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BETER KIJKEN NAAR WIJKEN

De eerste honderd dagen van de nieuwe regering met de tournee van minister Vogelaar langs
de veertig wijken maken in elk geval één ding erg duidelijk: er is grote behoefte om voeling te
houden met de dagelijkse praktijk en om van daaruit actie te ondernemen. Niet zozeer de
abstracte beleidsdoelen, maar de concrete mogelijkheden moeten de agenda gaan bepalen.
Daarvoor is een eerste vereiste: beter kijken naar de wijken. Door in contact te treden met de
bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk en van daaruit – met die betrokkenen – een
plan te ontwikkelen én uit te voeren. Een plan dat aansluit bij hun problemen en behoeften en
bij de kansen die zíj zien. Wij van de SEV vinden dit een inspirerende ontwikkeling die van
harte ondersteund dient te worden. We grijpen met ons congres ‘Investeren in Mensen’ de
kans om breed onder de aandacht te brengen hoe dat kan. 

‘Beter kijken naar wijken’ is een logisch vervolg op de ontwikkeling van de Kanskaart als 
precisie-instrument om de staat van de buurt in kaart te brengen.1 De Kanskaart is een moni-
tor die op het schaalniveau van 6-cijferige postcodegebieden in beeld brengt hoe een buurt
ervoor staat als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. Een prachtig instrument om de stand
van zaken te monitoren. Maar om te weten wat er werkelijk aan de hand is, wat het verhaal is
achter de cijfers, moet je erop af. 

Daarvoor kristalliseren zich langzamerhand verschillende methodieken uit. En wat blijkt? Het
maakt nogal wat uit vanuit welk perspectief je naar de situatie kijkt. Een probleemwijk is niet
alléén maar een probleemwijk. Ook daar gaat het leven gewoon door. Kinderen groeien op en
hebben óók plezier met elkaar. Er worden feesten gevierd. Vrouwen ontwikkelen zich en raken
uit hun isolement, halen – met hoofddoekje op - hun rijbewijs. Aansluiten bij het perspectief
van de mensen om wie het gaat, is het begin van de oplossing. En dan verbindingen leggen
natuurlijk, naar de (mensen die werken in de) instituties. 

Deze methodiekenbundel biedt u verhalen uit de frontlinie. Zowel professionals als bewoners
geven aan hoe dat werkt – contact maken en van daaruit handelen. Zij putten uit hun eigen
ervaringen met de methodieken en geven aan wat volgens hen de essentie is, waarom het
werkt en wat het oplevert. U vindt hier geen protocollen of evaluaties, die zijn soms wel
beschikbaar via de genoemde contactpersonen. Maar de bedoeling van deze bundel is om u
kennis te laten maken met onorthodoxe methoden, die mooie resultaten opleveren. Wij hopen
dat de vonk overslaat en u net als wij geïnspireerd raakt door deze negen methodieken.  
De bundel heeft niet voor niets de vorm van een map met losse folders. De betrokken organi-

1) Kanskaart van Nederland, Atlas voor Gemeenten, Sociaal Cultureel Planbureau en SEV, juni 2006. 
SEV experiment ‘Kansen zien in de Wijk’, close monitoring van sociale problemen en maatregelen (2007).



saties kunnen de folders ook voor eigen doeleinden gebruiken. Maar in de map is ook plaats
voor meer methodieken. Want er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. En de SEV zou de SEV
niet zijn als hier geen oproep stond aan u, die ook op een vernieuwende manier werkt in de
wijk, om ons toch vooral te informeren over uw methode. Het zou mooi zijn als de map nog
verder gevuld kan worden. 

De beschreven methodieken kunnen belangrijke bouwstenen zijn voor de wijkaanpak. En,
wanneer de samenwerking goed van de grond komt kunnen de consequenties voor de deel-
nemende partners groot zijn. Wij konden het niet laten om naar aanleiding van de verhalen
uit de frontlinie enkele conclusies op een rij te zetten. Maar wij houden u nu niet langer op.
Lees eerst de negen folders en dan het nawoord!  

Judith de Jong
programmabegeleider Keer de verloedering!



Achter de voordeur
De huiskamer als spreekkamer



In theorie functioneert ons sociale vangnet misschien goed en sluit het

aanbod aan op de vraag. Maar in de praktijk vallen velen door de

mazen of worden niet bediend, omdat ze geen hulp durven inroepen,

geen vertrouwen hebben in sociale diensten of niet weten dat instan-

ties bestaan. Vaak zijn dat juist degenen die het meest zijn aangewezen

op assistentie. Om ook hen te bedienen, kijken professionals steeds

vaker ‘Achter de voordeur’1, met als belangrijkste wapens belangstel-

ling, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. Hiernaast leest u hoe ze

dat doen. Als praktijkvoorbeeld dient het Sociaal Investeringspro-

gramma Slotervaart (SIP), een van de meest ambitieuze initiatieven op

dit gebied, waarmee al sinds 2001 ervaring wordt opgedaan en dat niet

alleen problemen opspoort, maar ook steeds vaker kansen signaleert. 



Het Sociaal Investeringsprogramma Slotervaart, het

stadsdeel waaronder Overtoomse Veld valt, dateert

uit 1999 en is afkomstig van het stadsdeel en woning-

corporatie De Alliantie (destijds nog de Dageraad). 

Na hardnekkige rellen rond een winkelplein achtten zij

de tijd rijp voor een actiever sociaal beleid. Bovendien

wilden zij, in het kader van de stedelijke vernieuwing,

niet alleen in de ‘stenen’ investeren maar ook in de

mensen van de wijk. Begonnen met een enkel com-

plex, beslaat het programma inmiddels de hele wijk.

De methode waarvan het gebruik maakt is het huis-

aan-huisgesprek. 

Eén groot leslokaal, zo omschrijft een bewoners-

adviseur van het SIP haar werkgebied Amsterdam-

Overtoomse Veld. Ze leerde er een aardig mondje

Turks en Marokkaans en merkte hoe anders het 

kennismakingsritueel is voor mensen uit andere 

streken. Maar ze leerde er ook de beperkingen kennen

voor migranten die hun weg willen vinden in het

nieuwe land. ‘’Mevrouw, ik volg een cursus Neder-

lands, maar waar moet ik het oefenen?’’, vroeg een

oudere bewoonster haar. Nog veel lastiger, zegt ze, is

het om je weg te vinden naar de sociale voorzienin-

gen, wanneer je de taal niet voldoende spreekt en niet

in Nederland bent gesocialiseerd. ‘’Een client die aan-

gifte van stalking wilde doen, was zonder mijn hulp

niet eens voorbij de balie gekomen.’’

