven, laat zien dat ook in andere gebieden in 

Nederland deze initiatieven veel voorkomen66.

Voor het hoge aantal ‘groen & openbare 

ruimte’-initiatieven kan een aantal mogelijke 

verklaringen worden gegeven. Allereerst is dit 

type initiatieven duidelijk zichtbaar in de wijk. 

Daardoor zijn deze initiatieven wellicht beken-

der bij veel mensen, waaronder ook de bronnen 

voor dit onderzoek. Om diezelfde reden kan het 

ook zo zijn dat professionals eerder geneigd 

zijn dit soort initiatieven te ondersteunen dan 

de minder zichtbare/gangbare initiatieven. 

Daarnaast zijn ‘groen & openbare ruimte’-initi-

atieven wellicht aantrekkelijker voor bewoners 

om te starten omdat ze tastbaar zijn (bijv. 

groenten, bloemen, zitplaatsen), aantoonbaar 

resultaat kunnen opleveren (bijv. oogst) en niet 

plaatsvinden in het privédomein. De meeste 

‘groen & openbare ruimte’-initiatieven zijn 

tevens niet al te ingewikkeld om te organiseren. 

Over het algemeen zijn er geen complexe juri-

dische constructies nodig en zijn de gevolgen 

beperkt als het initiatief doodbloedt. 

3.4. Maken de plaats en de plek verschil?

De 82 initiatieven in onze dataset zijn rede-

lijk gelijk verdeeld over de vijf plaatsen waar 

Accolade haar bezit heeft. Dit is te zien in on-

derstaande Tabel 3.1. Heerenveen en Franeker 

blijven iets achter op de andere drie plaatsen. 

Toch kunnen we daar geen conclusies aan 

verbinden. De verschillen zijn ten eerste relatief 

klein, en bovendien biedt een inventarisatie 

aan de hand van ‘sneeuwballen’ onvoldoende 

houvast om conclusies te trekken uit verschillen 

tussen plaatsen (zie Tekstbox 3.1).

Wel kunnen we op basis van de literatuur en 

gesprekken met bewoners en professionals een 

aantal algemene uitspraken doen. Er is een vier-

tal factoren dat mogelijk van invloed is op de 

dichtheid van bewonersinitiatieven. De factoren 

gaan bijna allemaal over kenmerken van de 

wijkgemeenschap. Fysieke kenmerken van een 

plek worden minder vaak genoemd. Zoals al 

eerder aangegeven, ligt de focus op stedelijke 

gebieden. In dorpen kunnen andere factoren 

van invloed zijn.

Dit onderzoek en andere studies laten zien 

dat veel initiatiefnemers ook buiten hun eigen 

initiatief maatschappelijk actief zijn (zie para-

graaf 3.8). Ze zijn bijvoorbeeld verbonden aan 

wijkverenigingen, vrijwilligerswerk of andere be-

wonersinitiatieven. Dit wijst er op dat een hoge 

dichtheid van initiatieven een zichzelf verster-

kend effect kan hebben. Waar veel initiatieven 

zijn, is de kans ook groter op het ontstaan van 

nieuwe initiatieven. Hieruit kan ook een tweede 

mogelijke factor worden afgeleid, namelijk 

die van padafhankelijkheid. Plaatsen met een 

van oudsher sterke sociale samenhang en een 

rijke historie van samenwerken bieden naar 

verwachting een goede voedingsbodem voor 

bewonersinitiatieven. 

Plaats Aantal initiatieven 
in dataset

Percentage initiatieven 
in dataset

Aantal in wijken waar 
Accolade actief is

Drachten 19 23% 15

Franeker 11 13% 9

Heerenveen 12 15% 8

Joure 19 23% 14

Sneek 21 26% 16

19 wijkoverstijgend, 1 buiten 

werkgebied Accolade

Totaal 82 100% 82

Tabel 3.1 Aantal initiatieven per plaats

66. MAEX, 2016
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Dit leidt ons ook naar een derde potentiële fac-

tor: de sociale kenmerken van de bewoners van 

een wijk. Professionals die werkzaam zijn in de 

wijk geven in gesprekken aan dat de ‘organisa-

tiecapaciteit’ van bewoners per wijk verschilt. In 

sommige wijken wonen meer mensen ‘met een 

rugzakje’. Zij hebben meer zorg en ondersteu-

ning nodig. Voor deze mensen kan het lastiger 

zijn om zelf een initiatief op te starten of deze 

zelfstandig te laten draaien. Dit is aan de ene 

kant omdat ze de vaardigheden niet bezitten, 

en aan de andere kant omdat ze de handen 

vaak al vol hebben aan hun eigen persoonlijke 

leven: 

De vierde factor sluit aan bij onderzoek uit 

Engeland dat laat zien dat in gemeenschap-

pen met een laag gemiddeld opleidingsniveau 

bewonersinitiatieven moeilijker van de grond 

komen67. Zoals de professionals ook stellen 

tijdens de interviews, wordt in deze plaatsen 

een actievere rol van professionals gevraagd. 

Anders gezegd, bewoners ‘leunen’ meer op 

professionals. Onderzoekers wijzen terecht op 

het risico dat wanneer deze actieve ondersteu-

ning niet wordt geboden, inzetten op de partici-

patieve samenleving op deze manier bestaande 

ongelijkheden in de maatschappij juist in stand 

zal houden68.

In de gesprekken met initiatiefnemers is een 

aantal aanvullende factoren genoemd die mo-

gelijk de voedingsbodem kunnen beïnvloeden. 

Zo werd leeftijd door de meesten gezien als een 

belangrijk kenmerk. Jongeren zouden minder 

betrokken zijn bij de buurt of wijk dan gezinnen 

en ouderen. Onderzoek lijkt dit beeld te beves-

tigen69. Hier worden een aantal verklaringen 

voor genoemd. Bewoners die lang in de wijk 

wonen, zijn eerder geneigd actief te worden, 

evenals mensen die zich verbonden voelen met 

de buurt70. Beide kunnen sterker gelden voor 

gezinnen en ouderen dan voor jongeren.

Slechts een paar initiatiefnemers geven aan 

dat hun initiatief gebonden is aan de plek. 

Dit ligt het meest voor de hand bij groene 

initiatieven, zoals een buurttuin. Het succes 

van deze initiatieven is sterk afhankelijk van de 

omstandigheden op de specifieke locatie, zoals 

de kwaliteit van de grond en watertoevoer. Een 

andere factor is de aan- of juist afwezigheid van 

voorzieningen. Zo is de Minibieb in Drachten 

(Figuur 3.5) onder andere een succes omdat 

voor veel mensen de ‘normale’ bibliotheek te 

ver weg is. Een ander voorbeeld is de aanwe-

zigheid van een kerk in de specifieke wijk. Veel 

mensen in de wijk zijn erbij aangesloten en 

delen de gemeenschappelijke waarde om naar 

elkaar om te kijken. Dit is volgens de initiatief-

nemer van Buurtkring Blaauwhof in Joure de 

voedingsbodem geweest voor het ontstaan van 

het initiatief.

Samenvattend kunnen we op basis van dit 

onderzoek geen conclusies trekken over de 

verschillen in het aantal initiatieven per plaats. 

Wel zijn er enkele factoren die tot een betere 

voedingsbodem lijken te leiden voor initia-

tieven. Deze hebben vooral van doen met de 

kenmerken van de wijkgemeenschap en minder 

met de fysieke kenmerken van een plek. Later in 

deze publicatie bekijken we hoe professionele 

partijen en regelgeving van invloed kunnen zijn. 

Eerst richten we onze blik op de organisatie 

van initiatieven. 

“Ze hebben al moeite genoeg om hun 

eigen leventje op orde te houden en  

als er van hun dan ook nog een  

initiatief wordt verwacht, wordt dat  

dus heel moeilijk.”

Medewerker Accolade

Figuur 3.5 Minibieb Ruiterij in Drachten (bron: auteur) 

67. Docherty et al., 2001 | 68. De Wilde et al., 2014 | 69. Denters et al., 2013b; Verhoeven & Tonkens, 2011 | 70. Verhoeven & Tonkens, 2011

https://www.facebook.com/MinibiebRuiterij/
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Het aantal initiatieven in onze dataset is redelijk 

gelijk verdeeld over de vijf plaatsen. Halverwege 

was het beeld heel anders. Nadat 53 initiatieven 

de enquête hadden ingevuld, hebben we als 

onderdeel van het leertraject onderstaande 

netwerkkaart opgesteld. Op deze netwerkkaart 

is onder andere te zien hoe de initiatieven 

verdeeld zijn per plaats en met welke partners 

zij samenwerken. 

Te zien is dat we halverwege (december 2016) 

in Franeker en Heerenveen nog de minste 

initiatieven in beeld hadden. Sneek liep op dat 

moment verder voor op de rest. Na 82 initiatie-

ven zijn deze verschillen dus kleiner geworden.

Deze ontwikkeling in onze dataset heeft alles te 

maken met de manier waarop de gegevens zijn 

verzameld. De intensiteit van het verzamelen 

van initiatieven per plaats verschilde gedurende 

het proces. De opbrengst is sterk afhankelijk 

van de input van de gesproken personen. De 

start bestond uit twee gesprekken per plaats 

met professionals van gemeente, welzijnsor-

ganisaties en Accolade. De namen en con-

tactgegevens van initiatieven die zij opgaven, 

vormden de basis om te gaan ‘sneeuwballen’. 

Sneeuwballen houdt in dat we in de gesprekken 

met de actieve bewoners die door de professi-

onals zijn doorgegeven hebben gevraagd welke 

initiatieven zij weer kenden. Op basis van die 

informatie hebben we weer nieuwe personen 

benaderd om vervolgens aan hen weer het-

zelfde te vragen. Vandaar de metafoor van een 

rollende sneeuwbal die steeds groter wordt. 

Als één persoon aan het begin meer initiatie-

ven opnoemt, zijn er meer mogelijkheden om 

door te vragen, waardoor de bal steeds sneller 

gaat rollen. Dit is in grote mate afhankelijk van 

de welwillendheid van zowel professionals als 

bewoners om mee te denken. Dat Sneek de 

meeste initiatieven heeft in de netwerkkaart, 

komt waarschijnlijk doordat in Sneek is gestart 

met dit sneeuwbalproces en pas later de aan-

dacht verlegd is naar de andere plaatsen.

Tekstbox 3.1 Een tussenstand is nog geen eindstand: de dynamiek van een onderzoeksproces

Netwerkkaart
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3.5. Motivatie en mobilisatie 

Uit de inventarisatie blijkt dat een groot aantal 

initiatieven actief is in het werkgebied van 

Accolade. In deze paragraaf analyseren we wat 

bewoners drijft in het starten van deze initiatie-

ven. De gesprekken met initiatiefnemers gaven 

ons daar inzicht in. We bespreken daarom de 

redenen van initiatiefnemers voor de start van 

het initiatief en wat hen daarbij een steuntje 

in de rug heeft gegeven. Ook analyseren we 

onderliggende waarden waar vanuit initiatief-

nemers handelen. Via de filmpjes kan met drie 

initiatieven kennis worden gemaakt. 

Bekijk de filmpjes

https://www.youtube.com/watch?v=9Z5Vq-Y-uzg
https://www.youtube.com/watch?v=hTVhQfBJLfg
https://youtu.be/6vlcApVWubw
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Van bewoner naar initiatiefnemer

Uit de gesprekken met initiatiefnemers blijkt 

dat zij in actie komen om een vijftal redenen. 

Soms wordt een enkele reden aangegeven en 

in andere situaties gaat het om een combinatie 

van redenen. 

Initiatiefnemers willen allereerst vaak een 

concreet probleem oplossen, dan wel situatie 

verbeteren71. Ze zien kans dit door eigen actie 

voor elkaar te krijgen. Voorbeelden zijn de 

Kunsttunnel ‘Tunnelvisie’ (zie Figuur 3.7a & 

3.7b) in Franeker en de Natuurontmoetingstuin 

in Sneek.

“Ik vind het bijvoorbeeld niet veilig om 

daar (tunnel) met kinderen bijvoorbeeld 

‘s avonds doorheen te gaan. Het initia-

tief is toen ontstaan doordat we met 

de speurtocht die we hadden opgezet 

gingen krijten op de muren van de 

tunnel. Dat was echt geweldig!”

Kunsttunnel ‘Tunnelvisie’ - Franeker

Figuur 3.7a: Het oorspronkelijke uiterlijk van de tunnel  
(bron auteur) 

“Dat volkstuintjesterrein was eigenlijk  

een grote verwaarloosde weide aan het  

worden met verwildering en de paden-

structuur was intussen weg, de oude  

sloot structuur liep er nog wel in.  

Echt een heel groot terrein. Dat was  

de buurt een doorn in het oog.”

Natuurontmoetingstuin - Sneek

Figuur 3.7b: De Kunsttunnel ontwikkeld zich in rap tempo (bron: tunnel.bv-arkens.nl)

71. Soortgelijk beeld blijkt uit Hurenkamp et al., 2006

https://www.youtube.com/watch?v=uc2zfxx55Cw&feature=youtu.be
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Een tweede reden is dat ze enthousiast zijn ge-

raakt over een project ergens anders. Vanuit dat 

enthousiasme starten ze dan een soortgelijk 

project in de eigen buurt, zoals de initiatiefne-

mer van de Kledingbank in Sneek (Figuur 3.8).

Het opstarten van een initiatief komt soms ook 

voort uit direct eigen belang; een derde reden 

om actie te ondernemen. Het geeft bewo-

ners bijvoorbeeld de kans een netwerk op te 

bouwen, zich persoonlijk te ontwikkelen of iets 

goedkoper of handiger te regelen. Zo startte ie-

mand een sportclubje in de wijk toen de kosten 

voor een sportschool te hoog werden. Iemand 

anders organiseerde een gratis koffie-ochtend 

voor ‘alleengaanden’ toen een professional met 

een betaalde variant wilde starten. Ook ‘zachte 

opbrengsten’, zoals energie en iets om handen 

hebben, worden genoemd. Eerder onderzoek 

laat zien dat enkel handelen uit eigen belang 

onwaarschijnlijk is. Het is vaak een combinatie 

van maatschappelijke inzet en zelfontplooiing72.

“Gewoon omdat je dan zelf al het idee 

hebt en dan kom je iemand tegen die er 

ook mee bezig is. In Bolsward had hij 

hem (Kledingbank) al. Dan heb je 1-1=2 

en dan ga je verder.”

Kledingbank ‘Een tweede leven’ – Sneek

-

Figuur 3.8: Kledingbank ‘Een Tweede Leven’ (bron: initiatiefnemer)

“Door deze training (te geven) krijg ik 

weer ervaring met een nieuwe doel-

groep en doe ik aan zelfontwikkeling.”

Circuittraining - Joure

72. Hurenkamp et al., 2006
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Ten vierde worden bewoners soms ook getrig-

gerd door een verandering in de omgeving73. 

Die verandering kan in de fysieke leefomgeving 

zijn (bijvoorbeeld de komst van een asielzoe-

kerscentrum), in de sociale omgeving (bijvoor-

beeld een hulpvraag van iemand nabij), of in de 

bestuurlijke omgeving (zoals aanpassingen in 

het zorgbeleid). 

Tot slot komen bewoners in actie vanwege het 

plezier dat ze hebben in het organiseren van 

dingen en omdat ze genieten van de contacten 

die het oplevert.

“Er kwam een kabinetswijziging 

in het sociaal domein, met geldstromen 

en alles. Toen zeiden wij hier, mijn 

schoonmoeder en ik samen, we moeten 

iets doen voor mensen die niet bij de 

zorg kunnen komen.”

Stichting Sociaal Wijkteam Sperkhem-Tuindorp 

- Sneek

“Ik vind het altijd heel leuk om van 

niks iets te maken en mensen te  

enthousiasmeren.”

Natuurontmoetingstuin – Sneek

Aanmoedigingen om tot actie over te gaan

Het opzetten van een initiatief vraagt een 

serieuze inspanning van bewoners. Daarom is 

soms een steuntje in de rug nodig om daad-

werkelijk een idee tot uitvoering te brengen. Uit 

de gesprekken met initiatiefnemers komt een 

drietal aanmoedigingen naar voren: actiedagen, 

gevraagd worden door anderen, en persoonlijk 

geraakt worden. 

Landelijke actiedagen als NLdoet en Burendag 

helpen bij het starten van een initiatief. Deze 

actiedagen verlagen de drempel voor initiatief-

nemers om ideeën om te zetten in actie en ver-

hogen de bereidheid van bewoners om mee te 

doen. Daarnaast kan een bijeenkomst in de wijk 

met andere actieve bewoners een aanmoedi-

ging zijn om te beginnen. Het creëert gedeelde 

energie die kan tot samenwerking en collectieve 

actie. Ook kunnen bewoners die overwegen in 

actie te komen het draagvlak voor hun ideeën 

in de wijk peilen. 