Doel
Doel van het programma is breder dan bouwen. Het

beoogt de sociaal-economische positie van de bewo-

ners te verbeteren. Daarin onderscheidt het maar

liefst zeven dimensies, waaronder werk en inkomen en

taalvaardigheid maar ook opvoeding, gezondheid en

veiligheid van de wijk. Van die structuur merken de

bewoners weinig. De bewonersadviseurs bellen aan,

deur na deur, bij voorkeur met zijn tweeën, waarbij

minstens één van hen ook een migrantentaal spreekt

en fungeert als ‘interculturele bruggenbouwer’. Gaat

de deur open, dan proberen ze de mensen te verleiden

tot een gesprek. Want waarom zou je zomaar tegen

een wildvreemde je hart uitstorten? ‘’Ik begin meestal

met ‘hoe woont u hier en wat vindt u van de buurt?’’’,

zegt voornoemde bewonersadviseur. ‘’Dat blijken heel

toegankelijke vragen. Ik luister, vat samen en vraag

door. Om vertrouwen te winnen, bewandel ik ook zij-

paden, zoals ‘houden uw kinderen van sport?’. Als het

vertrouwen er is, vraag ik ‘Wat kan ik voor u doen?’.

Ondanks de beperkte middelen waarover ze beschik-

ken, doen heel veel bewoners het goed’’, zegt de be-

wonersadviseur. ‘’Maar sommigen hebben problemen.

Zware problemen soms, zoals niet kunnen omgaan

met geld. En heel veel pedagogische onmacht. Wat ik

dan doe, is helpen om gebruik te maken van de hulp-

mogelijkheden die deze samenleving biedt.’’ Dat klinkt

eenvoudiger dan het is. Alleen al in de vier straten

waar deze bewonersadviseur werkt, zijn meer dan

veertig instanties actief. ‘’Maar die zijn heel vaak inge-

steld op de gemiddelde Nederlander. Spreek je de taal

onvoldoende, zoals de meeste van mijn cliënten, dan

weet je vaak alleen al met de papieren geen raad. Ver-

schijn je niet op het belastingkantoor omdat je de uit-

nodigingsbrief niet begreep, dan heet het ‘mevrouw is

niet gemotiveerd’, wat ik vaak de verkeerde conclusie

vind. Instanties zijn vaak ook gespecialiseerd in maar

één probleem. Een van mijn bewoners had er grote

moeite mee dat haar dochter uit huis was geplaatst.

Ze had duidelijk hulp nodig bij de rouwverwerking,

maar Jeugdzorg bekommert zich alleen om het kind.

En trekt bij achttien jaar haar handen van jongeren af,

maar dan gaat het niet ineens beter met ze. Boven-

dien werken instanties zelden preventief. Ze komen

pas in actie wanneer er grote problemen zijn. Dat is te

laat. Dat komt niet door de professionals – die doen

hun best – maar door de grenzen die hun organisaties

stellen. Als ik bijvoorbeeld doorgeef dat een kind nogal

vaak spijbelt, zeggen die: maar er is geen probleem.’’

1) Achter de voordeur is ook de titel van een experiment van de SEV. In het SEV-rapport ‘Handreiking Achter de voordeur’ staat een analyse van 7 projecten,
in Arnhem, Amsterdam, Enschede, Dordrecht, Amersfoort, Leiden en Soest. Het rapport is de downloaden van www.sev.nl

Leskokaal Overtoomse Veld



Het SIP vraagt niet alleen wat het voor mensen kan

doen, het bespreekt ook met hen wat ze zelf kunnen

ondernemen om hun positie te verbeteren. En het

programma houdt zich niet alleen bezig met proble-

men. ‘’Wij zijn er voor álle bewoners’’, zegt teamleider

Angelique Rondagh, ‘’ook voor degenen die zichzelf

prima redden. Die kunnen wellicht buurtgenoten hel-

pen bij het invullen van een formulier, of zitting

nemen in een bewonerscomité en zo bijdragen tot de

cohesie van de buurt.’’ Die participatiekant, zegt ze,

wordt steeds belangrijker. Voor het helpen invullen

van formulieren organiseren de sociaal raadslieden

een speciale training en sinds kort loopt er een project

‘mannenparticipatie in de buurt’. 

Wat maakt dat het SIP niet gewoon de 41e instantie

werd in Slotervaart? Rondagh: ‘’Wij verwijzen naar die

instanties, zorgen dat de bewoners terechtkomen bij

het juiste loket en dat hun vraag daar ook in behande-

ling wordt genomen. En we organiseren met die in-

stanties ook een back-officeoverleg.’’ Is inzet van

meer dan één instantie nodig, dan neemt het SIP de

regie en bewaakt het de voortgang. Het signaleert

knelpunten - zoals te hoge drempels - en hiaten, en

geeft die door. Het heeft ook al aanpassingen in het

aanbod bereikt. Zo kwamen er extra invalidenwonin-

gen en een budgetcursus voor vrouwen in het Marok-

kaans. De formulierenbrigade en de maatschappelijke

dienstverlening van een welzijnsorganisatie houden

wekelijks spreekuur in het SIP-kantoor in de wijk, en

de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen zetelt er

sinds kort ook. Als het aan de bewonersadviseurs ligt,

komen daar nog de gezinscoaches en een telefoon-

training voor jongeren bij. 

Sociaal cement
Omdat de drempel naar instanties voor veel bewoners

hoog is, gaan de bewonersadviseurs zonodig mee, of

bellen of een vraag echt in behandeling is genomen.

Niet voor niets immers vonden velen de weg niet zelf:

ze weten zich niet zo uit te drukken dat ze ook aan de

hulpcriteria voldoen. In die gevallen bemiddelt het SIP,

niet alleen door adequaat door te verwijzen maar ook

door de gestructureerde dialoog met instanties en het

monitoren van de voortgang daarna. ‘’Wij zijn sociaal

makelaar’’, zegt de bewonersadviseur, ‘’sociaal ce-

ment. En we staan naast de mensen, niet erboven.’’

Maakt dat verschil? ‘’Ik heb wel het idee dat ik wat

bijdraag in mijn vier straten. Hoeveel zou ik niet kun-

nen zeggen. Ik weet alleen dat ik blij ben als ik trotse

gezichten zie. Van die mevrouw die zich vorig jaar

geen raad wist met de leerproblemen van haar doch-

tertje, die dit jaar zelf een vakantiekamp voor haar re-

gelde. Van die twee Turkse mensen die vijfentwintig

jaar lang hebben schoongemaakt op Schiphol en tege-

lijk drie kinderen lieten studeren. Dat zijn mijn helden.

Toen ik vroeg wat er beter kon, zeiden ze: een schoner

portiek. Ik heb de woningcorporatie erbij gehaald, er

zijn portiekgesprekken gehouden en daarna hebben de

mensen dat portiek samen opgeknapt.’’

Het Sociaal Investeringsprogramma Slotervaart is niet

het enige programma dat ‘achter de voordeur’ werkt

om welbevinden en weerbaarheid te vergroten. 

Inmiddels gebeurt het in nogal wat wijken met lage

huren, hoge doorstroming en hardnekkige sociale 

problematiek. Het doel verschilt. In Amsterdam-

Overtoomse Veld gaat het om het verbeteren van de

sociaal-economische positie van gezinnen en de soci-

ale cohesie van de buurt. In de Arnhemse wijk 

Malburgen staan de bezoeken in het teken van de 

herstructurering. Een verhuizing is een ingrijpende 

gebeurtenis in iemands leven, zeker als men er niet

zelf voor heeft gekozen. Als er op dat moment ook

nog andere problemen zijn, kan het net de druppel 

zijn die de emmer doet overlopen. De methode is

deels afhankelijk van het doel, maar grofweg hanteren

de projectmedewerkers hetzelfde scenario om een

brug te slaan tussen wat bewoners nodig hebben en

Achter de voordeur – de methode 



wat instanties bieden: ze gaan door waar de reguliere

hulpverlening stopt. Ongevraagd, in de vakliteratuur

ook wel outreachend genoemd. 

De projectmedewerkers:

- werken vaak huis-aan-huis, omdat dat niet stigma-

tiseert en omdat zo ook degenen aan bod komen

die zichzelf niet melden. Massief, heet dat in Am-

sterdam-Slotervaart;

- werken vraaggericht door de bewoner centraal te

stellen, niet het aanbod van instanties;

- proberen via een open gesprek en het wekken van

vertrouwen eventuele problemen helder te krijgen; 

- wijzen op de mogelijkheden van hulp en proberen

mensen zonodig te overtuigen van het accepteren

daarvan;

- activeren en motiveren mensen om zelf hun positie

te verbeteren en helpen hen zonodig bij het uit de

weg ruimen van belemmeringen daarbij.

Huisbezoek is ‘t begin
Uitgebreide programma’s zoals het SIP werken daar-

naast ook integraal – ze pakken álle vragen en proble-

men op die aan de orde komen, en systeemgericht –

ze betrekken het hele gezin bij de oplossing van een

probleem. Het meeste werk gebeurt ná het huisbe-

zoek, door gespecialiseerde diensten. Toch is het huis-

bezoek ook voor de projectmedewerkers vaak slechts

het begin. Niet zelden assisteren ze daarna bij het leg-

gen van contact met gespecialiseerde instanties zoals

schuldhulpverlening, opvoedingsondersteuning en

maatschappelijk werk. Soms is een telefoontje ge-

noeg, vaker is meegaan nodig en niet zelden ook na-

bellen, om zeker te zijn dat de overdracht is gelukt. Bij

meervoudige problematiek, zoals schulden, opvoe-

dingsproblemen en verslaving coördineren ze de hulp.

In het ideale geval bereiken ze ook aanpassing van het

aanbod zodat het aanbod in het vervolg ook de ver-

borgen hulpvragen bereikt. Deze aanpassing kan be-

staan uit betere afspraken tussen betrokken diensten

en aanvulling met nieuwe vormen van hulp. 

In Amsterdam-Slotervaart wordt het achter-de-voor-

deurproject mogelijk zélf een nieuwe dienst, een inte-

graal outreachend frontoffice opererend vanuit

kantoren in de wijken. 

2) Sociaal Investeringsprogramma Slotervaart – eindrapport. Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam, mei 2007.
3) Achter de voordeur. Woonmaatschappelijk werk nieuwe stijl. Verkenning projecten ‘achter de voordeur’. SEV, mei 2006.

Meerwaarde en toekomstperspectief
‘Achter de voordeur’ kijken heeft meerwaarde voor be-

woners én instanties, blijkt uit evaluaties. Bewoners

waarderen dat instanties zich voor hen interesseren,

instanties krijgen beter zicht op de bewonersvraag. In-

derdaad worden mensen bereikt die hulp nodig heb-

ben maar deze hulp om allerlei redenen nooit

vroegen, stelt onderzoeksbureau Regioplan in een eva-

luatie van het project in Amsterdam-Slotervaart2.

‘Achter de voordeur’ herstelt vertrouwen in zorg- en

dienstverlening en helpt mensen om zelf beter de weg

daarheen te vinden, stelt een SEV-evaluatie3.

Instanties krijgen de werkelijke hulpbehoefte veel

beter in kaart, doordat mensen zich in eigen huis

beter durven uitspreken en omdat huisbezoek extra

informatie oplevert over bijvoorbeeld de staat van het

interieur en de relaties binnen het gezin. Meermalen

zijn ook nieuwe samenwerkingsvormen tussen ge-

meente, corporaties en andere instellingen ontstaan

of zijn de eerste schreden gezet naar vroegsignalering,

preventie en een integrale, vanuit de bewoners ont-

worpen benadering. Maar vóór alle instanties echt in-

tegraal en preventief werken, moeten overal nog

stappen worden gezet. 

Het project ‘Kansen in Wielwijk’ in Dordrecht is het 

resultaat van samenspraak tussen gemeente, corpora-

tie en bewoners. Het is geïnspireeerd op de in de VS

ontwikkelde Asset Based Community Development-

methode. Deze methode zegt: een vitale woon-

gemeenschap kun je het beste creëren wanneer je het

talent en de vaardigheden van haar leden mobiliseert.

Het achterhalen van de capaciteiten van Wielwijkers



gebeurt door individuele gesprekken thuis,

waarin woonconsulenten eerst vertrouwen wek-

ken - of herstellen - en daarna samen met de be-

woner kijken hoe de koppeling valt te maken

met verenigingen, clubs, ontmoetingspunten,

scholen, bibliotheken, kerken of bijvoorbeeld het

Marokkaanse-vaderinitiatief. In de individuele

gesprekken komen ook de woonwensen ter

sprake. Huisbezoekers proberen met behulp van

een checklist (‘voorzieningencheck’) mogelijk

‘ondergebruik’ te achterhalen van voorzieningen

als huurtoeslag en bijzondere bijstand. Nieuw is

de kansenmakelaar en de werkmakelaar, deze

zijn aangesteld door de gemeente en helpen be-

woners bij het zoeken naar kansen en werk. Het

project ging begin dit jaar van start als proef met

250 huishoudens. De eerste ervaringen waren

reden om het te verbreden tot de hele wijk.