Ook zijn veel initiatiefnemers gestart nadat ze 

door iemand (professional/andere bewoner) 

zijn gevraagd. Het ‘initiatiefnemer zijn’ betekent 

niet altijd dat diegene zelf met het idee is ge-

komen. Soms is het op aangeven van iemand 

anders. Dit blijkt ook uit de gesprekken met 

professionals. Professionals zijn geregeld al be-

trokken voordat een initiatief start. Zij nodigen 

bewoners uit zelf iets op te zetten in de wijk en 

hebben dus een mobiliserende rol. 

Ten slotte kan een gebeurtenis met directe 

gevolgen in het persoonlijk leven van de bewo-

ner ervoor zorgen dat diegene in actie komt. 

De initiator van een WhatsApp-groep in een 

wijk in Franeker speelde bijvoorbeeld al langer 

met het idee om de groep te starten. Door 

een inbraakpoging bij een familielid een paar 

huizen verderop kwam hij uiteindelijk in actie 

(zie volgende pagina).

Een ander voorbeeld is de start van een zwer-

fvuilgroep omdat de initiatiefnemer geïrriteerd 

raakte over het zwerfafval rondom zijn woning. 

Kortom, als iets concreet op het spel staat, kan 

dit handelingsbereidheid en energie bij bewon-

ers genereren om het initiatief te starten.

73. zie ook Hurenkamp et al., 2006

https://www.nldoet.nl/
https://www.burendag.nl/
https://www.facebook.com/wijkraadprofessoren/
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“Door die inbraakpoging hier bij (familielid), ga je denken van: wat kun je dan 

doen? Hoe kun je dit voorkomen? Ik weet dat je bepaalde preventiemaatregelen 

kan inzetten, maar zo’n WhatsApp-groep was ik van op de hoogte, dat die initia-

tieven er zijn geweest, en dat die bewezen voordelen hebben opgeleverd. Daarom 

heb ik eigenlijk gewoon gedacht van: dat moeten we hier ook gaan regelen. En 

het leek mij niet dat er nou ontzettend veel tijd in gaat zitten, maar er moet 

wel iemand zijn die het initiatief neemt. En daarom heb ik gevraagd van: kan ik 

een keer in een vergadering van de buurtvereniging langskomen?”

WhatsApp-groep - Franeker

Waarden van waaruit initiatiefnemers han-

delen

Naast directe aanleidingen om een initiatief 

te starten, spelen ook onderliggende waarden 

van de initiatiefnemer een rol. Uit de gesprek-

ken kunnen we vijf waarden destilleren. De 

eerste is de overtuiging dat ‘elkaar kennen’ 

en ‘naar elkaar omkijken’ belangrijk is. Het 

gaat hier om de waarden verbondenheid en 

attentheid. Anderen spannen zich in omdat 

zij hun maatschappelijke idealen in de praktijk 

willen brengen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld 

over werken aan een duurzame samenleving, 

gezond voedsel of het belang van lezen. 

Een derde onderliggende waarde is anderen 

plezier bezorgen en komt voort uit altruïsme. 

Ook wordt er tijd en energie in initiatieven 

gestopt om de eigen kracht van de gemeen-

schap te benutten en te laten zien. De waarden 

gemeenschappelijkheid en kameraadschap 

liggen hier aan ten grondslag. De laatste en 

vijfde drijfveer van initiatiefnemers is solidarite-

it. Hierbij gaat het om het leven van kwets-

bare buurtbewoners een beetje makkelijker te 

maken. Dit is meestal gericht op een specifieke 

doelgroep, zoals jongeren, ouderen, werklozen 

of armen.

“Je hebt het druk, zaterdag ga je 

voetballen en weet ik veel wat. Dus 

op zondag, ach dan ben je thuis bij je 

gezin en ga je niet bij je ouders langs 

-lacht-. (…) En dan is dat een lange 

en eenzame dag. Je doet geen bood-

schappen. Je zit thuis, letterlijk achter 

de geraniums. Om dat te doorbreken 

gaan we hier gewoon één keer in de 

drie weken een koffieochtend organi-

seren. (...)Dat is het doel.”

Koffieochtend alleengaanden - Heerenveen
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In deze paragraaf hebben we besproken wat ini-

tiatiefnemers drijft. Bewoners voeren een vijftal 

redenen aan voor het starten van een initiatief: 

het oplossen van een concreet probleem, en-

thousiasme over een project dat ze elders heb-

ben gezien, eigen belang, een verandering in de 

omgeving, en het plezier van het organiseren 

en de contacten die daarbij worden opgedaan. 

Soms is een steuntje in de rug nodig om idee-

en daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Zo’n 

aanmoediging kan komen vanuit actiedagen, 

door gevraagd worden door anderen en door 

persoonlijk geraakt te worden. Tot slot is er een 

serie aan onderliggende waarden waar vanuit 

initiatiefnemers handelen. Deze variëren van 

het overbrengen van maatschappelijke idealen 

tot aan steun bieden aan kwetsbare buurtbe-

woners. In de volgende paragraaf bekijken we 

hoe initiatiefnemers zich organiseren om deze 

ambities te realiseren.

3.6. Hoe initiatieven zijn georganiseerd

In deze paragraaf bespreken we de organisato-

rische kenmerken van initiatieven: de structuur, 

de toegankelijkheid en de organisatievorm. 

Ook hebben we oog voor een bijzonder type 

initiatief: het ‘paraplu-initiatief’.

Een kleine groep kartrekkers 

De geanalyseerde initiatieven worden bijna 

allemaal (88%) geleid door een beperkt aantal 

personen. In Figuur 3.9 is te zien dat bijna de 

helft wordt aangevoerd door een kernteam van 

meerdere personen (49%). Bij 39% van de 

initiatieven trekken 1 of 2 personen de kar. 

De dominantie van een kernteam komt overeen 

met andere studies en bevordert een duurzaam 

functioneren van het initiatief74. In een kern-

team zijn de verantwoordelijkheden verdeeld 

en is tegelijkertijd de verbondenheid groot. Dat 

maakt het team minder kwetsbaar voor het 

wegvallen van één van de kartrekkers. Het grote 

aandeel initiatieven dat geleid wordt door 1 of 2 

personen wijkt af ten opzichte van andere stu-

dies. Een mogelijke verklaring van dit verschil 

is de expliciete focus op initiatieven in de wijk, 

waardoor kleinschalige initiatieven wellicht zijn 

oververtegenwoordigd.

Figuur 3.9: De interne organisatie van initiatieven

% initiatieven per organisatievorm

Anders
4%

Er zijn 
meerdere groepen 

of commissies
8%

1 of 2 kartrekkers
39%

Een kernteam van
meerdere personen

49%

N=82

74. Igalla & Van Meerkerk, 2015
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Open in karakter

Ruim driekwart van de initiatieven (76%) 

geeft aan dat iedereen mee kan doen aan het 

initiatief. Bij 30% kan dat na inschrijving of 

aanmelding, zoals te zien is in Figuur 3.10. In 

het maatschappelijk debat over eigen initiatief 

door bewoners wordt soms op het risico van 

uitsluiting gewezen. Dit onderzoek sluit dit 

risico niet uit, maar wel is vastgesteld dat de 

meeste initiatieven voor iedereen toegankelijk 

zijn. Eerder in dit hoofdstuk zagen we al waar 

deze openheid in resulteert: een grote variatie 

in deelnemers van initiatieven.

Informeel

De meerderheid van de initiatieven is informeel 

van aard (zie Figuur 3.11). Dat wil zeggen dat 

ze niet formeel zijn georganiseerd als rechts-

persoon (bijv. als stichting, vereniging of BV ). 

Ander onderzoek geeft een soortgelijk beeld75. 

In de gesprekken met initiatiefnemers komt 

naar voren dat dit vaak een bewuste keuze is. 

Zij streven naar zo min mogelijk bureaucratie 

en vermijden liever de verplichting verantwoor-

delijkheid af te moeten leggen76. Het runnen 

van het initiatief moet vooral behapbaar blijven 

voor de initiatiefnemers.

Figuur 3.11: De juridische vorm van initiatievenFiguur 3.10: De toegankelijkheid van initiatieven
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75. Igalla & Van Meerkerk, 2015 | 76. soortgelijke bevindingen in Mujde & Daru, 2005
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Wanneer wel wordt gekozen voor formalisering 

hangt dit vaak samen met de aanvraag van 

subsidies of fondsen. Dit komt overeen met 

resultaten uit andere onderzoeken77. Uit de 

gesprekken met initiatiefnemers blijkt dat geld-

verstrekkers formalisering vaak als voorwaarde 

stellen. Dit verband lijkt te worden bevestigd 

wanneer we formalisatie per ontwikkelingsfase 

bekijken (zie Figuur 3.12). Van de initiatieven 

die zelf aangeven in de doorgroeifase te zitten, 

is twee derde geformaliseerd. Voor hen is het 

aantrekken van subsidies en fondsen waar-

schijnlijk belangrijk. Daartegenover staat dat 

initiatieven die aangeven stabiel te draaien juist 

voor twee derde niet zijn geformaliseerd (in-

formele initiatieven). Om toch te voldoen aan 

deze voorwaarde brengen sommige initiatief-

nemers het initiatief onder bij een al bestaande 

stichting of vereniging, zoals een wijkplatform 

of wijkvereniging 

De verbindende functie van paraplu-initiati-

even

Deze wijkplatforms en wijkverenigingen 

functioneren als ‘paraplu-initiatieven’. Dit zijn 

initiatieven die een aantal kleinere initiatieven 

onder zich hebben verenigd. Ze fungeren als 

een intermediair tussen de bewoners en instan-

ties enerzijds, en tussen de kleinere initiatieven 

anderzijds. Wijkplatforms of wijkverenigingen 

faciliteren meerdere kleinere initiatieven ter 

bevordering van de leefbaarheid in de wijk, vaak 

ondersteund door de gemeente. Deze plat-

forms en verenigingen kunnen extra interessant 

zijn voor professionals om op een efficiënte 

manier meerdere initiatieven te bereiken en te 

ondersteunen. 

Een voorbeeld van een paraplu-initiatief is de 

Federatie voor Buurt- en Belangenverenigin-

gen in Franeker. Deze federatie kan gezien 

worden als een paraplu van verenigingen (zie 

Figuur 3.13). De federatie heeft bijvoorbeeld 

samen met de politie een plan voor WhatsApp 

Buurtpreventie opgezet en uitgevoerd in alle 

wijken in Franeker. Ook geeft de federatie zelf 

socialmediatraining en informatie over subsi-

diering. Voorbeelden van een kleiner formaat 

zijn burenhulp-groepen. Burenhulp-groepen 

zijn groepen bewoners die diensten uitwis-

selen om kleine problemen op te lossen bij 

mensen thuis, oftewel kleine burgerinitiatieven. 

Betrokkenheid bij deze burenhulp-groepen kan 

professionals waardevolle informatie opleveren 

over wat er speelt in buurten en wijken.

Figuur 3.12 De juridische vorm van initiatieven in de ‘doorgroeifase’ en ‘stabiele fase’
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77. Hassink et al., 2013

https://www.franekeractueel.frl/nieuws/federatie-buurt-en-belangenverenigingen-franeker/
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3.7. Bewonersinitiatieven gaan digitaal

De communicatie van bewonersinitiatieven 

verloopt steeds meer op digitale wijze. Het 

palet van communicatiemiddelen is daarmee 

verbreed. Figuur 3.14 laat zien welke commu-

nicatiemiddelen initiatieven gebruiken voor het 

contact met deelnemers. De meeste initiatieven 

gebruiken een aantal verschillende commu-

nicatiemiddelen, zowel digitaal als analoog. 

Facebook en websites gaan aan kop, maar kort 

daarachter volgen lokale media, zoals de wijk-

krant. Verder zijn email en WhatsApp vooral 

belangrijk voor de interne communicatie.

De digitalisering van onze samenleving facili-

teert de informele en netwerkende manier van 

werken van initiatieven78. Face-to-face commu-

nicatie (langs de deuren, bijeenkomsten) is met 

18% weinig genoemd door initiatiefnemers. 

Daartegenover bezetten ‘Facebook’, ‘websites’, 

‘email’ en ‘WhatsApp’ vier van de vijf plekken in 

de top 5 van gebruikte communicatiemiddelen. 

Ze voorzien initiatiefnemers van gebruiksvriende-

lijke en gratis communicatiemiddelen die gemak-

kelijk kunnen worden opgestart, onderhouden 

en uitgebreid. Digitale communicatiemiddelen 

maken het gemakkelijker om nieuwe deelnemers 

aan te trekken, groepsbeslissingen te nemen, 

logistieke kosten te beperken en individuele inzet 

te koppelen aan een collectief doel79. 

Gesprekken met initiatiefnemers bevestigen de 

meerwaarde van digitale communicatiemid-

delen. Facebook, het meest gebruikte com-

municatiemiddel, wordt door initiatiefnemers 

bijvoorbeeld gebruikt om zichtbaar te zijn voor 

en successen te delen met bewoners (zie Figuur 

3.15 voor enkele voorbeelden). Hiermee hopen 

zij de betrokkenheid van deelnemers te borgen. 

Daarnaast raken bewoners die nog niet betrok-

ken zijn wellicht enthousiast over het initiatief.

Figuur 3.13: Een voorbeeld van een ‘paraplu-initiatief’ Figuur 3.14: Communicatiemiddelen van initiatieven richting deelnemers

78. Flanagin et al., 2006 | 79. Amichai-Hamburger, 2008
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Nieuwe, interactieve vormen van communica-

tie kunnen ook de relatie tussen bewoners en 

professionals stevig veranderen. Traditionele 

grenzen tussen het individu, de gemeenschap 

en professionals als Accolade vervagen. 

Bewoners kunnen makkelijker worden betrok-

ken bij besluitvorming, het oplossen van pro-

blemen en het monitoren van de wijk80. Sterker 

nog, zij kunnen dit ook eenvoudig zelf organise-

ren. Daarmee wijzigt de wijze waarop bewoners 

en professionals zich tot elkaar verhouden en 

voorzieningen worden georganiseerd81. De 

bewoner meer zien als partner in plaats van 

consument ligt daarbij voor de hand.

Tegelijkertijd zijn digitale communicatiemid-

delen geen regelrechte vervanging van de 

papieren middelen. Beide worden ingezet om 

verschillende doelgroepen te bereiken. Zo 

gebruikt Circuittraining in Joure zowel 

Facebook als posters (zie Figuur 3.16) om 

nieuwe deelnemers te werven. Het is vooral 

belangrijk dat professionals zich bewust zijn 

van de digitale netwerken van initiatieven en 

hier waar mogelijk op inspelen. 

3.8. De sterke netwerken van bewoners- 
initiatieven

Een sterk netwerk is belangrijk voor het succes 

van bewonersinitiatieven. Het stelt ze in staat om 

kennis en middelen die nodig zijn voor het initiatief 

te ontsluiten. Dat blijkt zowel uit eerder onderzoek 

als uit onze dataset82. Zo’n netwerk kan bestaan uit 

andere initiatieven, maatschappelijke organisaties 

en professionals, zoals gemeenten en woningcor-

poraties. We maken onderscheid tussen in contact 

staan met elkaar en met elkaar samenwerken.

Veel contacten in het maatschappelijk veld

Alle initiatiefnemers van de 14 initiatieven die 

we gesproken hebben, zijn betrokken bij één of 

meerdere andere initiatieven en maatschappelijke 

organisaties. Bij maatschappelijke organisaties 

moet gedacht worden aan clubs of verenigingen op 

het gebied van sport, cultuur, politiek of de buurt.

Veel initiatiefnemers zijn actief betrokken bij andere 

initiatieven. Sommige zijn door hen zelf opgezet, 

andere zijn door bijvoorbeeld een wijkplatform 

opgezet, waarbij de initiatiefnemer is aangesloten. 

Betrokkenheid bij een ander initiatief én een maat-

schappelijke organisatie, vaak wijk- of buurtvereni-

gingen, is een veel voorkomende combinatie.

“Ik zit zelf in heel veel besturen en er 

komen hier heel veel mensen over de 

vloer. Het is al een wonder dat er nog 

niemand binnen huppelt, want het gaat 

hier eigenlijk altijd dag en nacht door. 

De koffiepot staat hier eigenlijk altijd 

op het vuur, want dan komt er één van 

die club en dan weer één van die club.”