Helemaal representatief is ze niet, 
de vrouw met het gebloemde hoofd-
doekje. Ze wachtte niet tot de SIP-
medewerkers bij haar langskwamen
maar zocht hen op, getipt door de
enthousiaste verhalen van een
buurvrouw die hen op bezoek had
gehad. Want elke hulp die ze kon
krijgen, greep ze aan. 

Net gescheiden was ze en ze zat met drie kleine kin-

deren thuis. De zorg kon ze aan: ze hadden met z’n

vieren zelfs enorm veel steun aan elkaar. Maar financi-

eel was het haar allemaal net even te veel, sinds het

gezinsinkomen was vervangen door een bescheiden

uitkering die nauwelijks voldoende was voor de huur.

Ze had buren en vrienden om raad gevraagd en zelfs

de klasgenoten van de taalschool. Maar toen, nog vóór

de eerste maandtermijn van de uitkering was overge-

maakt, een vette belastingaanslag op de deurmat

landde, sloeg de paniek toe. 

Ga even zitten, had een SIP-adviseur haar gezegd, en

haal heel rustig adem. Zo’n brief is niet het einde van

de wereld. Vervolgens hadden ze samen de problemen

op een rij gezet en haar mogelijkheden en rechten

daarnaast gelegd. Samen hebben ze een aanvraag ge-

schreven voor het aflossen van de huurschuld, want

alleen kwam ze er bij de woningcorporatie niet door.

Samen hebben ze - ze heeft het allemaal op een post-

it genoteerd om niets te vergeten – aanvragen ge-

schreven voor kinderbijslag, huursubsidie en

zorgtoeslag. Voor hulp bij het aantekenen van bezwaar

bij de belastingdienst tot slot hebben ze de sociaal

raadslieden gebeld.

Een nieuwe droom



Samen route uitstippelen
Méér over die nare tijd wil ze niet kwijt, zegt ze reso-

luut. Bijna vier jaar geleden is die scheiding nu, dus

voltooid verleden tijd. Ze wil niet achterom kijken

maar vooruit, naar het nieuwe perspectief dat ze met

de SIP-adviseur heeft bedacht, een opleiding sociaal-

cultureel werk. Samen hebben ze erover gebrain-

stormd, samen met de Dienst Werk en Inkomen over

financiering en aanvullende kinderopvang overlegd. En

toen de toestemming er was, stippelden ze samen de

route uit naar het Regionale OpleidingsCentrum in

Amsterdam-Zuid.

Inmiddels is ze begonnen aan het tweede jaar. Het

omvat drie dagen stage per week en anderhalve dag

les op school. Of dat zwaar is? Nee, geweldig! Wan-

neer de kinderen ‘s morgens naar school gaan, stapt

hun moeder op de tram. Wanneer ze terugkomen vol

verhalen, heeft hun moeder zulke verhalen ook. Nog

twee jaar en ze kan verhalen vertellen over haar werk.

Want dan, weet ze zeker, is haar droom van leidster op

een peuterspeelzaal, vervuld. Helemaal alleen redt ze

zich nog niet, geeft ze toe. Wanneer weer zo’n akelige

belastingenvelop door de brievenbus piept, wil ze nog

weleens het SIP-kantoor binnenvallen met een ’Help

me alsjeblieft, ik ben moe!’. Maar de meeste formulie-

ren begrijpt ze inmiddels. En als bij het afhandelen de

paniek toch toeslaat, zegt ze tegen zichzelf: ‘’Haal rus-

tig adem, zo’n brief is niet het einde van de wereld.’’



Achter de voordeur in het kort:

De methode ‘Achter de voordeur’ slaat een brug tussen wat bewoners nodig

hebben en wat instanties bieden: ze gaan door waar de reguliere hulpverlening

stopt. 

De projectmedewerkers:

• werken vaak huis-aan-huis, omdat dat niet stigmatiseert en omdat zo ook

degenen aan bod komen die zichzelf niet melden. 

• werken vraaggericht door de bewoner centraal te stellen, niet het aanbod

van instanties.

• proberen via een open gesprek en het wekken van vertrouwen eventuele

problemen helder te krijgen. 

• wijzen op de mogelijkheden van hulp en proberen mensen zonodig te

overtuigen van het accepteren daarvan.

• activeren en motiveren mensen om zelf hun positie te verbeteren en helpen

hen zonodig bij het uit de weg ruimen van belemmeringen daarbij.

Meer informatie:

SIP

Jan Tooropstraat 73-75

1066 AA Amsterdam

Telefoon: 020 411 4596



Kan wél!
De ideeën liggen op straat



Bewoners die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de 

collectieve ruimte: het is het droombeeld van menigeen die in

de zelf redzame samenleving gelooft. En het wordt een beetje

werkelijkheid in de buurten die deelnemen aan het project Kan

wél!. Door het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachts-

wijken (LSA), een nationale bewonersorganisatie, uit Engeland

gehaald, spoort het bewonersinitiatieven op en helpt ze uitvoe-

ren, met steun van het ministerie van VROM, corporatiekoepel

Aedes en plaatselijke sociale verhuurders. Met succes. Zo ver

als Engeland, waar Can Do een nieuwe generatie sociale voor-

zieningen lijkt te introduceren, is het experiment na anderhalf

jaar niet. Maar de kunstkistjes, bloem bakken, hinkelbanen, 

huiswerkklasjes en bling-blingparties hebben samen zo’n 

stimulerend effect op bewoners, buurten en corporaties, 

dat er stemmen opgaan voor permanente voortzetting. In de 

Arnhemse wijk Malburgen kijken wij hoe Kan wél! dat doet.



Malburgen staat, ondanks de herstructurering
van de laatste jaren, voor veel Arnhemmers
vooral voor eenvormige woonblokken uit de tijd
dat de woningnood hoog was, voor lage inko-
mens en voor een veel te grote afstand tot het
centrum van de stad. Maar wie de sprong over
de Rijn waagt en verder kijkt, ziet een gemeen-
schap vol initiatief en creativiteit. En verder kijken
deed Christel Krebber, toen ze er in februari 2006
als buurtcoach werd gestationeerd door het Lan-
delijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken
(LSA). 

Haar taak leek simpel: zoek bewoners met plan-
nen voor hun wijk en help ze om die tot uitvoe-
ring te brengen. Maar waar begin je, in een
wildvreemde buurt, alleen gewapend met een
mobiele telefoon, een mailadres, een visite-
kaartje en een potje geld van de plaatselijke cor-
poratie? ‘’Ik ben niet zo van de straat op en
mensen aanspreken’’, zegt Christel, als volks-
huisvestingsadviseur vooral bekend met instan-
ties en vergadercircuits. Dus wat deed ze? Van
alles en nog wat. Ze schoof aan waar dat maar

kon en ook via via kwam zij in contacten met be-
woners met plannen. De woningcorporatie le-
verde iemand die straatjochies via voetbaltraining
aan het huiswerkmaken wilde krijgen. Op een
klankbordavond over de stedelijke herstructure-
ring stapte een mevrouw op haar af met een
speeltuinidee. En op een bijeenkomst van de
werkgroep Samenleven meldde een man dat de
vriendin van zijn vrouw al jaren droomde van een
multicultureel vrouwencentrum. Daarna ging het
vrijwel vanzelf – het opsporen althans. Het con-
troleren op haalbaarheid, helpen zoeken naar me-
dewerking van instanties en, in het geval van
langlopende projecten, het onderbrengen bij een
organisatie die het financiert, was voor Krebber
met haar ervaring gesneden koek.

Dat je ideeën ook van straat kunt halen, bewijzen
collega’s Gülnar Yoldas en Ahmed Koutabi die
begin juni als buurtcoach aanschoven toen de
Arnhemse corporaties, verguld met het bewo-
nersenthousiasme en de lovende pers, besloten
tot een vrijwel stadsbrede voortzetting. Gülnar is
drama- en yogadocent en gewend aan heel direct

Christel Krebber, 
buurtcoach Kan Wél!

© Karel Knispel



contact. Zij schuift in ‘haar’ wijken gewoon aan
bij mensen die theedrinken in de voortuin of bloe-
men kweken in het plantsoen. En Ahmed, aan-
gesteld voor de jongerenvariant, zoekt in friet-
tenten, op het sportcomplex en op hangplekken
naar verborgen verlangens. Pasklare projecten
heeft dat nog niet opgeleverd, begin juli 2007,
veelbelovende ideeën wel. Gülnars portefeuille
bevat een woonerf, een huiskamerproject voor
oudere kinderen en een straatfeest, die van
Ahmed een afdak boven een hangplek, een 
talentenjacht en een reis naar Parijs. Veel enthou-
siasme van welzijnswerkers heeft Gülnar overi-
gens nog niet gezien. Toen ze haar woonerf
aankaartte bij de wijkwinkel, zei de medewerker
‘’dat is een héél gróót project!’’. En van sommige
opbouwwerkers, zegt ze, heb ik het gevoel dat
ze me zien als concurrent. ‘’Eigenlijk wel 
logisch’’, relativeert Christel. ‘’Die professionals
zijn daar al jaren bezig en dan komen wij ineens
met een pot geld en zonder verdere vergaderver-
plichtingen, om leuke dingen op te zetten met
bewoners.’’  

Maar kúnnen die dingen ook? Gülnar tast nog af.
Het huiskamerproject is niet helemaal nieuw; het
bestond al voor jongere kinderen. En het straat-
feest was al in de uitvoeringsfase en kampte al-
leen met een subsidietekort. Maar het woonerf is
een serieuze kandidaat. ‘’Die wens was duidelijk.
En ik voelde dat het nodig was: niet in alle stra-
ten heerst zo’n vriendelijke sfeer en wordt voor
de voortuinen gespeeld.’’ Ook Ahmed, nog wat
onwennig tussen zijn gretige jongeren en onder-
steunende LSA-coördinator, houdt de boot nog
even af. Het afdakje maakt kans. Hij heeft geveri-
fieerd dat het nodig is en de locatie is oké. Maar
over de Parijsreis twijfelt hij ernstig. ‘’De jonge-
ren probeerden mij duidelijk uit. Ik heb ze ge-
zegd: mail mij de meerwaarde voor de wijk. Ze
schreven: het is voor jongeren die nooit op va-
kantie gaan, goed voor het onderlinge contact en
goed voor ons wereldimago, Parijs is tenslotte
een wereldstad.’’ Echt overtuigd heeft hem dat
niet. Maar denkend aan de reactie van de initia-
tiefnemers slaakt hij een zucht. ‘’Ik weet al wat
ze zullen zeggen: noem jullie project liever ‘’Kan
wel misschién!’’. 

Gülnar Yoldas, 
buurtcoach Kan Wél!

© Karel Knispel



Kan wél! – de methode 

De motor achter Kan wél!, het Landelijk Samen-
werkingsverband Aandachtswijken dat 
bewonersplatforms in stedelijke vernieuwingsge-
bieden verenigt, is een groot voorstander van
wat in vaktaal de ABCD-benadering heet: Asset
Based Community Development. Ofwel ontwik-
keling van wijken vanuit de kracht van degenen
die er deel van uitmaken.
Initiatieven die eruit springen, zegt de Kan wél!-
site, zijn vrijwel altijd afkomstig van bewoners die
anderen enthousiast weten te maken en nog ge-
noeg doorzettingsvermogen hebben om ze uit te
voeren ook. Een mooie toepassing vond het LSA
in het Engelse Can Do, dat sinds 1991 op zoek is
naar zulke latente creativiteit en energie en in-

middels niet alleen speeltuintjes en straattfees-
ten omvat, maar ook opvang voor stresslijders,
buurtkwekerijen, kredietverenigingen, steungroe-
pen voor alleenstaande ouders en andere perma-
nente voorzieningen en zo’n 1500 nieuwe
initiatieven genereert per jaar. De aanleiding om
Can Do naar Nederland te halen vond het LSA in
het Breed Initiatief Maatschapelijke Binding uit
2005, waarin het ministerie van VROM maat-
schappelijke organisaties uitdaagt tot voorstellen
voor een beter leefklimaat in buurt en wijk. Met
financiële steun van VROM, Aedes, de SEV en
een dertiental plaatselijke corporaties ging in fe-
bruari 2006 Kan wél! in 11 steden van start.

De formule werkt als volgt:

• De organisatie is licht: elke wijk heeft een eigen buurtcoach die is geselecteerd op goed kunnen
luisteren en netwerken en op ervaring met participatie. De coach wordt getraind en begeleid door
een coördinator van het LSA. 

• Buurtcoaches sporen bewonersideeën op en beoordelen ze. Is een idee nieuw, bedoeld voor meer
dan één etnische groep in een wijk en financieel en organisatorisch haalbaar, dan komt het in aan-
merking voor financiële steun van de betrokken corporatie. Voldoet het niet helemaal, dan helpen de
buurtcoaches zo mogelijk om het idee bij te stellen zodat het wel aan de criteria voldoet. Vervolgens
tekent de bewoner een ‘projectintentie’, een morele verplichting om het project ook uit te voeren.
Want wie zijn plan zelf uitvoert, is het idee, gaat beseffen wat hij voor zijn omgeving kan betekenen.