Moestuin Beugel - Heerenveen

Figuur 3.16: Poster circuittraining Joure

Figuur 3.15: Facebook als communicatiemiddel 
van initiatieven

80. Linders, 2012 | 81. Bertot, Jaeger, Munson, & Glaisyer, 2010 | 82. Bakker et al., 2012; Verhoeven & Tonkens, 2011

https://www.facebook.com/circuittrainingjoure/
https://www.facebook.com/circuittrainingjoure/
https://www.facebook.com/een2deLeven/
https://www.facebook.com/MinibiebRuiterij/
https://www.facebook.com/kunsttunnel/
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Ook zijn er initiatieven die alleen contact 

hebben met andere soortgelijke initiatieven of 

weet hebben van het bestaan ervan. De meeste 

initiatiefnemers doen al jarenlang vrijwilli-

gerswerk. Al met al lijkt het er dus op dat, in 

overeenstemming met ander onderzoek83, ini-

tiatiefnemers goed zijn verbonden met andere 

maatschappelijke organisaties.

De meerwaarde van een groot netwerk

Initiatiefnemers geven aan dat ze profijt hebben 

van die contacten. Allereerst kunnen op die 

manier krachten worden gebundeld en kennis 

worden gedeeld met andere initiatieven, zoals 

bij de Natuurontmoetingstuin in Sneek.

Ook zorgt een breed netwerk voor mond-op-

mond reclame, zodat meer mensen van het 

initiatief afweten. De coördinator van de 

Zwerfvuilgroep in Franeker noemt nog twee 

andere voordelen: de onderlinge band 

tussen bewoners wordt versterkt en het kan 

ook geldbesparing opleveren door dingen 

samen te doen.

“Ik zit ook heel veel in andere orga-

nisaties hier in het dorp (Joure), dan 

krijg je ook heel veel contacten met 

iedereen. Dus als het kermis is, dan 

help ik mee om dat te organiseren. De 

winkeliersvereniging vraagt mij om wat 

te doen, de vakbond zit ik dan bij, de 

solexclub is een heel sociaal gebeuren. 

Ik zit nu weer met de ijsbaan.”

Buurtkring Blaauwhof - Joure

“Wat ons goed uitkomt, is dat in Sneek 

nog een andere groep bezig is om een 

soort groene wandelroute te maken 

tussen alle losse groene onderdelen 

in deze wijk. Wij hebben gezegd dat 

deze tuin in die route kan worden 

opgenomen en we gaan met die andere 

groep de hele bewegwijzering aanpak-

ken. Dus dat is nog een extraatje voor 

de hele wijk.”

Natuurontmoetingstuin – Sneek

83. Hurenkamp et al. 2006

https://www.facebook.com/Wijkplatform-Noorderhoek-816262428412877/
https://www.facebook.com/wijkraadprofessoren/
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Tot slot geeft betrokkenheid bij verschillende 

maatschappelijke organisaties flexibiliteit. 

Bepaalde delen van je netwerk zijn nuttig op 

het ene moment, andere delen op een ander 

moment:

“En wat we nu geregeld samen doen met het oud papier 

ophalen bij de Baptistenkerk… Dat is mooi, want dan 

kunnen we een bakje koffie drinken en hebben we ook 

even een praatje, want we gaan eigenlijk die zaterdag dan 

als twee groepen door de wijk. Wij als zwerfvuilgroep en 

zij als oudpapiergroep, dus we komen elkaar ook tegen. 

(…) Maar het is wel grappig, want we zitten telkens 

met twee ploegenkoffie te drinken. Dat schept weer een 

band. Twee initiatieven bij elkaar. En dat bespaart ook 

geld natuurlijk.”

Zwerfvuilgroep - Franeker

“Ik ben van beide clubs (wijkplatform/

wijkvereniging) voorzitter, dus de ene 

keer zet ik die pet op, de andere keer 

zet ik die pet op. Dus dan is het maar 

net wat mij het makkelijkste uitkomt. 

Waar ik het meeste succes mee kan 

behalen.”

Kledingbank ‘Een tweede leven’- Sneek
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Samenwerking

Ondanks de grote betrokkenheid bij andere ini-

tiatieven die wordt benoemd in de interviews, 

geeft de enquête een ander beeld. In de enquê-

te is gevraagd met welke partijen initiatiefne-

mers samenwerken. De antwoorden zijn te zien 

in Figuur 3.17. Daaruit blijkt dat - ondanks de 

betrokkenheid - daadwerkelijke samenwerking 

minder plaatsvindt. Van de 82 initiatieven wer-

ken 34 initiatieven samen met andere initiatie-

ven. Van deze 34 samenwerkende initiatieven 

doen 19 initiatieven dat ook maar eens per 

jaar. Het doel van de samenwerking komt wel 

overeen met de interviews: het uitwisselen van 

kennis en elkaar inspireren.

Eenzelfde patroon zien we terug in de samen-

werking met wijkraden en wijkplatforms. Zoals 

gezegd geven initiatiefnemers aan betrokken te 

zijn bij deze wijkorganisaties, maar samenwer-

ken doen maar 37 van de 82 initiatieven. Ook 

hier doet bijna de helft (17) dit op jaarlijkse basis.

De samenwerking met professionele organi-

saties is intensiever. Met name de gemeente 

is een belangrijke partner, zoals ook ander 

onderzoek laat zien84. Van de 82 initiatieven 

werken er 55 samen met de gemeente. Bijna in 

alle gevallen gaat het bij deze samenwerking 

om financiering (subsidies), afstemming met 

wijkcoördinatoren en vergunningverlening. 

Ook welzijnsorganisaties zijn een belangrijke 

samenwerkingspartner van de initiatieven (38).

Opvallend is de beperkte mate waarin de 

woningcorporatie als partner wordt genoemd. 

Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklarin-

gen. Het kan zijn dat gemeenten zich nadruk-

kelijker hebben geprofileerd als ondersteuner 

van initiatieven. Ook komt in Hoofdstuk 4 naar 

voren dat het voor bewoners en professionals 

niet altijd duidelijk is welke rol Accolade voor 

zichzelf ziet in relatie tot bewonersinitiatieven. 

Daardoor is zij wellicht en minder natuurlijke 

partner. Tot slot hebben corporaties vaak een 

kleiner werkgebied dan gemeenten en zij daar-

om misschien bij minder initiatieven betrokken. 

Ander onderzoek bevestigt de belangrijke part-

nerrol van gemeente voor initiatieven. Echter, 

de manier van data verzamelen kan ook van 

invloed zijn geweest op de in beeld gebrachte 

samenwerkingsrelaties. De gesprekken met 

gemeenten en welzijnsorganisaties vormden 

de basis voor de inventarisatie. Daardoor is 

het aannemelijk dat initiatieven waarmee zij 

samenwerken zijn oververtegenwoordigd. Dit 

geldt ook voor de samenwerking met wo-

ningcorporaties, vanwege de gesprekken met 

medewerkers van Accolade

Samenvattend staat de beperkte samenwer-

king van initiatieven uit de enquête in contrast 

met de vele contacten en grote betrokkenheid 

met het maatschappelijk veld, wat uit de 

interviews naar voren komt. Wellicht zijn de 

samenwerkingsrelaties er wel, maar worden ze 

door initiatiefnemers als informele contacten 

beschouwd en daarom niet aangegeven in de 

enquête. Dit valt goed te rijmen met het infor-

mele karakter van de meeste initiatieven. Een 

andere verklaring is dat initiatiefnemers hun 

tijd en energie vooral willen/moeten steken 

in hun eigen initiatief. Daarmee is voor het 

opzetten en onderhouden van samenwerkings-

verbanden niet altijd ruimte. Waar wel wordt 

samengewerkt met anderen is de gemeente 

veruit de belangrijkste partner. 

Figuur 3.17: Samenwerking van initiatieven met andere partijen (en de intensiteit daarvan)

84. Denters et al., 2013b; Verhoeven & Tonkens, 2011
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3.9. Toekomstbestendige initiatieven

In deze paragraaf bespreken we de ambities 

en barrières van initiatieven voor de toekomst. 

Figuur 3.18 laat zien waar initiatieven nu staan. 

Een kwart van de initiatieven geeft aan zich 

in de doorgroeifase te bevinden. Echter, bijna 

de helft van de initiatieven (45%) draait naar 

eigen zeggen stabiel. Hebben deze initiatieven 

dan wel de ambitie om in de toekomst door te 

groeien of willen ze blijven zoals ze nu zijn? De 

gesprekken met de 14 initiatieven geven een 

eerste indruk. 

Ambities

Een groot deel van de initiatiefnemers heeft 

aspiraties om door te groeien in het aantal 

bewoners dat deelneemt aan het initiatief. Dat 

proberen ze allemaal op hun eigen manier te 

bewerkstelligen, samengevat in Figuur 3.19. Zo 

wil een aantal initiatieven haar palet aan activi-

teiten uitbreiden. Een voorbeeld is de Buurttuin 

in Sneek die wil gaan koken met de oogst uit 

de tuin. Een ander voorbeeld is de WhatsApp-

groep in Franeker die met een groep bewoners 

een buurtwacht wil vormen om samen preven-

tief door de wijk te gaan. Ook wil een aantal 

initiatieven meer mensen actief krijgen door 

zich ook te richten op andere wijken (Moestuin 

Beugel) of zelfs andere plaatsen (Stichting 

Sociaal Wijkteam Sperkhem-Tuindorp). Weer 

andere initiatieven willen doorgroeien als orga-

nisatie door te formaliseren in een stichting of 

vereniging, of te zorgen voor zelfregulering.

Daarnaast heeft ook een aantal initiatieven niet 

het streven om door te groeien. Ze zijn tevre-

den over de huidige status van het initiatief en 

houden zich eerder bezig met het stabiliseren 

of vitaal maken van het initiatief. Ook in dit 

geval gaat het dan vaak om het behouden van 

deelnemers. Deze initiatieven kiezen er voor 

om te blijven zoals het is. Op die manier blijft 

het initiatief overzichtelijk en behapbaar. Zo 

zijn er ook initiatieven die bewust het aantal 

deelnemers beperkt houdt:

Figuur 3.18: Fase van ontwikkeling waarin initiatieven zich 
bevinden

“En ja, toen had de gemeente op een 

gegeven moment ook zoiets van: als 

jullie er al 20 (deelnemers) hebben, 

willen jullie dan meer? Toen hadden 

wij hier zoiets van: nee, het moet niet 

te groot worden. Want dan moeten we 

verhuizen naar dat bejaardentehuis. ‘En 

dat willen wij niet hoor, want daar 

zijn wij nog niet aan toe!’, roepen de 

dames dan.”

Koffieochtend alleengaanden – Heerenveen

“Er is ons tig keer gevraagd om meer 

straten erbij te pakken, maar dat wordt 

me teveel. Dit is gewoon ons wijkje 

-lacht- en ik neem geen straten erbij. 

(…) Want kijk, als ik dan de rest erbij 

neem, dan zeg ik altijd van: die mensen 

kunnen ook hier naartoe komen, van: 

‘goh, hoe doen jullie dat toch?’. Dat wil 

ik ook te allen tijde wel vertellen. 

(…) Ik ga niet heel Noordoost (wijk in 

Drachten) op m’n nek nemen.”

Drie jaarlijkse activiteiten Ruiterij - Drachten

https://www.facebook.com/groups/1709907439244086/
https://dhammalotus.wixsite.com/happyvegetables
https://dhammalotus.wixsite.com/happyvegetables
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Doorgroeien of stabiliseren is dus voor veel 

initiatieven een bewuste keuze. Dit hangt vaak 

samen met het dilemma van professionaliseren 

of niet. Het voordeel van professionaliseren is 

dat het initiatief een stevigere basis krijgt om 

vanuit door te groeien. Het initiatief heeft een 

groter bereik en kan meer voor elkaar krijgen, 

zoals het aanspraak maken op fondsen en 

subsidies. Aan de andere kant kan professiona-

liseren ervoor zorgen dat het losse en informele 

karakter van het initiatief verdwijnt waarmee 

het oorspronkelijk ontstond. Het risico hierbij 

is een verlies aan energie of inspiratie onder de 

kartrekkers. Daarnaast kan professionaliseren 

zorgen voor een hogere bureaucratische last 

voor kartrekkers, doordat zij als stichting aan 

bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Blokkades

Voor veel initiatieven is het vergroten of vast-

houden van het aantal deelnemers de belang-

rijkste ambitie. Tegelijkertijd is dit ook één van 

de grootste uitdagingen voor een initiatief. Een 

tekort aan kartrekkers of deelnemers (of de 

angst daarvoor) is voor veel initiatiefnemers 

een punt van zorg. Vooral als het gaat om de 

mogelijkheid zelf terug te treden als kartrekker 

en de aanwas van jongere deelnemers. Zo 

bestaat de Zwerfvuilgroep in Franeker al vanaf 

het begin (2008) uit oudere mannen en sinds 

kort een coördinator vanuit de wijkraad. Ze 

proberen al jaren om de groep te vergroten en 

vooral jongeren erbij te betrekken, maar dat lukt 

tot op heden alleen incidenteel. Dit is voor hen 

een grote zorg, omdat de oudere mannen ver-

wachten het zelf niet al te lang meer te kunnen 

doen vanwege hun leeftijd en gezondheid (zie 

Figuur 3.20).

Een andere veelgenoemde interne blokkade is 

een tekort aan financiële middelen, vooral op 

piekmomenten als er bijvoorbeeld een activiteit 

plaatsvindt. Aan de ene kant wil je als initiatief 

Figuur 3.20: Twee kartrekkers van de Zwerfvuilgroep in 
Franeker (bron: wijkraad.lieuwedevries.com/)

Figuur 3.19: Strategieën om meer deelnemers te trekken
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stappen zetten om mensen erbij te houden en 

successen te boeken. Aan de andere kant is er 

vaak te weinig geld om deze stappen moge-

lijk te maken. Voorbeelden zijn de Buurtkring 

Blaauwhof in Joure die te weinig geld heeft om 

pr-materiaal te betalen en Circuittraining in 

Joure die de zaalhuur niet kon betalen.

Ook extern lopen initiatieven soms tegen 

moeilijkheden aan. Dan gaat het bijvoorbeeld 

om een concurrerend initiatief of weerstand bij 

omwonenden. Ook wordt een stroeve samen-

werking met formele instanties regelmatig ge-

noemd. Zo worden barrières die worden opge-

worpen vanuit bestaande wetgeving en beleid 

als lastig ervaren. Dit zorgt voor ontmoediging 

bij zowel kartrekkers als deelnemers. Ook is er 

soms irritatie over de wijze van communiceren. 

Bijvoorbeeld als reacties van instanties lang op 

zich laten wachten of het initiatief zelfs vertra-

ging oploopt door maandenlange afwezigheid 

van de contactpersoon vanwege ziekte.

Deze barrières en irritaties zeggen niet dat 

initiatiefnemers de algehele samenwerking 

als negatief ervaren. Wel is het belangrijk ze 

serieus te nemen, omdat ander onderzoek ons 

leert dat ze als ondermijnend worden ervaren. 

Het geeft initiatiefnemers het gevoel dat het 

initiatief niet serieus wordt genomen85.

Waarborgen continuïteit

Het behouden of vergroten van het aantal 

deelnemers is voor veel initiatieven dus zowel 

een ambitie als een bedreiging. Om die reden 

hebben we initiatiefnemers gevraagd welke 

strategieën zij inzetten voor de werving en het 

behoud van deelnemers. Initiatieven blijken dit 

op allerlei verschillende manieren te doen. In 

Figuur 3.21 hebben we de belangrijkste samen-

gevat met een paar concrete voorbeelden. Ze 

zijn allemaal gericht op het plezier behouden 

en een groepsgevoel creëren. Het streven is 

hiermee de betrokkenheid en het verantwoor-

delijkheidsgevoel van bewoners te vergroten. 

Figuren 3.22 en 3.23 laten zien hoe de Natuur-

ontmoetingstuin dat bijvoorbeeld doet.

Concluderend kunnen we stellen dat doorgroei-

en niet voor elk initiatief een ambitie is. Een 

deel is tevreden met de huidige omvang en 

activiteiten en anderen hebben plannen voor 

uitbreiding. Wat ze delen is de zorg om het 

behoud van deelnemers of het aantrekken van 

voldoende nieuwe actievelingen. Door succes-

sen te delen, te professionaliseren en de zicht-

baarheid te vergroten, proberen initiatieven hun 

bestaan te borgen. Tegelijkertijd ervaren zo ook 

enkele blokkades voor hun verdere ontwikke-

ling. Deze gaan over het hebben van voldoende 

financiële middelen, concurrentie of weerstand 

in de buurt en stroeve samenwerking met 

formele instanties. In het laatste deel van dit 

hoofdstuk analyseren we daarom aan welke 

ondersteuning initiatieven behoefte hebben. Als 

eerste kijken we naar de middelen die initiatie-

ven nodig hebben om te functioneren. 