• Maar alleen staan bewoners niet, want met de meeste ideeën zijn ook andere organisaties ge-
moeid. Hebben bewoners hulp nodig bij het verkrijgen van toestemming, medewerking of aanvul-
lende financiering, dan kunnen ze altijd rekenen op hun coach. Die kent de wegen en weet wat je
van welke instantie kunt vragen. Die kent ook de formele bezwaren van functionarissen die niet zit-
ten te wachten op zo’n extra taak. Een bewoner laat zich dan makkelijk afschepen, de buurtcoach
prikt er doorheen. 

• Buurtcoaches stimuleren mensen ook om medestanders te zoeken in de buurt – want Kan wél! wil
ook de banden tussen bewoners versterken. Ze helpen bewoners over moeilijke momenten heen,
zoals teleurstellingen na de zoveelste aanvullende eis of een nee van de sportclub die geen zin
heeft om het voetbal-huiswerkprogramma te herbergen. En zodra het project rijp is, helpt hij of zij bij
de presentatie en de publiciteit. 

• Het enige wat buurtcoaches niet doen, is sturen en overnemen. Een initiatief is pas geslaagd voor
Kan wél! wanneer de bewoner zich eigenaar voelt. 



De ervaringen met die eerste ronde, tot eind mei
2007, waren overwegend gunstig. Bewoners en
corporaties waren te spreken over de snelheid
waarmee contacten tot stand kwamen, ideeën
werden uitgevoerd en financiering geregeld. En
aan ideeën bleek geen gebrek. Hoog scoren
speeltuinen, kinderactiviteiten, buurtbarbecues
en bloemenplant-acties. Maar er zijn ook unieke
projecten, zoals de LETS-winkel voor ruilgoede-
ren en –diensten in Emmen en de expositiekist-
jes van een Almeerse kunstenaar zonder galerie.
Relatief bescheiden zijn de knikkerpotjes op een
Arnhems schoolplein, ambitieus is het initiatief
van de Bredase tiener die niet minder dan drie
manieren verzon om haar wijk aantrekkelijk te
maken voor leeftijdgenoten: een workshop 
grafitti, een kinderdisco en een bling-blingparty. 

De initiatieven hebben een positief effect op be-
woners, blijkt uit een evaluatie in vier wijken door
De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.1

Wie de kans pakt, ontdekt dat hij verschil kan
maken in zijn wijk, wat goed is voor het zelfbeeld
en zelfvertrouwen en niet zelden inspireert om
vaker verantwoordelijkheid te nemen. Initiatief-
nemers leren organiseren, medebewoners 
motiveren en onderhandelen met instanties. Het
versterken van de sociale binding komt minder
uit de verf, omdat de meeste bewoners hun
ideeën uitvoeren met bekenden waarvan ze
weten wat ze eraan hebben. Pas bij de opening
of presentatie van hun initiatief mikken zij op een
bredere kring en ontstaan nieuwe contacten.

Ook voor corporaties scoort Kan wél! positief.
Doordat het niet op problemen focust maar kan-
sen zoekt, gaan veel corporaties op een heel an-
dere manier naar hun huurders kijken: de
potentiële klager wordt iemand met initiatief.
‘’Dat kan leiden tot een sociale cultuuromslag’’,
schrijft Judith de Jong van de SEV in haar voor-
woord van het Tilburgse rapport. Of die er ook
komt? Dat blijkt misschien na de tweede ronde,
van juni 2007 tot eind augustus 2008. Zestien
steden doen mee, met in totaal 23 wijken en een
variant voor jongeren tot 26 jaar Kan wél! jong! 
Gezien deze ervaringen is de kans groot, dat het
initiatief een permanent vervolg krijgt. In Enge-
land is Can Do een zelfstandige organisatie met
eigen trainers en bewonerscoaches, die initiatief-
rijke bewoners soms zelfs een betaalde baan
aanbiedt. Aansluiten bij bestaande initiatieven, or-
ganisaties of geldstromen is een andere moge-
lijkheid. Maar áls dat gebeurt, waarschuwt Judith
de Jong, moet worden voorkomen dat de me-
thode trager wordt, minder spontaan en verder
verwijderd van de leefwereld van bewoners want
juist die eigenschappen staan garant voor de
kracht van Kan wél!

1) Wat Kan wél! kan. Hoe bewoners zelf bijdragen aan sociale binding in de wijk. Mirjan Oude Vrielink en Ted van de Wijdeven
m.m.v. Bram Boluijt. Universiteit van Tilburg, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, SEV, Rotterdam 2007.

Meerwaarde en perspectief



Speeltuin ‘t Moeras’

Ciska Arnold zou je ‘beroepsbewoner’ kunnen noemen. Vanuit haar woning aan de Gras-

laan voelt ze zich medeverantwoordelijk voor veel van wat er in Malburgen gebeurt. Ze is

voorzitter van de Buurtbeheergroep, zit in het Wijkplatform, is mentor van het vrijwilli-

gerswerk, organiseerde straatfeesten, knapte pleinen op en is in nog een handvol andere

structuren actief. ‘’Als bewoners iets willen’’, weet ze, ‘’is er altijd wel een weg’’. Wat niet

wil zeggen dat alles ook gebeurt. Er was een Speeltuinenspeerpunt, zegt ze. ‘’Maar zodra

wij een locatie op het oog hadden, werd die bebouwd.’’ Er was ook een braakveldje, bij

haar schuin tegenover, dat na de sloop van een rij woningen was ondergelopen en volge-

gooid met fietswrakken en puin. ‘’Het Moeras noemden we het. Het was iedereen een

doorn in het oog, dus vroegen

we de gemeente om het op te

ruimen. Maar die vond dat het

van de woningbouwvereni-

ging was en andersom.’’ 

Toen ze van Kan wél! hoorde,

greep Ciska haar kans. Ze

schoof speeltuin en veldje

ineen tot een projectvoorstel

en stapte tijdens een klank-

bordavond op buurtcoach

Christel Krebber af. ‘’Zo snel

als zíj de verantwoordelijken

erbij haalt’’, zegt ze, ‘’lukt dat ons nooit’’. En inderdaad: zodra gemeente en corporatie 

begrepen wat Ciska wilde, gaven ze groen licht en geld. ‘’Maar jullie’’, speelt Christel het

compliment terug, ‘’deden het werk’’. En ook dat is waar. Ze hebben zich in de regels over

valplekken van speeltoestellen verdiept, Ciska, haar buurvrouw, haar zoon en diens vrien-

din. Ze hebben de buurt afgegraasd op zoek naar tweedehands speeltoestellen. Toen de

gemeente die afwees omdat ze alleen met haar eigen huisleverancier wilde werken, 

hebben ze alles opnieuw ingetekend uit de catalogus van dat bedrijf. En toen, nieuwe 

tekeningen klaar, de gemeente op een andere leverancier bleek overgestapt, tekenden ze

opnieuw.