“Dat is natuurlijk wel zo, maar je kunt 

een groot gedeelte wel terugverwij-

zen naar de gemeente, want het heeft 

dagen…. misschien wel maanden stil-

gelegen bij de gemeente. De ambtenaar 

was uitgevallen en het blijft dan liggen. 

Daar hebben we wel veel last van gehad. 

En de visie etc. heeft ook op zich laten 

wachten; 18 maanden op een bureau 

gelegen.”

Initiatief in de openbare ruimte - geanonimiseerd

Figuur 3.23: Kinderen ruimen zwerfvuil op in de  
Natuurontmoetingstuin in Sneek (bron: initiatiefnemer)

Figuur 3.22: Kinderen plaatsen eendenkorven bij de  
Natuurontmoetingstuin Sneek (bron: initiatiefnemer)

85. Verhoeven & Tonkens, 2011

http://www.circuittrainingjoure.nl/circuittrainingjoure/
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Figuur 3.21: Enkele strategieën om de continuïteit te waarborgen

3.10. De brandstof van initiatieven

De meeste initiatieven zetten een mix van mid-

delen in voor hun initiatief. Deze mix bestaat 

uit materiële middelen, zoals geld en materiaal, 

maar ook uit immateriële middelen, zoals 

ervaring, vaardigheden en kennis (zie Hoofd-

stuk 2). Uit de gesprekken met 14 initiatieven 

blijkt dat deze middelen per initiatief in meer of 

mindere mate aan bod komen. Zo ligt bij groe-

ne initiatieven de nadruk op geld en materiaal, 

zoals fondsen en inventaris voor de Natuuront-

moetingstuin. Sociale initiatieven vragen eerder 

om specifieke vaardigheden van kartrekkers, 

zoals communicatief en enthousiast zijn.

Materiële middelen: geld, materiaal en ruimten

Geld is voor ieder initiatief welkom hulpmiddel. 

Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om ruimtes te 

huren, succes te vieren, trainingen te volgen of 

materialen aan te schaffen. Bij grote geformali-

seerde initiatieven gaat het vaak om subsidies 

en/of fondsen van gemeenten, provincies of 

maatschappelijke organisaties. Eén van de 

kartrekkers heeft dan bijvoorbeeld als taak om 

ervoor te zorgen dat deze geldstromen blijven 

stromen door aanvragen bij fondsen in te dienen. 

Voorbeelden hiervan zijn het Iepen Mienskipfuns 

van de Provincie Fryslân en het Oranjefonds. 

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489/
https://www.oranjefonds.nl/
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Kleinere informele initiatieven richten zich vaker 

op kleinere potjes, sponsoring door bedrijven 

of een kleine bijdrage van deelnemers. Een 

voorbeeld van zo’n potje is het buurtbudget 

van de gemeente Smallingerland. Ondersteu-

ning kan ook in de vorm van materialen, vooral 

bij groene initiatieven. Zo zorgde Accolade 

voor tweedehands bankjes in de Natuuront-

moetingstuin (zie Figuur 3.24) en voorziet 

tuincentrum Welkoop de moestuin Beugel in 

Heerenveen van tweedehands gereedschap. 

Sociale initiatieven hebben eerder behoefte aan 

ruimten waar men elkaar kan ontmoeten, zoals 

bij Inloopcafé Niet Stilzitten en de Kleding-

bank in Sneek. Materiële middelen zijn dus 

cruciaal om een initiatief draaiende te houden. 

Initiatiefnemers steken dan ook veel tijd in het 

verwerven van deze middelen, bijvoorbeeld via 

crowdfunding. 

Immateriële middelen: persoonlijke kwalitei-

ten, ervaring en inhoudelijke kennis

In een succesvol initiatief spelen ook immateri-

ele middelen een belangrijke rol. Zo worden er 

specifieke kwaliteiten van kartrekkers gevraagd. 

Veelgenoemde kwaliteiten zijn enthousiasme, 

communicatief, leidinggeven, doorzettings-

vermogen en lef. Volgens initiatiefnemers zijn 

deze kwaliteiten essentieel om ervoor te zorgen 

dat het balletje blijft rollen. De kartrekker van de 

Natuurontmoetingstuin in Sneek legt hieronder 

uit hoe ze deze vaardigheden inzet.

“Ik kies altijd voor mij persoonlijk dingen uit waarin ik iets kan 

trekken. Vroeger was ik altijd al klassenvertegenwoordiger. Zoiets 

moet ik doen, dat is gewoon de rol die mij ligt. (…) Als ik iets 

wil, dan zal het ook gebeuren. Dat zeg ik ook steeds tegen -naam 

initiatiefnemer-: ‘dat geld... wij krijgen de brug, die komt er’. 

Gewoon herhalen als een mantra, dan komt ie er ook. 

Je moet doelgericht zijn en vastbesloten.”

Natuurontmoetingstuin - Sneek

Daarnaast helpt het als actieve bewoners erva-

ring hebben met eerdere projecten of soortge-

lijke projecten hebben bezocht. Veel kartrekkers 

hebben ervaring met andere initiatieven of bij 

wijk- of vrijwilligersorganisaties. Ook bezoe-

ken ze soortgelijke initiatieven die zich met 

hetzelfde thema bezighouden. Deelnemers van 

de Buurttuin in Sneek bezochten bijvoorbeeld 

Figuur 3.24: Kinderen helpen bij het plaatsen van door Accolade 
gesponsorde tweedehands bankjes in de Natuurontmoetingstuin 
(bron: initiatiefnemer)

https://www.smallingerland.nl/Int/Smallingerland/Producten/buurtbudget-aanvragen.html
https://www.nietstilzitten.nl/
http://dewatertorensneek.nl/kledingbank-een-tweede-leven/
http://dewatertorensneek.nl/kledingbank-een-tweede-leven/
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meerdere initiatieven door het land die zich ook 

bezighouden met permacultuur:

De opgedane ervaring en inspiratie van elders 

geeft vertrouwen om het initiatief nóg een keer 

uit te voeren, óf de motivatie om het verder te 

verbeteren. 

Het belang van inhoudelijke kennis wordt tot 

slot vooral bij groene initiatieven genoemd. 

Het succes van een buurttuin valt of staat met 

slagen van de oogst. Tegenover het weer als 

onvoorspelbare en niet te beïnvloeden factor, is 

kennis van natuurlijke en biologische  

processen daarom erg nuttig.

Een mix van denkers en doeners

Uit de benodigde middelen bleek al dat 

specifieke vaardigheden gevraagd worden van 

kartrekkers. Daarnaast wordt het ene initiatief 

gekenmerkt door denkers en het andere door 

doeners. Vaak gaat het echter om een mix. 

Denkers lobbyen bijvoorbeeld voor geldstro-

men en ondersteuning, maken projectplannen 

en verdelen taken. Doeners verrichten het 

handwerk, brengen creativiteit en zorgen  

ervoor dat het initiatief actief blijft. De  

initiatiefnemer van de Natuurontmoetingstuin 

in Sneek beschrijft dit hiernaast. 

Voor een goed functionerend initiatief zijn 

aanvullende kwaliteiten en vaardigheden van 

initiatiefnemers dus van groot belang. Zoals we 

in Figuur 3.9 al hebben kunnen zien, zijn veel 

initiatieven zich hiervan bewust. Zij organise-

ren zich in een team van meerdere personen. 

Zo kunnen kartrekkers van elkaars kwaliteiten 

profiteren en waar nodig taken van elkaar 

overnemen.

 

Al met al zetten initiatieven in op een mix van 

middelen en een mix van denkers en doeners 

om het initiatief op stoom te houden. De 

ondersteuning die initiatieven daar graag bij 

ontvangen, is de volgende stap in deze analyse. 

3.11. De ondersteuningsbehoeften van 
initiatieven
 

Niet verrassend ontvangen initiatiefnemers 

graag ondersteuning bij bovengenoemde 

zaken. Geld, materialen, ruimtes en kennis kun-

nen initiatieven verder helpen. Toch leveren de 

gesprekken met initiatiefnemers een genuan-

ceerder beeld op. Niet alle initiatieven hebben 

behoefte aan ondersteuning. Daarnaast blijkt 

aandacht van professionals een belangrijke 

steun in de rug te zijn.

“Uit andere initiatieven kregen we het 

idee om een kalender te maken met ope-

ningstijden. Ik bedoel, in het hele land 

vinden ze dingen uit. Je hoeft het wiel 

niet twee keer uit te vinden. Je moet 

gewoon gebruik maken van.”

Buurttuin - Sneek

“Die is communicatief heel sterk, maar al 

het papierwerk, al het geld aanvragen, 

alle verantwoording, dat regel ik alle-

maal. Dat heb ik wel eens, dat ik denk: 

‘oeh, dat ik daar een beetje alleen aan 

sta te swieperen’. er zijn er altijd wel 

één of twee die zeggen van: ‘ik doe wel 

het strategisch werk en het papierwerk, en 

de anderen doen het praktische werk’. Je 

hebt van beiden nodig, anders dan ga je 

het niet redden.”

Natuurontmoetingstuin - Sneek

http://www.permacultuurnederland.org
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De facilitator: gewenst én ongewenst

Initiatiefnemers reageren wisselend op de vraag 

of zij behoefte hebben aan (meer) ondersteu-

ning. Een deel geeft aan geen ondersteuning 

nodig te hebben en/of er bewust geen gebruik 

van te maken. Zelfstandig functioneren heeft 

in hun ogen voordelen. Zo krijgen ze niet te 

maken met bureaucratie en hoeft aan niemand 

verantwoording te worden afgelegd. Stichting 

Sociaal Wijkteam Sperkhem-Tuindorp in Sneek 

is hier een voorbeeld van:

Een ander deel van de initiatieven geeft aan 

ondersteuning wél op prijs te stellen. In het 

vervolg van deze paragraaf gaan we daar verder 

op in. 

Voorafgaand is het goed op te merken dat 

slechts een aantal initiatieven aangeeft zonder 

steun niet te kunnen bestaan. Het gaat dan 

vooral om financiële steun. Voor de meeste van 

de 14 initiatieven waarmee we gesproken heb-

ben geldt dat ondersteuning zeer wordt gewaar-

deerd, voor stabiliteit zorgt en mogelijkheden 

biedt voor groei, maar niet noodzakelijk is.

Ondersteuningsbehoeften

Welke hulp zouden initiatiefnemers graag ont-

vangen? De drie meeste genoemde ondersteu-

ningsbehoeften zijn: promotie van het initiatief, 

een kleine financiële bijdrage of participatie van 

professionals in een deel van het initiatief.

Vooral het vergroten van de bekendheid van het 

initiatief is voor veel initiatiefnemers belangrijk. 

Zij hopen daarmee meer deelnemers te werven. 

De WhatsApp-groep in Franeker (meer groeps-

leden), de Zwerfvuilgroep in Franeker (meer 

jonge deelnemers) en Circuittraining in Joure 

(meer sporters) zijn hier voorbeelden van. 

Initiatiefnemers zien promotie van hun initiatief 

door professionals als een eenvoudige vorm 

van ondersteuning. Professionele organisaties 

hebben goede communicatiemiddelen met een 

groot bereik. Een portret in de bewonerskrant 

van Accolade kan voor een initiatief al veel 

betekenen. Tegelijkertijd is het een manier van 

samenwerken die in de ogen van initiatiefne-

mers gemakkelijk is op te zetten. 

Een kleine financiële bijdrage zien initiatieven 

ook als een voor de hand liggende manier 

van ondersteuning. Het stimuleert de verdere 

ontwikkeling van een initiatief en helpt de conti-

nuïteit te borgen. Zo zou een kleine bijdrage de 

faciliteiten voor de Drie jaarlijkse activiteiten in 

de Ruiterij in Drachten verbeteren:

“Eigenlijk betalen we nu alles gewoon 

zelf. Dat vinden we ook niet erg. Want 

als je van de gemeente geld krijgt moet 

je weer uitleggen wat je met dat geld 

gaat doen. Daar heb ik geen zin in.”

Stichting Soc. Wijkteam Sperkhem-Tuindorp-Sneek

“Nou kijk, een extra steuntje, dat is 

natuurlijk altijd wel welkom. Want ik 

bedoel, we hebben dan nu een tent 

gekocht, maar ik wil ook heel graag voor 

heaters gaan. Ik bedoel, dat zijn allemaal 

weer van die aanvullende dingen 

en dat is dan toch wel weer prettig. Als 

je dat kan verwezenlijken. Nou, en als 

een organisatie zich nou geroepen voelt 

om ons te helpen, heel graag!”

Drie jaarlijkse activiteiten Ruiterij - Drachten
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Verder geeft een aantal initiatieven aan baat te 

hebben bij de participatie van een professional. 

Door een specifieke taak of verantwoordelijk-

heid op zich te nemen, worden initiatiefnemers 

ontlast. Concrete voorbeelden hiervan zijn 

verantwoordelijkheid voor het onderhoud van 

een bruggetje in de Natuurontmoetingstuin 

en de schoonmaak van de kunsttunnel van 

Tunnelvisie in Franeker. Ook de initiatiefnemer 

van Circuittraining in Joure ziet dit als een 

mooie kans:

In plaats van zelf een actieve een rol te vervul-

len, kunnen professionals ook mogelijkheden 

creëren voor initiatiefnemers om vaardigheden 

te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het aanbie-

den van coaching, training of het volgen van 

een opleiding.

Aandacht, aandacht, aandacht

De rode draad in de gesprekken met initiatief-

nemers is dat ondersteunen vooral draait om 

aandacht. Ook als initiatieven niet direct 

ondersteuning nodig hebben, is een signaal van 

waardering zeer welkom. De initiatiefneemster 

van de Drie jaarlijkse activiteiten in de Ruiterij 

in Drachten omschrijft het belang van waarde-

ring (rechts).

Initiatiefnemers geven verschillende voorbeelden 

van hoe deze waardering kan worden getoond. 

Enthousiasme van professionals over het initi-

atief en de activiteiten wordt genoemd, evenals 

het uitdragen hiervan richting andere bewoners 

en organisaties. Belangstelling tonen door 

initiatieven te bellen en bezoeken is een tweede. 

Ook een keer meedenken over de aanpak wordt 

gezien als een signaal van waardering. 

Kleine moeite, groot effect

De manieren van ondersteuning die initiatief-

nemers aandragen vragen een relatief kleine 

inspanning van professionals in tijd en geld. 

Toch hebben ze een groot effect op het functi-

oneren van het initiatief. Dit blijkt onder andere 

uit de antwoorden van initiatiefnemers op de 

vraag wat hen het idee gaf dat hun initiatief 

een succes zou worden. Het enthousiasme en 

betrokkenheid van andere bewoners en profes-

sionals blijkt essentieel voor het vertrouwen in 

een goede afloop.

“En wat ook heel fijn zou zijn: dat je voor particuliere initiatieven die nooit  

naar een professioneel niveau gaan, binnen de gemeente gewoon een dienst hebt  

die de administratie voor je waarneemt. In het begin voor helemaal niks, maar  

op een gegeven moment voor een bedrag dat je overeenkomt. Dan kan ik me  

focussen op het initiatief zelf en de administratie kan dan heel simpel.”

Circuittraining - Joure

“Maar het zou toch ook wel eens 

leuk wezen als je dan van orga-

nisaties of wat dan ook te horen 

zou krijgen van: ‘Nou, dat is echt… 

nou, hè.’ Want ik bedoel, je doet 

het wel drie keer per jaar en 

je bent niet maar drie keer per 

jaar bezig. Nee, daarvoor ben je 

al weken bezig. (…) Kijk, ik hoef 

geen bemoeial te hebben van een 

organisatie, maar een pluimpje zou 

wel een keertje leuk wezen.”

Drie jaarlijkse activiteiten Ruiterij - Drachten

https://www.facebook.com/kunsttunnel/


Wie is aan de buurt? 46

3. Initiatieven in beeld

Door de aandacht van professionals voelen 

initiatiefnemers waardering voor hun inzet 

en hebben ze het gevoel er niet alleen voor te 

staan. Het geeft initiatiefnemers een bepaald 

vertrouwen en vrijheid in hun handelen. Dit 

genereert positiviteit, trots en energie bij initia-

tiefnemers. Buurtkring Blaauwhof in Joure kan 

rekenen op de steun van zo’n professional.

Een grote betrokkenheid vanuit de wijk geeft ini-

tiatiefnemers de bevestiging op de goede weg 

te zijn. De steun van professionals helpt het 

enthousiasme van andere burgers te vergroten. 

De initiatiefnemer van Inloopcafé Nietstilzitten 

in Sneek omschrijft wat dit met hem doet (zie 

ook Figuur 3.25).

“We moeten er wel voor vechten om dat 

klaar te krijgen. Gelukkig hebben we dan 

die -naam welzijnswerker- achter ons 

staan. Dat is echt een toppertje. Dat vind 

ik echt een topper. (…) En hij heeft nu 

een nieuwe functie gekregen. (…) Maar hij 

blijft hier toch achter ons meedraaien. Hij 

laat je niet verzuipen. Want als je ons 

laat verzuipen, dan weten wij het ook 

niet meer.”

Buurtkring Blaauwhof - Joure

“En toen kreeg ik al een paar e-mailtjes van: ‘goh, leuk initiatief. Wij willen ook komen’. 

Nou prima: dan zitten we hier de volgende keer met een stuk of tien om tafel. Dus ik 

denk: ik bereid niks voor. We gaan het eens hebben over: wat wil ik nou eigenlijk? Wat 

verwachten jullie hier eigenlijk van? ik schrok me dood; er kwamen veertig man! Niks 

voorbereid! (…) Het was een hele leuke bijeenkomst. En ik kreeg daar een partij energie 

van. Ik vond het zo leuk.”

Inloopcafé Nietstilzitten - Sneek

Figuur 3.25: Opening van Inloopcafé Nietstilzitten
(bron: FrieschDagblad, 13-11-2015, via initiatiefnemer)
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Ook de initiatiefneemster van de Buurttuin in 

Sneek geniet van het enthousiasme:

Uit deze paragraaf kunnen een aantal inzich-

ten meenemen. Duidelijk is dat professionals 

een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 

initiatieven. Een bescheiden opstelling is op z’n 

plaats, want niet ieder initiatief zit op hulp van 

buiten te wachten. Wanneer ondersteuning wel 

gewenst is, gaat het vooral om promotie van 

het initiatief, een kleine financiële bijdrage of 

het inspringen van professionals bij specifie-

ke werkzaamheden. Wat bovenal belangrijk 

blijkt, is het uitspreken van enthousiasme en 

waardering. Dit vergroot het zelfvertrouwen van 

initiatiefnemers en de betrokkenheid voor hun 

initiatief vanuit de omgeving. 

3.12. Maatwerk gevraagd

In dit hoofdstuk zijn de kenmerken van 

initiatieven in het werkgebied van Accola-

de geanalyseerd. We hebben onder andere 

besproken op welke thema’s ze actief zijn, hoe 

ze zijn georganiseerd en wat de drijfveren van 

initiatiefnemers zijn. Het tweede deel van het 

hoofdstuk ging over de toekomstplannen van 

initiatiefnemers en de benodigde mix aan mid-

delen en actieve bewoners die zij nodig hebben 

hun initiatief op gang te houden. Ook hebben 

we gekeken of en welke ondersteuning graag 

wordt ontvangen van professionals. 

De initiatieven hebben een aantal gemene 

delers. Zo zijn veel initiatieven gericht op het 

contact tussen bewoners en trekt een kleine 

groep de kar. Initiatiefnemers maken volop 

gebruik van digitale communicatie. Ze hebben 

ook een uitstekend netwerk, maar werkelijke 

samenwerking met formele instanties of andere 

initiatieven is zeldzamer. Tot slot wordt het 

informele karakter van bewonersinitiatieven 

bevestigd wanneer we kijken naar het aantal dat 

formeel staat ingeschreven: twee derde is niet 

geregistreerd als rechtspersoon.

Ondanks deze patronen overheerst diversiteit. 

Naast sociale verbondenheid is de variatie 

aan thema’s waarop initiatieven actief zijn 

groot. Ook de redenen waarom bewoners een 

initiatief zijn gestart, alsmede de ambities die 

ze hebben, lopen uiteen. De diversiteit zien we 

ook terug in of en hoe initiatieven ondersteund 

willen worden. Sommige initiatieven willen 

geen bemoeienis, anderen zijn geholpen met 

aandacht en waardering, en weer anderen wil-

len graag samen met professionals optrekken, 

of vragen om financiële middelen. Als we daar-

naast bedenken dat dit onderzoek slechts een 

momentopname is, en ambities en behoeften 

verschillen door de tijd, dan is duidelijk dat het 

ondersteunen van initiatieven om maatwerk 

vraagt. Wat daarbij houvast kan bieden, bespre-

ken we in het volgende hoofdstuk.

“Maar toch, nu zien ze de resultaten 

en nu, ja mensen zijn positief aan het 

worden en het verandert ook de buurt 

en daar geniet ik van. Je deelt het met 

mensen, je zet het samen op en geniet, 

je deelt samen in de oogst. Tenminste  

dat is de opzet, het is misschien wel 

idealistisch. Maar echt wel dingen ziet 

gebeuren, wat dat betreft mijn idealisme 

is helemaal terug.”

Buurttuin - Sneek
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4. Hoe Accolade initiatieven kan ondersteunen 
Bewonersinitiatieven leveren op veel vlakken een bijdrage aan een goed leven in de wijk. Ze 

dragen bij aan het contact tussen bewoners, het beter functioneren van voorzieningen en bieden 

kansen voor bewoners om zich verder te ontwikkelen. Dat lukt soms zelfstandig en vaker is hulp 

daarbij gewenst. 

Accolade wil die ondersteuning waar moge-

lijk bieden. Zij opereert vanuit de overtuiging 

dat een actieve inzet van huurders en andere 

bewoners het leefplezier en betrokkenheid bij 

de wijk vergroot. Het vinden van een passende 

rol is echter niet gemakkelijk. Dit geldt voor 

veel instanties86. De werkwijze van corporaties, 

welzijnsorganisaties en gemeenten is vaak 

anders dan die van bewonersinitiatieven. Het 

beleid en de procedures van deze organisaties 

zijn veelal gericht op standaardisatie. Ook 

worden plannen eerst zorgvuldig uitgedacht en 

afgestemd, zodat investeringen kunnen worden 

verantwoord. Actieve bewoners pakken het vaak 

anders aan. Ze hechten minder waarde aan een 

vooraf uitgedacht plan en zijn meer van het 

‘doen’87. 

Ze experimenteren, zoeken creatieve oplossin-

gen en werken vaak op een informele manier. 

In dit hoofdstuk onderzoeken we hoe mede-

werkers van Accolade kunnen aansluiten op de 

logica van initiatieven, en wat dit betekent voor 

de werkwijze van Accolade. 

Daarbij is het goed te bedenken dat ondersteu-

ning door professionals niet altijd gewenst is. 

Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, functio-

neren sommige initiatieven liever zelfstandig. 

Zij vrezen voor bureaucratie en de verplichting 

verantwoording af te moeten leggen. Ook is het 

belangrijk bewust te kiezen op welk moment en 

op welke manier ondersteuning wordt gegeven. 

Steun die is toegezegd moet kunnen worden 

waargemaakt en professionals moeten er 

voor waken dat zij een initiatief niet overne-

men88. Ook overvraging van actieve bewoners 

ligt op de loer, omdat juist zij zich vaak voor 

verschillende initiatieven en maatschappelijke 

organisaties inzetten89. Tegelijkertijd leren we 

uit Hoofdstuk 3 en eerdere studies dat hulp 

van professionals initiatieven kan versterken of 

soms zelfs doorslaggevend is. Des te belangrij-

ker om nader te bekijken hoe hun rol eruit kan 

zien.

We kiezen daarvoor voor de volgende opbouw: 

eerst grijpen we terug op het brede palet aan 

samenwerkingsvormen met bewoners uit 

Hoofdstuk 2. Dat geeft ons de kans te bepalen 

wanneer een faciliterende en stimulerende inzet 

van professionals het beste past. Vervolgens 

beschrijven we vijf grondbeginselen voor het on-

dersteunen van initiatieven op basis van Hoofd-

stuk 3 en de excursies. In de volgende paragraaf 

koppelen we dit aan de verschillende rollen die 

professionals kunnen kiezen wanneer zij deze 

grondbeginselen in de praktijk willen brengen. 

We baseren ons daarbij op de tien gesprekken 

die we hebben gevoerd met medewerkers van de 

afdeling Wijken & Buurten van Accolade, en met 

medewerkers van gemeenten en welzijnsorga-

nisaties. Ook inzichten die het leertraject onder 

begeleiding van Twynstra Gudde heeft opgele-

verd zijn verwerkt. Tot slot verkennen we wat het 

ondersteunen van bewonersinitiatieven vraagt 

van Accolade als organisatie en haar samenwer-

king met andere partijen. 

86. Boonstra en Boelens, 2011; Oude-Vrielink & Verhoeven, 2011; | 87. Van de Wijdeven, 2012 | 88. Verhoeven & Tonkens, 2011; Oude Vrielink & Wijdeven, 2013 | 89. Tonkens, 2009
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4.1. Het brede palet aan samenwerkings-
relaties met bewoners

Zoals in Hoofdstuk 2 is besproken een variatie 

aan samenwerkingsrelaties tussen bewoners 

en organisaties (zoals Accolade) die in de wijk 

werken. Dit gaat van inspraak van bewoners op 

plannen en beleid van de corporatie tot het zelf 

opzetten en runnen van projecten in de wijk. 

Tijdens de excursies van Buurtmakers is een 

aantal voorbeeldprojecten met een grote rol voor 

bewoners bezocht (zie Figuur 4.1). Deze voorbeel-

den helpen te bepalen wanneer van professionals 

een ondersteunde in plaats van een regisserende 

rol wordt verwacht. 

Rechts in de figuur is een pilotproject rond 

beleidsvorming van woningcorporatie Actium op-

genomen. In deze pilot hebben huurders samen 

met de corporatie en de huurdersvereniging een 

beleidsvisie opgesteld over comfortverbeteringen 

en woningaanpassingen90. De rol van huurders 

bestaat hier uit een bijdrage in de beleidsvorming. 

Uiterst rechts staat ecologisch wooncomplex 

Iewan in Nijmegen. Dit project is geheel door 

huurders zelf ontwikkeld en deels door hen 

gebouwd. Ook hebben zij het complex in eigen 

beheer. Bewoners voeren hier dus zelf de regie. 

Bekijk 
de filmpjes

Co-creatie doe-het-zelf

Figuur 4.1: Inspiratie uit de Buurtmakers-excursies

90. De pilot is onderdeel van het Platform31 pilotprogramma ‘Huurders aan de knoppen’, zie Beuzenberg et al.,2017

https://youtu.be/nrTX_Sag2AE
https://youtu.be/Nbt7JwYImF4
https://youtu.be/qBj-7C-0I44
https://youtu.be/FZ74lwNxxhg
https://youtu.be/3RzGkm2iMzw
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In dit hoofdstuk richten we ons op de rol 

van professionals aan de rechterkant van het 

spectrum. Daar wordt van hen verwacht dat 

zij ruimte bieden aan initiatieven van actieve 

bewoners en dit waar mogelijk faciliteren en 

stimuleren. Het gaat daarbij in het bijzonder 

om ‘grenswerkers’; zij die werken op het raak-

vlak tussen bewoners en Accolade. Denk aan 

wijkbeheerders, communicatiemedewerkers, 

of de mensen van klantcontact en woning-

verhuur. De analyse kan ook van waarde zijn 

voor professionals met soortgelijke functies 

bij gemeenten, welzijnsorganisaties of andere 

partijen in de wijk.

4.2. Grondbeginselen voor het 
ondersteunen van initiatieven

De analyse van initiatieven in Hoofdstuk 3 leert 

ons dat bewonersinitiatieven divers zijn en 

dat daarom maatwerk wordt gevraagd. Toch 

kunnen we uit de ondersteuningsbehoeften van 

initiatieven en de excursies een vijftal grondbe-

ginselen afleiden (zie Figuur 4.2). In deze pa-

ragraaf laten we zien hoe die principes richting 

kunnen geven aan de praktijk van Accolade. 

1) Waardeer het kleine, het spontane en het 

tijdelijke

Veel initiatieven zijn beperkt in omvang, zowel 

gezien het gebied waarop zij zich richten, als 

qua aantal deelnemers. Toch hebben ze vaak 

een positieve impact op het dagelijks leven van 

mensen. Sociale contacten worden versterkt, 

problemen in de wijk aangepakt, en deelne-

mers krijgen de mogelijkheid te werken aan 

maatschappelijke idealen. Het zijn bijdragen 

die ondanks hun beperkte omvang wel heel 

wezenlijk zijn en daarom waardering verdienen. 

De wijze waarop deze initiatieven tot stand 

komen is vaak gebaseerd op ‘doen’ en ‘gewoon 

beginnen’. Omarm die spontaniteit door mee 

te gaan in het enthousiasme van de initiatief-

nemers en door er op te vertrouwen dat het tot 

iets gaat leiden. Hetzelfde geldt voor het tijds-

pad van initiatieven. De looptijd van initiatieven 

en het tempo waarmee zij zich ontwikkelen, 

zijn vaak onzeker. Een doorwrocht projectplan 

ontbreekt meestal. Het verloop van het initiatief 

is daarnaast afhankelijk van de veelal vrijwillige 

inzet van de kartrekkers. Neem daarom een 

ontspannen houding aan ten opzichte van het 

tijdspad en richt afspraken met initiatiefnemers 

hierop in.

1)  Waardeer het kleine, het spontane en  

het tijdelijke.

2)  Benader initiatiefnemers als gelijkwaardige  

partners.

3) Toon enthousiasme en betrokkenheid.

4) Sluit aan bij de motieven van initiatiefnemers.

5)  Wees helder in wat initiatiefnemers van je  

mogen verwachten.

De vijf grondbeginselen voor het 

ondersteunen van initiatieven

Figuur 4.2
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2) Benader initiatiefnemers als gelijkwaardige 

partners

Initiatiefnemers stoppen veel tijd en energie in 

hun initiatief. Zij weten alles over het project en 

vaak ook veel over de buurt of wijk. Beschouw 

initiatiefnemers daarom vanaf het begin af aan 

als gelijkwaardige partners in de ontwikkeling 

van de wijk, en respecteer hun vrijwillige inzet. 

Tekenend is een anekdote van een initiatief-

neemster over een bijeenkomst met professi-

onals:

“Nadat we een avond lang in het 

buurthuis hadden vergaderd, lieten 

ze mij met de afwas zitten. Dat 

terwijl zij de overuren kregen 

betaald en ik er m’n vrije avond 

voor op gaf”

Initiatiefneemster – geanonimiseerd

3) Toon enthousiasme en betrokkenheid

Enthousiasme en betrokkenheid vanuit de 

omgeving is essentieel voor het succes van een 

initiatief, zo blijkt uit Hoofdstuk 3. Het geeft 

initiatiefnemers vertrouwen in een goede afloop 

en kan als een enorme aanmoediging worden 

ervaren. Toon daarom regelmatig interesse in 

de voortgang van het initiatief. Oprechte be-

trokkenheid en een compliment op z’n tijd zijn 

altijd belangrijk, ongeacht of een initiatief ook 

nog met andere middelen wordt ondersteund. 

4) Sluit aan bij de motieven van initiatief- 

nemers

Zonder actieve bewoners geen initiatief. Hun 

motivatie is dus doorslaggevend bij het tot 

stand komen en draaiende houden van initia-

tieven. In Hoofdstuk 3 hebben we geleerd dat 

verschillende motieven een rol spelen. Verken 

deze motieven en probeer in de ondersteu-

ning zoveel mogelijk bij deze motieven aan 

te sluiten. Dat het initiatief ook bijdraagt aan 

andere doelen is voor initiatiefnemers bijzaak. 

Geef daarnaast tijdig aan wanneer doelen van 

initiatiefnemers in strijd zijn met de belangen 

van andere bewoners of met die van de eigen 

organisatie. Dit voorkomt dat initiatiefnemers 

rekenen op een partnerschap in gevallen waar 

dat niet mogelijk is. 

5) Wees helder in wat initiatiefnemers van je 

mogen verwachten

Een professional waar initiatiefnemers op terug 

kunnen vallen wanneer het tegenzit, is goud 

waard. Dat geldt ook voor het enthousiasme 

voor de ideeën van initiatiefnemers. Echter, 

niets is teleurstellender dan een toezegging 

die niet wordt waargemaakt. Wees daarom 

helder over welke ondersteuning bewoners van 

je mogen verwachten. Wees ook open over de 

hobbels die daarbij mogelijk genomen moeten 

worden en houd ze op de hoogte van de 

vorderingen. Dat draagt bij aan het onderlinge 

begrip. 

Nu we deze grondbeginselen in beeld hebben, 

bekijken we nader welke rollen professionals 

kunnen aannemen als zij deze in praktijk willen 

brengen. 
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4.3. Twaalf keer faciliteren en stimuleren

Professionals kunnen bewonersinitiatieven op 

twee manieren ondersteunen: 1) door bestaan-

de initiatieven te faciliteren in hun behoeftes, 

en 2) door actieve bewoners te stimuleren om 

hun bestaande initiatief uit te breiden of nieuwe 

initiatieven op te zetten. 