Afgelopen december is Speeltuin ‘t Moeras ingewijd, met een tekenwedstrijd, een circu-

sact en een toespraak van de corporatiedirecteur. Helemaal tevreden is Ciska niet; een

beukenhaagje om de honden tegen te houden paste vanwege het onderhoud niet meer in

het budget. Maar wanneer ze vanuit haar voorkamerraam ziet dat een kleuter zich schate-

rend van het rupsvormige glijbaantje laat vallen terwijl twee schoolmeisjes picknicken bij

het miniatuurhuisje naast de lieveheersbeestjesdraaimolen, is ze toch een beetje trots. 



Kan wél! in het kort:

• Elke wijk heeft een buurtcoach. Deze wordt getraind en begeleid door het

Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA). 

• Buurtcoaches sporen bewonersideeën op en beoordelen ze. Ze stimuleren

mensen om medestanders te zoeken in de buurt, want Kan wél! wil ook de

banden tussen bewoners versterken.

• Het enige wat buurtcoaches niet doen, is sturen en overnemen. Een initiatief

is pas geslaagd wanneer de bewoner zich eigenaar voelt.

LSA

Oudkerkhof 13b

3512 GH  Utrecht
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KIWI: Kind in de Wijk
Kinderen bondgenoot bij leefbaarder maken buurten



Vol trots staan Wilco en Rania met hun zelfontworpen vlag van het Land van Over-

vecht bij de ingang van de Stefanuskerk. Een cultureel centrum dat voor vandaag is

omgetoverd tot de plek waar de kinderen van de Mattheusschool het Land van Over-

vecht aan hun wijk gaan presenteren. Ouders, huismeesters, wethouders, jongeren-

werkers, beleidsmakers en docenten krijgen het regeerakkoord van de junior-regering

van Overvecht uitgedeeld. ‘’Welkom in het Land van Overvecht’’, roept Enisa, ‘’het

land waar wij van dromen’’. Jerry, huismeester van beroep, is positief verrast door dit

onthaal; dit is heel andere koek dan hij dagelijks in het portiek meemaakt. Enisa toont

hem het kunstwerk – een foto en een tekening – waaruit spreekt dat zij graag wat

meer gezelligheid in de portieken zouden willen hebben. Samen met iemand van De

Bakkerij zoekt ze medestanders voor dit plan. Jerry is enthousiast en zegt toe mee te

willen werken. Drie maanden later is het eerste Portiekcafé een feit. 



1 Aandacht voor kinderen: 
de PortiekPortiers

“In Overvecht, Utrecht, ontmoetten we Mus-
tafa, een jongen die bij velen al bekend stond
als raddraaier en die zich voorgenomen had
het Bakkerij-project vooral onverschillig uit te
zitten. Wij drongen niet tot hem door. Tot we
op straat Angelo tegen het lijf liepen, een jon-
gen van 25 jaar die wist wat het betekende af
te glijden. Sinds hij zelf een zoontje had, koos
hij voor het rechte pad en hij wilde graag de
kinderen uit zijn wijk daar ook toe stimuleren.
We koppelden hem aan Mustafa en zo ge-
schiedde het dat zij samen op de slotdag een
superstrakke rap stonden te verkondigen voor
een publiek van honderd man! Angelo heeft
nu een vaste vrijwilligersbetrekking bij rap-
workshops in de buurt.” 
(KIWI-projectleider, Overvecht, Utrecht)

In ons werk vormen de kinderen uit de buurt (9 –
13 jaar) altijd onze voornaamste bondgenoot. Dat
is een bewuste keuze. Juist voor deze groep is
het belangrijk dat zij in een omgeving wonen waar
zij veilig kunnen spelen, plezierig kunnen op-
groeien en zich voluit kunnen ontwikkelen. Daar-
naast werken wij graag samen met kinderen,
omdat hun belevingswereld een dankbare inspira-
tiebron is om te komen tot praktische en originele
oplossingen voor knelpunten in de buurt, die vol-
wassenen soms over het hoofd zien. Kortom, als
je kijkt naar een wijk, vergeet de kinderen niet! 

“Hangjongeren op straat. 
Iedereen die hun haat. 
Op zoek naar een kameraad. 
De wijk Overvecht waar ik leef. 
Wat moeten we doen om het mooi 
te maken. 
En elkaar niet bewust te raken.”
(uit de volksrap van het Land van Overvecht)

In 2003 richtten Pieter Knaapen en Ben van Gool Stichting De Bakkerij op. Een naam die zij

kozen met het beeld van een warme bakker in de buurt voor ogen, zo begin vorige eeuw. In die

tijd was de bakker het middelpunt van de buurt. Iedereen kwam daar samen om zijn dagelijks

brood te halen, maar ook om de laatste nieuwtjes uit de buurt te horen. 

De bakkerij in vroeger tijden, het symbool voor een betrokken sfeer bij de buurt die tegenwoor-

dig soms ver te zoeken is. Tijd voor een eigentijdse Bakkerij die beweging in de buurt brengt!

De oprichters wilden dynamiek en frisheid uitstralen en vonden een aantal jonge mensen die

met hun idee aan de slag wilden. Drie betrokken stadsbewoners van rond de 25 jaar, een be-

drijfseconoom, een psycholoog en een kunstenaar, bedachten samen de Kind in de Wijk metho-

diek: KIWI. 

KIWI is een aanpak om buurten leefbaarder te maken, om beweging, sprankeling en betrokken-

heid te genereren, zodat mensen simpelweg met meer plezier in hun buurt wonen. Een me-

thode waarin kinderen de voornaamste bondgenoot vormen en die bewoners én organisaties

inspireert om gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de buurt te nemen. 

Het geheim van KIWI

Bij het werken vanuit KIWI stelt De Bakkerij altijd drie uitgangspunten centraal. Hieronder be-

schrijven medewerkers van De Bakkerij hun ervaringen en inzichten, opgedaan na het uitvoeren

van inmiddels zes KIWI-trajecten.



De manier waarop je met kinderen in de buurt
werkt, maakt het verschil. Wij hebben in onze
projecten gemerkt hoe belangrijk het is te kijken
naar wat kinderen wél kunnen, te zoeken naar
hun talenten, hun dromen. Juist bij dat ene on-
handelbare ‘rotjochie’ vergt het veel positieve
aandacht om door zijn ‘masker van hardheid’
heen te breken. Zij trekken vaak een negatief,
agressief of in het ergste geval, onverschillig
pantser op uit zelfbescherming, uit zelfverdedi-
ging tegen het niet altijd even rooskleurige leven
waar zij zich in bevinden. 