Wat betekent het faciliteren en stimuleren van 

initiatieven concreet? Om dit helder te krijgen 

gebruiken we het werk van onderzoekers Oude 

Vrielink & van de Wijdeven91. Zij onderschei-

den concrete rollen die professionals kunnen 

spelen. In Tabel 4.1 is te zien dat deze rollen 

zijn onder te verdelen naar type benadering (or-

ganisatorisch of persoonlijk) en naar commu-

nicatierichting (contact met de initiatiefnemers 

zelf of met de betrokken professionals en de 

buurt). Dit leert ons dat het bij het faciliteren 

en stimuleren van initiatieven draait om twee 

doelen. Enerzijds gaat het om het organiseren 

van een voor bewoners stimulerende omgeving 

waar alle betrokkenen elkaar makkelijk weten 

te vinden. Anderzijds gaat het om persoonlijke 

begeleiding van initiatieven en het bijsturen van 

ideeën en plannen waar dit nodig is. 

Organisatorische benadering Persoonlijke benadering

Rol in contact met 

de initiatiefnemers

Burgerkracht aanvullen

Tolk: begrip kweken voor elkaars manier van werken door een 
vertaalslag maken van werkwijze van bewoners naar denkwijze 
en beleidstaal van professionele organisaties.

Toetser: bekijken of en hoe ideeën en projecten van bewoners
zijn in te passen binnen regels en procedures.

Gids: bewoners de kansrijke richting op sturen en in contact 
brengen met de juiste contactpersonen.

Ondersteuner: met kleine bijdragen, financieel of materieel, 
de volgende stap voor het initiatief mogelijk maken.

Initiatiefnemer(s) aanmoedigen

Spiegel: bewoners bewuster maken van wat ze kunnen en hoe 
ze naar zichzelf kijken.

Supporter: betrokkenheid tonen bij het initiatief en bewoners 
aanmoedigen actie te ondernemen.

Rol in contact met 

de omgeving

Verbindingen creëren

Pr-medewerker: binnen het professioneel netwerk zorgen 
voor bekendheid van het initiatief en van eigen organisatie als 
ondersteuner.

Netwerkbouwer tussen organisaties: mensen in contact  
brengen van verschillende instanties.

Kritische noot: werkwijze en regels van eigen of andere  
organisaties ter discussie stellen ten behoeve van slagingskans 
bewonersinitiatieven.

Gemeenschapsgevoel aanwakkeren

Schijnwerper: aandacht genereren rond initiatieven zodat de 
initiatiefnemers openlijk waardering ontvangen en anderen 
worden getriggerd.

Netwerkbouwer tussen bewoners/projecten: actieve bewoners 
met elkaar in contact brengen.

Praatpaal: bewoners met vragen, klachten en ideeën een  
luisterend oor bieden.

Tabel 4.1: Typologie van ondersteunende rollen voor professionals in en rondom bewonersinitiatieven (gebaseerd op Oude Vrielink en Van de Wijdeven, 2011) 

91. Oude Vrielink & van de Wijdeven, 2011



Wie is aan de buurt? 53

4. Hoe Accolade initiatieven kan ondersteunen

Hieronder verkennen we de rollen van profes-

sionals verder. Daarbij maken we gebruik van 

de ervaringen die zijn opgetekend in interviews 

met medewerkers van de afdeling Wijken & 

Buurten van Accolade, gemeenteambtenaren 

en welzijnsmedewerkers. 

Faciliteren van bestaande initiatieven

Uit de gesprekken leren we dat met name drie 

vormen van faciliteren worden toegepast:

-  Betrokkenheid tonen bij het initiatief: luisteren 

naar en meedenken met initiatiefnemers.

-  Het informeren over procedures en regelge-

ving en waar mogelijk wegnemen van belem-

meringen die zij opleveren. 

-  Het beschikbaar stellen van budget, ruimten 

en/of materialen. 

De wijkbeheerders van Accolade en de me-

dewerkers van klantcontact spelen hierin een 

sleutelrol. Zij staan in direct contact met de 

huurders en andere bewoners. Dat stelt hen in 

staat meteen te reageren op vragen en ideeën. 

De geïnterviewde wijkbeheerders herkennen 

zich in deze rol, ook wel de ‘praatpaal’ rol in  

Tabel 4.1. Zij zien zichzelf als de ogen en oren 

van de wijk, staan open voor vragen en zijn 

in de meeste gevallen ook bereid om mee te 

denken. Ook welzijnsmedewerkers en wijk-

managers van de gemeente geven aan dat zij 

worden gezien als vraagbaak of aanpreekpunt. 

Gezamenlijk informeren deze professionals ini-

tiatieven over de mogelijkheden die ze hebben, 

zoals het aanvragen van budget. 

Ook helpen ze initiatiefnemers om de juiste 

contactpersonen te vinden, duidend op de rol 

‘gids’ in Tabel 4.1. 

“Er komt een vraag uit de wijk en je 

hebt zoiets van jeetje nou, die kan je 

daar meer over vertellen. Dan ga je 

diegene bellen. Is het goed dat ik je 

telefoonnummer doorgeef? Ja, is goed. 

Dan regel je dat. Daarna laat je het los.”

Medewerker Wijken en Buurten 

Voor professionals zijn goede verbindingen 

binnen de eigen organisatie en met partner-

organisaties dus essentieel (zie de rol van 

‘netwerkbouwer’). Een voorbeeld hiervan is de 

prettige samenwerking die de gemeente en 

Caleidoscoop (opbouwwerk) in Heerenveen 

ervaren: 

“De ene keer leg ik de bal klaar en 

schiet zij hem erin, en de andere  

keer legt zij de bal klaar en schiet ik 

hem erin.” 

Welzijnsmedewerker

Professionals kunnen ook de rollen van ‘tolk’ 

en ‘toetser’ vervullen. Zij maken de vertaalslag 

tussen de werkwijze van bewoners en de taal en 

denkwijze van professionele organisaties. Ook 

bekijken ze of en hoe ideeën en projecten van 

bewoners zijn in te passen binnen regels en 

procedures. Een professional betrokken bij de 

Buurttuin in Sneek geeft hierover aan: 

“Ik leer bewoners dan ook daar 

zo goed mogelijk mee om te gaan 

en die regels gewoon te volgen, 

anders kom je er niet. Je bent 

schakel tussen systeem en leef-

wereld voor mensen die vast-

lopen in de systemen en waarin 

je beide kanten moet belichten. 

(...) Je probeert elkaars wereld te 

begrijpen.” 

Betrokken professional - Buurttuin Sneek
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Uit de interviews komt naar voren dat over 

deze regels geregeld frustraties zijn bij zowel 

bewoners als professionals. Het gaat dan met 

name over de duur en starheid van procedu-

res, zoals verwoord door een medewerker van 

Wijken en Buurten:

“Als wij die vrijheid hebben, tuurlijk, 

dan kun je er ook veel korter op 

inspelen. Nu moet het weer over een 

schijf van mensen heen. (...) En 

de begroting die moet voor een 

bepaalde datum worden ingediend. 

Ben je daarna, ja, dan moet je 

wachten op de volgende begroting.” 

Medewerker Wijken en Buurten

Medewerkers van Accolade kunnen dit aan de 

orde stellen door zich binnen de eigen organi-

satie op te stellen als ‘kritische noot’. Op die 

manier kunnen zij proberen regels en procedu-

res te versimpelen en uitzonderingen gemak-

kelijker te maken. De recent georganiseerde 

lunchbijeenkomsten met de directie bieden 

bijvoorbeeld een kans het gesprek hierover 

aan te gaan. Tot slot is het beschikbaar stellen 

van middelen een veelgebruikte vorm van 

faciliteren. Professionals hebben dan de rol van 

‘ondersteuner’92. Vaak gaat het dan om beschei-

den, maar behulpzame bijdragen: 

Gemeente, provincies en maatschappelijke 

organisaties blijken ook regelmatig directe 

financiële steun te bieden. Vaak worden daar 

voorwaarden aan verbonden: initiatieven wor-

den gevraagd hun plannen concreet op papier 

te zetten. Wederkerigheid werd in de interviews 

bijvoorbeeld genoemd als criterium voor het 

toezeggen van financiële steun. Initiatieven 

dienen dan aan te geven hoe ze van plan zijn 

iets terug te doen voor de wijk. Ook kwam een 

breed draagvlak naar voren als belangrijke voor-

waarde. De budgetten zijn niet bedoeld voor 

besloten feestjes of eenlingen. De bevindingen 

in Hoofdstuk 3 geven de indruk dat het risico 

hierop bij in kaart gebrachte initiatieven klein is.

Veruit de meeste van hen streven er naar een 

breed publiek te bereiken. 

“Wat hebben jullie nodig? (…) er is wel een ruimte beschikbaar 

om eens met een groep te gaan zitten praten. We willen ook wel 

naar jullie komen. Hebben jullie een kraampje nodig? Hebben jullie 

koffie en thee nodig? Dan faciliteren wij dat. Willen jullie dat 

er uitnodigingen gemaakt worden? Nou als jullie de uitnodiging 

maken, dan zorgen wij dat ze geprint worden en bezorgen ze.” 

Medewerker Wijken en Buurten

92. Niet benoemd door Oude Vrielink & Van de Wijdeven. Toegevoegd op basis van bevindingen.
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Stimuleren van nieuwe initiatieven

Naast het faciliteren van bestaande initiatieven, 

kunnen professionals bewoners ook stimuleren 

en motiveren om zich in te zetten voor de wijk. 

Uit de gesprekken komen drie vormen naar 

voren:

-  Startende en al succesvolle initiatieven in de 

spotlight zetten.

-  Initiatieven onder de aandacht brengen van 

instanties en de eigen rol als aanjager meer 

bekend maken.

-  Bewoners en hun ideeën steunen en van 

feedback voorzien.

Zoals beschreven in Hoofdstuk 3, zien veel 

geïnterviewde initiatiefnemers een concrete 

rol voor Accolade in het promoten van hun 

initiatief. Deze rol wordt ook wel ‘schijnwerper’ 

genoemd. Het gaat enerzijds over het genere-

ren van publiciteit rondom bewonersinitiatieven 

in de beginfase, bijvoorbeeld door een portret 

in bewonersblad Bij Ons. Het doel is dan de 

bekendheid te vergroten en andere bewoners 

te interesseren om ook mee te doen. Ander-

zijds gaat het om promotie en het vieren van 

het succes van initiatieven die al een tijd op 

weg zijn. Deze al succesvolle initiatieven een 

podium bieden, levert de vrijwilligers openlijke 

waardering op en erkenning voor hun inzet. 

Bijvoorbeeld:

Deze persoonlijke benadering van promotie 

fungeert niet alleen als beloning voor de actieve 

bewoners. Het inspireert en stimuleert ook an-

dere bewoners om iets soortgelijks op te zetten. 

Een meer organisatorische benadering om 

initiatieven te promoten past bij de rol van 

‘pr-medewerker’. In deze rol promoot de pro-

fessional (ideeën voor) initiatieven bij andere 

instanties die in de wijk actief zijn. Hierdoor 

wordt het voor het initiatief makkelijker om met 

deze organisaties contact te leggen. Daarnaast 

krijgt de professional zelf ook meer naams-

bekendheid bij deze organisaties als aanjager 

van initiatieven. Dit maakt het in de toekomst 

eenvoudiger haar of zijn rol te vervullen.

Voor Accolade is dit een rol met potentie. Uit 

gesprekken met actieve bewoners en andere 

professionals blijkt dat de rol van Accolade in 

de ondersteuning van bewonersinitiatieven nog 

als onduidelijk wordt ervaren. Accolade kan 

haar betrokkenheid bij evenementen als NLdoet 

en Burendag gebruiken om haar rol te verdui-

delijken. Ook kan ze deelnemen aan netwerkbij-

eenkomsten van (informele) organisaties in de 

wijk. Een voorbeeld komt uit Joure: 

“Zo houden we ook één keer per 

jaar een netwerkbijeenkomst voor 

de plaatselijke belangen en het 

dorpshuisbestuur, juist om ervaringen 

van elkaar, met elkaar te delen, en 

om te laten zien wat er allemaal 

gebeurt.” 

Gemeenteambtenaar

“Laatst hadden we de opening van  

de buurttuin, één had worteltaart 

gemaakt, één had pompoensoep, dus  

dan presenteer je (actieve bewoner) 

jezelf ook.” 

Welzijnsmedewerker

https://www.accolade.nl/over-accolade/publicaties/nieuwsbrief-bij-ons/
https://www.burendag.nl/
https://www.nldoet.nl/
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Tot slot kunnen professionals zich inzetten 

voor de persoonlijke groei van bewoners. Twee 

rollen uit Tabel 4.1 die hierbij komen kijken zijn 

1) ‘spiegel’: aan de hand van feedback ervoor 

zorgen dat bewoners bewuster naar zichzelf, 

de wijk en hun ideeën voor een initiatief gaan 

kijken. 2) ‘supporter’: laten merken achter het 

initiatief te staan, door betrokkenheid te tonen 

en bewoners aan te moedigen zaken zelf te 

organiseren. Deze twee rollen geven initiatief-

nemers extra vertrouwen. 

Voor Accolade liggen deze rollen voor de 

hand. Haar medewerkers zijn regelmatig in de 

wijk. Dat geeft hen de kans af en toe te vragen 

naar de plannen van bewoners en ook (nog) 

niet actieve bewoners uit te nodigen om zich 

in te zetten voor de wijk. Een leuk voorbeeld 

waarin Accolade een aanmoedigende rol heeft 

gespeeld, is toen het Rode Dorp in Franeker 

100 jaar bestond: 

Tegelijkertijd wordt in de gesprekken aangege-

ven dat terloops contact in de wijk niet altijd 

vanzelfsprekend is. De taakgerichte wijkbezoe-

ken, de beperkte openingstijden van wijkkan-

toren en de uitbesteding van het contact met 

bewoners tijdens sommige werkzaamheden 

aan aannemers, zetten deze informele vorm 

van contact onder druk. Het daagt Accolade in 

ieder geval uit elk moment van contact tussen 

haar organisatie en bewoners zo goed mogelijk 

te benutten. Ook kan ze proberen haar zicht-

baarheid te vergroten wanneer ze in de wijk 

aanwezig is. Een mooi voorbeeld hiervan werd 

gegeven tijdens het bezoek aan de buurt Mjøl-

nerparken in Kopenhagen. Iedereen die daar 

werkzaamheden uitvoert aan dit revitalisatie-

programma - eigen werknemers en ingehuurde 

krachten, vaklui en projectleiders - gaat met een 

hesje aan op pad (zie Figuur 4.3). Elke activiteit 

rond het revitalisatieprogramma is daarmee 

goed zichtbaar voor bewoners en alle professio-

nals zijn makkelijk aanspreekbaar. 

Al met al bestaat er een ruim assortiment aan 

rollen die grenswerkers van Accolade kunnen 

aannemen in het faciliteren en stimuleren 

van een bewonersinitiatief. Deze verscheiden-

heid biedt de mogelijkheid in te spelen op de 

wisselende behoeften van en mogelijkheden 

voor actieve bewoners en hun initiatieven. Zo 

kunnen professionals hun aanpak per plek en 

moment in de tijd aanpassen. 

“Ik heb de bewoners benaderd zo van 

‘zullen we daar een feestje van maken, 

want dat is wel heel bijzonder’. 

En daar hebben we een feestje van 

gemaakt, samen met de bewoners.”

Medewerker Wijken en Buurten

Figuur 4.3: De hesjes van Mjølnerparken 
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4.4. Uitdagingen voor grenswerkers

Het faciliteren en stimuleren van initiatief door 

bewoners stelt grenswerkers ook voor uitdagin-

gen. Op basis van de gesprekken lichten we er 

twee uit: 

1)  de bereidheid van bewoners om zelf zaken 

op te pakken

2)  de afstemming binnen de eigen organisatie.

Sommige initiatieven komen geheel uit bewo-

ners zelf. Vaak is er ook sprake van aanmoedi-

ging van professionals. In de gesprekken komt 

naar voren dat deze aanmoedigingen niet altijd 

in goede aarde vallen. 

“We staan er heel erg voor open 

maar ik merk nog wel, dat is nog 

steeds trekken aan een dood paard. 

Het is moeilijk om er wat beweging 

in te krijgen.” 

Medewerker Wijken & Buurten

Soms zijn bewoners simpelweg te druk met 

andere zaken in hun leven. In andere situaties 

is er überhaupt geen interesse. Onderzoekers 

Hurenkamp & Tonkens93 proberen dit gebrek 

aan animo te verklaren. Zij onderscheiden 

naast ‘denkers’ en ‘doeners’ in de wijk ook 

diegenen die ‘met rust gelaten’ willen worden. 

Ze voeren drie mogelijke belemmeringen aan 

die deze groep kan ervaren om actief te worden 

in de wijk. De eerste is onbekendheid met me-

debewoners. Soms is dit een bewuste keuze en 

andere keren een gevolg van de omstandighe-

den. Hoe dan ook zorgt anonimiteit ervoor dat 

reacties van anderen op jouw actie moeilijk zijn 

in te schatten. Deze onzekerheid weerhoudt 

bewoners ervan actief te worden. Ten tweede 

rijmt het zijn van een actieve bewoner voor 

sommigen niet met hun identiteit. Zij vinden 

een actieve rol niet bij zichzelf passen. Tot slot 

kan wantrouwen een factor zijn. De uitnodiging 

van medebewoners of professionals om mee 

toe doen, wordt in dat geval met achterdocht 

ontvangen. De bewoner kan bijvoorbeeld het 

gevoel hebben dat dit enkel wordt gedaan om 

iets anders voor elkaar te krijgen, zoals een 

financiële besparing. 

Voor professionals is het belangrijk dat zij zich 

van deze mogelijke belemmeringen bewust 

zijn. Daarnaast is het raadzaam een gebrek 

aan bereidheid van bewoners zelf in actie te 

komen ook te accepteren. Anders kan het beeld 

ontstaan dat enkel een actieve bewoner een 

goede bewoner is. 

Een tweede uitdaging voor grenswerkers is de 

afstemming binnen de eigen organisatie. Omdat 

zij werken op het raakvlak tussen bewoners en 

Accolade, staan zij met één been in de wijk en 

met het andere been in de eigen organisatie94..

Daarbij belanden ze regelmatig in een spagaat 

(Figuur 4.4). Kiezen voor de logica van het 

bewonersinitiatief of voor de werkwijze van 

Accolade is dan geen optie. Voor een oplossing 

moeten ze beide ‘werelden’ samenbrengen. 

Dat levert spanningen op in de positie die 

grenswerkers kiezen en in de samenwerking 

met afdelingen binnen de eigen organisatie. 

In de leerateliers zijn deze verkend en enkele 

daarvan zijn te zien in Tabel 4.2.

Figuur 4.4: De spagaat van grenswerkers: soortgelijke dilemma’s voor gemeenteambtenaren 

(Bron: Marije van den berg / Tweebeeld) 

Bekijk 
de filmpje

93. Hurenkamp & Tonkens, 2011 | 94. De Jong, 2016

https://www.youtube.com/watch?v=kYf_uL11Rxg
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Spanningen zijn moeilijk te vermijden. Ze ma-

ken deel uit van het verschil in werken en logica 

van bewonersinitiatieven enerzijds en Accolade 

anderzijds. Sterker nog, spanningen zijn juist 

waardevol. Ze laten zien waar Accolade en 

actieve bewoners afhankelijk van elkaar zijn en 

elkaar aanvullen. Dat geldt ook voor afdelingen 

van Accolade onderling. Zo kunnen experi-

menten van wijkbeheerders slimme, nieuwe 

manieren van samenwerking met bewoners op-

leveren. Tegelijkertijd is het zorgvuldig afwegen 

van tijd en geld door een financieel manager 

cruciaal voor de gezonde bedrijfsvoering. Daar 

waar verschillende uitgangspunten samenko-

men, worden ook bij uitstek innovatieve en 

creatieve oplossingen bedacht.

In het leertraject is aangereikt dat een zekere 

ontspannenheid in het omgaan met spannin-

gen de kans biedt ze te benutten. Het helpt om 

daarbij het spanningsveld concreet te maken 

door te achterhalen wat er precies schuurt. 

Vervolgens is het van belang om voor het 

vraagstuk dat voorligt de meerwaarde van beide 

uitgangspunten te herkennen en erkennen. 

Denk bijvoorbeeld aan alle initiatieven gelijk be-

handelen versus de meest opvallende initiatie-

ven steunen. De laatste stap is te bepalen hoe 

ze allebei een plek kunnen krijgen in de aanpak. 

Samenvattend hebben wijkbeheerders, commu-

nicatiemedewerkers en de mensen van klantcon-

tact een sleutelpositie in de ondersteuning van 

bewonersinitiatieven. Als grenswerkers werken 

ze op het raakvlak tussen bewoners en Accolade. 

We hebben vijf grondbeginselen vastgesteld die 

hen kunnen helpen de samenwerking met ac-

tieve bewoners succesvol te maken. Vervolgens 

zijn twaalf concrete rollen besproken waarmee 

zij het faciliteren en stimuleren van bewonersi-

nitiatieven invulling kunnen geven. Tot slot is 

verkend hoe grenswerkers kunnen omgaan met 

een beperkte bereidheid van bewoners om zelf 

zaken op te pakken en met spanningsvelden 

binnen de eigen organisatie. In het laatste deel 

van dit hoofdstuk gaan we kort in op enkele 

aandachtpunten voor de ondersteuning van 

initiatieven op organisatieniveau. 

Tabel 4.2: 
Spanningen in het werk
van grenswerkersStructuurkant Improvisatiekant

  •    Accolade moet het buurtbelang in de 
gaten houden

  •    Alleen faciliteren wat binnen de visie,  
regels en afspraken past

  •    Vooraf toestemming vragen

  •    Zorgvuldig afwegen

  •     Gelijk behandelen door afspraken voor 
iedereen te laten gelden

  •      Als je bewoners vanaf het begin betrekt,  

duurt het te lang

 •    Initiatiefnemer dient het buurtbelang  
aan te tonen

 •    Alles faciliteren wat volgens je gevoel  
belangrijk is

 •    Achteraf excuses aanbieden

 •    Experimenteren

 •    Verschil maken door opvallende  
initiatieven te steunen 

 •    Als je bewoners vanaf het begin betrekt,  
voelen ze eigenaarschap
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4.5. Aandachtspunten op organisatie-
niveau

Een systematische analyse van beleid of pro-

cesstromen is geen expliciet onderdeel geweest 

van het onderzoek. Toch is op basis van de 

gesprekken met actieve bewoners, huurders-

verenigingen en professionals wel een aantal 

aanbevelingen voor de organisatie als geheel te 

benoemen. We behandelen deze puntsgewijs. 

• Werk aan een herkenbare identiteit in het 

partnerschap met actieve bewoners

Welke rol Accolade voor zichzelf ziet in de 

samenwerking met actieve bewoners is voor 

mensen van buiten de organisatie regelmatig 

onduidelijk. Dat terwijl de organisatie zelf wil 

uitstralen dat zij een actieve rol van huurders 

en andere bewoners aanmoedigt. Ze werkt 

vanuit de overtuiging dat eigenaarschap van be-

woners bijdraagt aan goed leven in de wijk. 

Accolade kan daarom explicieter zijn in welk 

partnerschap zij graag aangaat met actieve 

bewoners. Bewoners en professionele organisa-

ties in de wijk weten zo op welke wijze zij met 

Accolade kunnen bouwen aan een energieke 

wijkgemeenschap. Tegelijkertijd kan een her-

kenbare positie ook intern effect hebben. Mede-

werkers zullen hun inzet voor bewonersinitiatie-

ven sneller als een gewaardeerde bijdrage aan 

de organisatiedoelstellingen beschouwen. 

Ook de huurdersverenigingen kunnen hierbij 

een belangrijke rol vervullen. Zij hebben veelal 

een goed netwerk in wijk. Huurdersverenigin-

gen zouden daarom een rol kunnen spelen in 

het verbinden van (potentiële) initiatieven en 

professionals en van initiatieven onderling. 

Daarnaast kunnen zij, ook vanwege hun wette-

lijke taak, erop toezien dat de belangen van ac-

tieve huurders en andere bewoners voldoende 

blijven geborgd in de werkwijze van Accolade. 

Zij kunnen er eveneens op toezien dat dit niet 

ten koste gaat van de minder actieve huurders. 

•Verlaag de drempel voor bewoners om zelf in 

actie te komen

Een bewonersinitiatief starten vraagt een seri-

euze investering van bewoners. Ook moeten 

ze een idee hebben hoe te beginnen. Beide zijn 

regelmatig belemmeringen voor bewoners om 

daadwerkelijk in actie te komen. Accolade kan 

in ieder geval op twee manieren bijdragen aan 

het wegnemen van deze belemmeringen. Zij 

kan bewoners inspireren met voorbeelden van 

initiatieven uit andere wijken en plaatsen. Naast 

de kenmerken van het initiatief, kan hierbij 

aandacht worden geschonken aan de manier 

waarop het tot stand is gekomen. Dit geeft 

bewoners zicht op de stappen die zij kunnen 

zetten om een soortgelijk project te starten. 

Daarnaast zijn in het bijzonder startende 

initiatieven gebaat bij goede communicatie met 

Accolade. De energie kan snel uit een initiatief 

weglopen wanneer bewoners het idee hebben 

niet serieus te worden genomen. Hetzelfde 

geldt wanneer zij dreigen vast te lopen in de 

procedures van grote organisaties. Binnen 

Accolade dient het dus helder te zijn hoe met 

binnenkomende ideeën wordt omgegaan. 

Daarbij is het raadzaam om per initiatief één 

contactpersoon aan te wijzen. Deze con-

tactpersoon moet op zijn of haar collega’s 

kunnen rekenen bij het vlot beantwoorden van 

vragen en verzoeken rondom het initiatief. Het 

Kompas, ontwikkeld door corporatie Woonstad 

Rotterdam, is een mooi voorbeeld van het 

stroomlijnen van communicatie met startende 

initiatieven. 

http://www.woonstadrotterdam.nl/Home/_/Pub/Woonstad-Rotterdam/Woonstad-Rotterdam-Home/Ik-ben-bewoner/Ik-heb-een-huurwoning/Kompas-initiatieven.html
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• Vergroot binnen de organisatie de bekend-

heid met de werkwijze en motieven van bewo-

nersinitiatieven 

Actieve bewoners hebben vaak een enorme 

toewijding voor hun initiatief. Die komt voort 

uit verschillende motieven. Daarnaast hebben 

ze hun eigen manier van werken. Hoe meer 

werknemers van Accolade een ‘gevoel’ hebben 

bij wat initiatiefnemers drijft en hoe zij te werk 

gaan, des te groter is het collectieve inlevings-

vermogen van de organisatie. Dat maakt het 

voor bewoners makkelijker een partnerschap 

met Accolade te ontwikkelen. Ook wordt het 

voor grenswerkers eenvoudiger om vragen 

en dilemma’s te bespreken met hun collega’s 

en gezamenlijk op te lossen. Accolade kan de 

bekendheid van haar werknemers met burge-

rinitiatieven onder andere vergroten door op 

bezoek te gaan bij initiatieven, initiatiefnemers 

een podium te geven tijdens bijeenkomsten en 

door samen met bewoners pilots op te zetten.

• Vergroot de handelingsruimte van 

grenswerkers

Bij het faciliteren en stimuleren van bewo-

nersinitiatieven zijn grenswerkers gebaat bij 

de mogelijkheid zelfstandig te beslissen over 

de inzet van middelen. Dan kunnen zij zich 

opstellen als een daadkrachtige partner en het 

moment van enthousiasme bij initiatiefnemers 

benutten. Het creëert tevens de mogelijkheid te 

improviseren wanneer de situatie erom vraagt. 

Accolade zou daarom de handelingsruimte van 

bijvoorbeeld wijkbeheerders kunnen vergroten. 

Daarmee moet op de koop worden toegeno-

men dat niet alle investeringen het beoogde 

resultaat hebben. Daartegenover staan de 

onverwachte successen van andere initiatieven. 

• Trek samen op met andere partners in 

de wijk

Gemeenten, welzijnsorganisaties en wijk-

platforms zijn belangrijke ondersteuners van 

bewonersinitiatieven. Accolade kan in ieder 

geval op drie manieren haar krachten met deze 

organisaties bundelen. Allereerst door samen 

de ontwikkeling van bewonersinitiatieven te 

monitoren. Monitoring helpt in te spelen op 

verschuivingen in de behoeften en de proble-

men van initiatieven. Ook kan het langdurig 

volgen van initiatieven een beter begrip ople-

veren van de effecten op de wijk. Ten tweede 

kan kennis en ervaring over de omgang met 

bewonersinitiatieven worden uitgewisseld. Zo 

helpen organisaties elkaar bij het ontwikkelen 

van vruchtbare coalities in de wijk. Tot slot 

kunnen organisaties gebruik maken van elkaars 

netwerken en contacten in de wijk en met 

andere professionele partijen. Voor wat betreft 

de samenwerking met de gemeenten kan deze 

voor een deel ook zijn vertaling krijgen in de 

jaarlijkse prestatieafspraken.
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 Intermezzo: Co-creation is a mindset,  
a value-system and a practical approach 

In Denmark, housing professionals and residents work together to improve the housing environment, particularly in social hou-

sing. Organized tenants discuss and plan for the general upkeep of the housing estate. Some take care of playgrounds and green 

areas, some organize social events. Often you find a community building in the estate used as a meeting place for civil society 

activities. 

What is the role of the housing association in all this? Housing 

professionals work to ‘co-create’ housing services together with 

tenants instead of for the tenants. Tenants are organized in a de-

mocratic system, and their representatives are actively involved 

in most housing issues. One example: The can hire and fire the 

housing CEO.

Most organizations, also housing providers, typically deliver spe-

cific services to clients in systematic, rule-regulated and cost-ef-

fective manners. Long-term experiences with service production, 

estate management and customer feedback influence how the 

organization thinks and operates. This is a rational approach, 

and it works. But co-creation is more. What is it?

Co-creation is a mindset, a value-system, and a practical way to 

do things. As a mindset, it is based on a claim: If we rethink and 

react how we normally do things together with external parties, 

we can improve while better accommodating external needs and 

preferences. And when we open our doors and working-proces-

ses to tenants and other stakeholders, we get a golden opportu-

nity to rethink everything. Rethinking creates value. It optimizes 

the cost-quality relationship, and it allows us to examine our 

organizational blind spots. We create value when we continue to 

reinvent our roles and strategies. And we create value when ex-

ternal stakeholders challenge us on core operations. It’s relevant 

for everyone in our organization, not only top management. 

Co-creation is a value-system, because it reflects our core values: 

Trust. Reciprocity. Dialogue. Respect. Empowerment. Profes-

sionalism. Proactive care. Curiosity. Hospitability. A holistic 

approach to housing quality. The Accolade delegation that I had 

the privilege of meeting in Copenhagen, vividly communicated 

these core values. The delegation investigated Danish exam-

ples of co-creation in housing and community development. 

One of the tools in the practical toolbox of co-creation is the 

‘steering-committee’ with tenants, housing professionals, City 

Council representatives and other parties. It focuses on positive 

projects in the district, and it works; people develop trust and 

mutual goals to the benefit of everyone. Other tools for co-creati-

on are open meetings, working groups, workshops, maintenance 

plans, area plans; it goes on. The point is: Accolade is already 

there, it is only a matter of inviting more people to see it, and 

share. Good luck!

Lars A. Engberg – Aalborg Universiteit, Kopenhagen

Lars A. Engberg
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5. Tot hier en nu verder 
Eigen initiatief door bewoners is van waarde voor de wijk. Accolade erkent dit en stimuleert ei-

gen initiatief. Zo ontwikkelt zij samen met bewoners wijkvisies en steunt zij een aantal bewoner-

sinitiatieven. Tegelijkertijd is er meer mogelijk om het ontstaan van een energieke wijkgemeen-

schap te stimuleren. Op basis van de inzichten uit hoofdstuk 3 en 4 doen we negen concrete 

suggesties om hiermee aan de slag te gaan.  

5.1. Negen keer een stap vooruit

1) Zet initiatieven in de spotlight

De meeste initiatiefnemers waarderen hulp bij 

de promotie van hun initiatief. Accolade kan die 

hulp bieden door initiatieven te portretteren in 

haar bewonersblad Bij Ons of op sociale media. 

Een andere suggestie is de ontwikkeling van 

een serie mini-documentaires in samenwerking 

met regionale media. Het levert initiatiefnemers 

openlijke waardering op voor hun inzet en een 

mogelijkheid meer deelnemers te werven. Daar-

naast kan de promotie van initiatieven andere 

bewoners inspireren en stimuleren om iets 

soortgelijks op te zetten. 

2) Organiseer een fietstocht langs initiatieven 

voor medewerkers van Accolade

Geen 11-steden, maar een 11-initiatieven fiets-

tocht langs initiatiefnemers in het werkgebied 

van Accolade. Bezoek vanuit Accolade draagt 

voor initiatiefnemers bij aan het gevoel van 

erkenning. Tegelijkertijd geeft het medewerkers 

van Accolade inzicht in wat initiatiefnemers drijft 

en hoe zij te werk gaan.

3) Moedig bewonersinitiatieven aan zich aan te 

melden bij MAEXchange

MAEXchange is een digitaal platform voor 

maatschappelijke initiatieven. Initiatiefnemers 

kunnen op dit platform een beschrijving van 

hun initiatief invoeren. Ook kunnen zij aangeven 

welke behoeften zij hebben. Samen met MAEX-

change en partners van Accolade in de wijk kan 

vervolgens een monitoringsprogramma worden 

ingericht. Met behulp van deze monitoring 

wordt de waarde van initiatieven voor de wijk 

inzichtelijk. Daarnaast helpt het Accolade en 

haar partners in te spelen op verschuivingen in 

de focus en behoeften van initiatieven. 

4) Voorzie wijkbeheerders van een eigen investe-

ringsbudget en vraag hen zelf een rapportage-

vorm te ontwikkelen. 

Wijkbeheerders zijn de ogen en oren in de wijk 

voor Accolade. Voor initiatiefnemers zijn zij dan 

ook een belangrijk aanspreekpunt en sparring-

partner. Met een eigen investeringsbudget kun-

nen wijkbeheerders snel kleine belemmeringen 

wegnemen of een initiatief een steuntje in de rug 

geven. Door hen zelf handelingsvrijheid te geven 

wordt bureaucratie beperkt en hun professiona-

liteit erkend. Vraag wijkbeheerders zelf een lichte 

vorm van verantwoording te ontwikkelen die ook 

zachte maatschappelijke opbrengsten erkent. 

5) Nodig werknemers uit een dag te wisselen 

van afdeling

Samenwerking met actieve bewoners vraagt 

ook een goede samenwerking binnen de eigen 

organisatie. Initiatiefnemers denken veelal niet 

vanuit beleid of procedures, maar vanuit ‘wat 

werkt’. Daarmee denken ze dwars door organisa-

tiestructuren heen. Om de ideeën van initiatief-

nemers te matchen met de mogelijkheden van 

Accolade, dienen werknemers gevoel te hebben 

voor de organisatie in zijn geheel. Wanneer zij 

de waarden, prioriteiten en werkwijze van de 

verschillende afdelingen kennen, is het makkelij-

ker oplossingen te bedenken. De ervaringen met 

de koplopersgroep van Buurtmakers leert ons 

dat een keer meedraaien met collega’s daarbij 

kan helpen. 

95

95. Titel is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Camilo Penrroz

https://www.maex.nl/
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6) Organiseer werksessies waarin grenswerkers 

benaderingen en tools van andere organisaties 

verkennen

Actief burgerschap is een thema dat veel aan-

dacht krijgt. Ook andere organisaties investe-

ren daarom in kennisontwikkeling, zowel op 

nationaal als lokaal niveau. Het wiel helemaal 

zelf uitvinden is dus niet nodig. Enkele voor-

beelden van ontwikkelde tools en inspirerende 

organisaties zijn: ACTIE-instrument Platform31, 

Burger-initiatieven in zorg en welzijn voor dum-

mies van Vilans, De overheidsparticipatiekrant 

van Cmo Stamm, Future creating workshops 

van 3B Kopenhagen (zie Figuur 5.1), Verdien-

modellen en slimme financiering van de provin-

cie Overijssel, Wat werkt in de Wijk, Vrijwilligers 

Academie Fryslân en Buurtwijs. Maak ruimte 

voor grenswerkers, die werken op het raakvlak 

tussen bewoners en Accolade, om deze en 

andere methoden te verkennen. Zo kunnen zij 

hun eigen manier van werken verrijken. 

7) Start pilots die experimenteren met verschil-

lende vormen van partnerschap met huurders 

en andere bewoners

Het streven van Accolade naar ‘inspirerende 

participatie’ vraagt om het maken van vlieg-

uren. De bewonersinitiatieven die centraal 

staan in dit onderzoek laten zien dat er een 

breed spectrum aan samenwerkingsrelaties 

bestaat. De ene keer participeren bewoners in 

een project van Accolade en de andere keer 

neemt Accolade deel aan een initiatief van 

bewoners. Met een serie van pilots, waarin bij 

elke pilot een andere samenwerkingsrelatie 

centraal staat, kunnen de verschillen worden 

ervaren. Bewoners en professionals kunnen zo 

gemeenschappelijk ontdekken welke samen-

werkingsvorm het beste past bij welke situatie. 

Ook kan worden bekeken waar deze verschillen-

de vormen elkaar kunnen aanvullen. 

8) Betrek huurdersverenigingen bij de beleids-

ontwikkeling rondom bewonersinitiatieven 

Accolade en de huurdersverenigingen kunnen 

elkaar versterken in het creëren van een goede 

voedingsbodem voor eigen initiatief van bewo-

ners. Huurdersverenigingen hebben veelal een 

goed (informeel) netwerk in de wijk. Zij kunnen 

Accolade helpen bij het in kaart brengen van 

kansen en belemmeringen voor bewoners om 

actief te worden. Ook kunnen zij bij beleidsim-

plementatie het belang van actieve en minder 

actieve bewoners bewaken.

9) Agendeer de ondersteuning van bewoners-

initiatieven bij het overleg over prestatie-

afspraken

Accolade maakt ieder jaar prestatieafspraken 

met gemeenten. De komende cyclus kan benut 

worden om de kennis die Accolade nu heeft 

over bewonersinitiatieven en de rol die zij 

daarbij kan spelen, in te brengen in de voor-

bereidende besprekingen. Doel kan dan zijn 

om samen te komen tot zo gunstig mogelijke 

condities voor bestaande en toekomstige 

initiatieven. 

“Future creating workshop” is een methode om een cultuur waarin alleen
expertkennis telt te doorbreken. Bewoners worden gezien als experts en 

ontwikkelen middels 3 stappen een aanpak voor een probleem dat zij ervaren

Critical 
reflection

Utopian 
reflection REALIZATION

Voorbeeld Urbanplanen, Kopenhagen

“The good life for young people in Urbanplanen”  

(positieve insteek)

Stap 1.
Critical reflection: 
wat zijn de knelpunten? 
(negatieve insteek)

Stap 3.
Realization: 
welke eerste stappen kan je zetten?
(concrete veranderingen realiseren 
& zelfvertrouwen vergroten)

Stap 2.
Utopian reflection: 
wat zijn je dromen? Hoe zou een 
perfecte buurt eruit zien? 
(ontstijgen dagelijkse beslommeringen)

Figuur 5.1: Inspiratie uit Kopenhagen: “Future creating workshop” (bron: 3B Kopenhagen) 

http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/41/Publicatie_Burgers_maken_hun_buurt.pdf
http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/burgerinitiatieven-in-zorg-en-welzijn.pdf
http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/burgerinitiatieven-in-zorg-en-welzijn.pdf
https://cmostamm.nl/wordpress/wp-content/uploads/Krant-Overheidsparticipatie-A4.pdf
https://cmostamm.nl/wordpress/wp-content/uploads/Krant-Overheidsparticipatie-A4.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjXlY3mn-_TAhUCOhoKHTpoAkMQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jijenoverijssel.nl%2FAttachments%2FDownload%3FAttachmentid%3D1245&usg=AFQjCNGMoza0-BTDg_KIhg_EOwmJ4VrudQ&sig2=nB58-Pg7tdH4v0JR7jRgSg
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjXlY3mn-_TAhUCOhoKHTpoAkMQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jijenoverijssel.nl%2FAttachments%2FDownload%3FAttachmentid%3D1245&usg=AFQjCNGMoza0-BTDg_KIhg_EOwmJ4VrudQ&sig2=nB58-Pg7tdH4v0JR7jRgSg
www.watwerktindewijk.nl
https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl
https://www.vrijwilligersacademiefryslan.nl
https://www.buurtwijs.nl
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjXlY3mn-_TAhUCOhoKHTpoAkMQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.jijenoverijssel.nl%2FAttachments%2FDownload%3FAttachmentid%3D1245&usg=AFQjCNGMoza0-BTDg_KIhg_EOwmJ4VrudQ&sig2=nB58-Pg7tdH4v0JR7jRgSg
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Verantwoording
De informatie over de bewonersinitiatieven is stapsgewijs en 

middels ‘sneeuwballen’ verzameld. Dit heeft een brede inventa-

risatie van initiatieven opgeleverd in een vijftal plaatsen binnen 

het werkgebied van Accolade. Deze plaatsen zijn Drachten, 

Franeker, Heerenveen, Joure en Sneek.

 

De eerste stap van de inventarisatie was het opstellen van een 

groslijst van namen van initiatieven en contactgegevens van 

kartrekkers per plaats. Hiervoor zijn per plaats gesprekken gevoerd 

met medewerkers van de afdeling Wijken & Buurten van Acco-

lade en medewerkers van welzijnsorganisaties en de gemeente. 

Daarbij is ook uitgevraagd welke ondersteuning zij bieden aan 

initiatieven. Voor de inventarisatie is verder door de onderzoekers 

online gezocht naar initiatieven en heeft Accolade een oproep 

aan initiatieven gedaan zich te kenbaar te maken. Via deze brede 

inventarisatie zijn 246 initiatieven in beeld gekomen.

Op basis van deze groslijsten zijn vervolgens 133 bewonersiniti-

atieven benaderd. Initiatieven werd gevraagd om een vragenlijst 

met basisinformatie over het initiatief in te vullen. Dit kon zowel 

telefonisch als online. Thema’s die hierin aanbod kwamen, waren 

de aanleiding, doelstelling, thematische focus, fase van ontwikke-

ling, juridische vorm, activiteiten en het bereik van het initiatief. 

Ook is er gevraagd naar het oprichtingsjaar, de samenwerkings-

verbanden en de bijdragen aan de wijk. Uiteindelijk hebben 87 

initiatieven de vragenlijst ingevuld, waarvan 82 relevant bleken. 

Respondenten konden ook aangeven of ze openstonden voor een 

vervolggesprek. 

71 van de 82 initiatieven hebben hier positief op geantwoord. De 

onderzoekers hebben hieruit 14 initiatieven als mini-case study ge-

selecteerd. Deze selectie is gebaseerd op variatie in plaats, thema, 

omvang en professionaliteit. Van de 14 mini-case studies zijn 3 

initiatieven onderzocht door onderzoekers en 11 initiatieven door 

masterstudenten Sociale Planologie, Rijksuniversiteit Groningen. 

De studenten zijn hiervoor getraind in het afnemen van interviews. 

Per mini-case study zijn 2 semi-gestructureerde interviews gehou-

den met 1) een (of meerdere) kartrekker(s) en 2) een betrokken 

professional of deelnemer. Het CLEAR- model uit Hoofdstuk 2 

diende hiervoor als basis. Op deze manier is inzicht verkregen 

in de ervaringen van kartrekkers, deelnemers en professionals. 

Verder is tijdens de aftrap van het project een enquête gehouden 

onder alle aanwezige medewerkers van Accolade. Ook is een 

interview gehouden met huurdersverenigingen.

De opnames van de interviews zijn getranscribeerd (woord 

voor woord uitgetypt) en gecodeerd op basis van thema’s uit 

de interviewguide. Dit houdt in dat overeenkomstige thema’s in 

de verschillende gesprekken zijn vergeleken. Over elk thema is 

vervolgens een samenvatting geschreven op basis van citaten uit 

de interviews.
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Verantwoording - Geïnterviewden

Nr. Initiatief Plaats Geïnterviewden

1 Buurtkring Blaauwhof Joure 2 bewoners / 1 professional

2 Buurttuin Lemmerweg-Oost Sneek 2 bewoners / 1 professional

3 Circuittraining Joure 1 bewoner / 1 professional

4 Drie jaarlijkse activiteiten Ruiterij Drachten 4 bewoners

5 Inloopcafé ‘Nietstilzitten’ Sneek 2 bewoners

6 Kledingbank ‘Een Tweede Leven’ Sneek 1 bewoner / 1 professional

7 Koffieochtend voor alleengaanden Heerenveen 2 bewoners

8 Minibieb Ruiterij Drachten 1 bewoner / 1 professional

9 Moestuin Beugel Heerenveen 1 bewoner / 1 professional

10 Natuurontmoetingstuin Noorderhoek Sneek 1 bewoner / 1 professional

11 Stichting Sociaal Wijkteam Sperkhem-Tuindorp Sneek 2 bewoners

12 Kunsttunnel ‘Tunnelvisie’ Franeker 4 bewoners / 1 professional

13 WhatsApp-groep Schalsumerplan Franeker 1 bewoner / 1 professional

14 Zwerfvuilgroep Professorenwijk Franeker 2 bewoners

TOTAAL 29 INTERVIEWS

Plaats Geïnterviewden

Drachten

•  Accolade: 1 wijkbeheerder, 1 medewerker  
Wijken & Buurten.

•  Gemeente + welzijn: 1 wijkmanager,  
1 projectmanager, 1 opbouwwerker.

Franeker

•  Accolade: 1 wijkbeheerder, 1 medewerker  
Wijken & Buurten.

•  Gemeente + welzijn: 1 beleidsmedewerker 
samenleving, 1 medewerker gebiedsteam. 

Heerenveen

•  Accolade: 1 wijkbeheerder, 1 medewerker  
Wijken & Buurten.

•  Gemeente + welzijn: 1 wijkmanager,  
1 opbouwwerker.

Joure

•  Accolade: 1 wijkbeheerder, 1 medewerker  
Wijken & Buurten.

•  Gemeente + welzijn: 2 dorpencoördinatoren,  
1 cultuurcoach.

Sneek

•  Accolade: 1 wijkbeheerder, 1 medewerker  
Wijken & Buurten.

•  Gemeente + welzijn: 1 dorpen- en  
wijkencoördinator, 1 opbouwwerker.

Huurdersbelangen
   Bewonersraad Friesland & Huurdersvereniging 
Franeker

TOTAAL 23 INTERVIEWS

Tabel V.1: 
Overzicht interviews 14 mini-case studies

Tabel V.2: 
Overzicht interviews professionals

https://www.facebook.com/groups/1709907439244086/
http://www.circuittrainingjoure.nl/circuittrainingjoure/
https://www.facebook.com/buurt.ruiterij
https://www.nietstilzitten.nl
http://dewatertorensneek.nl/kledingbank-een-tweede-leven/
https://www.facebook.com/MinibiebRuiterij/
https://dhammalotus.wixsite.com/happyvegetables
https://www.facebook.com/Wijkplatform-Noorderhoek-816262428412877/
https://www.facebook.com/kunsttunnel/
https://www.facebook.com/BuurtpreventieFranekeradeel/
https://www.facebook.com/wijkraadprofessoren/
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Verantwoording - Leertraject

Parallel aan het onderzoek liep een leertraject 

met acht koplopers. Dit waren zeven werkne-

mers van verschillende afdelingen van Accolade 

en een huurster. In Figuur V.1 is het program-

ma van dit leertraject afgebeeld.

Figuur V.1: Het leertraject van Buurtmakers
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Dankwoord Dit onderzoek is onderdeel geweest van leer- en onderzoekstraject Buurtmakers. 
Dat maakte het mogelijk voor professionals en onderzoekers om samen op te 
trekken. Een koplopersgroep met medewerkers van Accolade en een huurster is 
actief betrokken bij het verzamelen en analyseren van de gegevens. Gekoppeld aan 
het onderzoek heeft ook een aantal excursies en trainingen plaatsgevonden. Die 
hebben de groep in staat gesteld zowel de kracht als ingewikkeldheid van co-creatie 
met bewoners te ervaren. De combinatie van analyseren en ervaren is in onze ogen 
van grote waarde geweest voor Buurtmakers. Enkele ervaringen uit de excursies en 
trainingen zijn dan ook verwerkt in dit rapport.

Graag willen we Accolade hartelijk danken voor het mogelijk maken van 
Buurtmakers. We hebben het vertrouwen en de openheid in de samenwerking 
gewaardeerd. Ook bedanken we de koplopersgroep voor hun inzet en 
enthousiasme, Lars Engberg van Aalborg Universiteit voor de uitstekende studietrip 
in Kopenhagen, Ina Horlings en de studenten van het vak Engaging Society in 
Spatial Transformation voor hun hulp bij de dataverzameling, en collega Diana 
Bruinewoud en student-assistenten Sara Smaal, Joey Koning, Bart Bouwman en 
Matia Kosters voor hun ondersteuning. Verder kijken wij met veel plezier terug op 
de samenwerking met Martine de Jong en Pim Nijssen van Twynstra Gudde bij 
het verzorgen van de trainingen. Tot slot spreken we onze diepe dank uit aan de 
respondenten en geïnterviewden voor hun medewerking en openhartigheid in het 
delen van hun ervaringen. Zonder hen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Ward Rauws
Ruben Bouwman
George de Kam

Groningen, Mei 2017
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