Juist dan hebben we ervaren hoe goed het werkt
als je kinderen een rol geeft waar ze trots op kun-
nen zijn, als je ervoor zorgt dat ze gezien worden,
op een positieve manier dit keer. Zo lopen er in
Amsterdam in heel wat buurten PortiekPortiers
rond. Compleet met stoere PortiekPortier-pet en
‘officiële’ pas, helpen de kinderen de complexbe-
heerder of huismeester een handje met het
schoonhouden van  hun eigen portiek. Doordat
ze verantwoordelijkheid krijgen en belangrijk zijn,
willen ze zich ook echt van hun beste kant laten
zien. Zij raken bovendien op een positieve manier

KIWI in 4 stappen 

Stap 1: draagvlak creëren

• Gesprekken met partners in stadswijk: is het een goed moment voor KIWI? 

• Partners: stadsdeel/wijkbureau, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, basisscholen, bedrijven

• Keuze buurt en basisschool

• Samenstelling brede kerngroep

• Partners komen gezamenlijke financiering overeen

Stap 2: buurtonderzoek

• Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 zoeken met De Bakkerij en kunstenaar naar knelpunten in de buurt 

• Via een interactief spel, interviews en foto’s leren de kinderen hun buurt beter kennen en 

ontwikkelen zij sociale en creatieve competenties

• De Bakkerij maakt kennis met allerlei mensen uit de buurt en krijgt een beeld van wat er speelt

• De kinderen presenteren op een wijkdag het resultaat van hun buurtonderzoek aan ouders en

buurtprofessionals 

• Deze dag vormt de aftrap voor het gezamenlijk aanpakken van de buurt

Stap 3: actie!

• De Bakkerij vertaalt alles wat ze gehoord heeft in de buurt naar drie concrete projecten

• De projecten zijn creatieve en snel realiseerbare oplossingen voor de gevonden knelpunten 

• De Bakkerij bedenkt en initieert het project; de uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met

de kinderen, hun ouders en de professionals uit de buurt

Stap 4: overdracht

• Alle betrokkenen evalueren de projecten en kijken hoe deze gevolg kunnen krijgen 

• De projecten worden ondergebracht bij welzijnsorganisaties, scholen, woningcorporaties, 

gemeente of buurtbewoners zelf

• De Bakkerij blijft aan de zijlijn betrokken

duur van het hele traject: 1 jaar
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betrokken bij hun eigen wijk en worden zo aange-
zet om respectvol met elkaar en met hun leefom-
geving om te gaan. Onderwijl krijgt het
zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de kinde-
ren een opkikker. De glunderende koppies toen
de eerste lichting PortiekPortiers hun diploma
ontvingen, zeggen genoeg!

“Met al die hekken en camera’s om
me heen, voel ik me juist alleen.” 
(Husiyene, groep 7 Slotervaart, Amsterdam)

De Bakkerij kiest weloverwogen voor de leeftijds-
groep 9 – 13 jaar. Dit is een leeftijd waarop kinde-
ren erg beïnvloedbaar zijn en waar ze ook voor
het eerst in de verleiding komen ‘het verkeerde
pad’ op te gaan. Juist op dat moment is het aan
de orde om hen te stimuleren het ‘goede pad’ in
te slaan. 
Het lukt niet altijd alle kinderen bij het project te
betrekken. Dan helpt het om hen te stimuleren
met positieve rolmodellen uit hun eigen groep.
En je vindt dit soort jongens en meiden dus op
straat!

Verbinden en vertalen: 
de buurtantropoloog

“Tijdens de huisbezoeken die ik aflegde, zag ik
veel moeders die door (soms kleine) obsta-
kels een behoorlijk geïsoleerd leven leidden.
Ze leken stilletjes te wachten tot het vanzelf
beter zou gaan. De één had last van allerlei
onduidelijke pijntjes, de ander wist niet waar
ze naar toe moest om andere vrouwen te
leren kennen en weer een ander worstelde
met een zwaar verleden. Duidelijk was wel dat
de vrouwen ergens een wil hadden om actie-
ver in het leven te staan, maar niet wisten
hoe. Doordat er niets gebeurde, leken de
drempels steeds hoger te worden. Tegelijker-
tijd zag ik bij de vrouwen die zich beter wisten
te redden, dat zij vaak beschikten over een
klein informeel netwerk van vriendinnen in

hun buurt. Dat bracht ons op het idee van het
project ‘Thuis bij … ‘.  Een project waarbij tel-
kens een andere gastvrouw een verwenmid-
dag voor haar buren en vriendinnen uit
Overvecht organiseert bij haar thuis, met als
doel het zelfverbindende vermogen van de
vrouwennetwerken aan te spreken en te zor-
gen dat de vrouwen uit Overvecht beter in
hun vel komen te zitten.” 
(KIWI-projectleider Overvecht, Utrecht)

Een van onze grootste drijfveren in ons werk is
nieuwsgierig zijn naar hoe ´het´ werkelijk zit in
een buurt. Hiervoor is het nodig je eindeloos in te
leven in de mensen die je ontmoet en verbindin-
gen te leggen tussen de verschillende verhalen
die je hoort. Pas dan kan je komen tot ideeën
voor projecten die werkelijk aansluiten bij waar
behoefte aan is. Wij noemen dit de aanpak van
de buurtantropoloog. 
De buurtantropoloog gaat in gesprek met zoveel
mogelijk mensen die op verschillende manieren
betrokken zijn bij de buurt. Iedereen die je
spreekt, heeft zo zijn eigen blik op wat er speelt
in de buurt. De kunst is uiteindelijk alle verschil-
lende geluiden aan elkaar te verbinden en inzicht
te krijgen in wat er werkelijk aan de hand is. 

“Ik herinner me nog goed dat ik bij mijn eer-
ste KIWI-project in Kanaleneiland, Utrecht,
rondliep en met allerlei mensen praatte. Het
thema hangjongeren was favoriet – maar ie-
dereen had er een geheel eigen visie op. De
jongerenwerker vond de overlast van die jon-
geren wel meevallen en benadrukte het ont-
breken van een jongerencentrum. De
wijkagent daarentegen had geen goed woord
over voor deze jongens en was ervan over-
tuigd dat repressie de enige manier is om ze
aan te pakken. Ik sprak twee bewoners waar-
van er een niet meer buiten durfde te komen,
bang dat ´de jongens op de hoek´ haar zouden
beroven net als haar buurvrouw een paar
weken gelden. De ander refereerde aan zijn
eigen jeugd als kwajongen en vond dat ieder-
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een schromelijk overdreef en onterecht ang-
stig was. Na twee weken van gesprekken, had
ik genoeg spookverhalen gehoord, maar wist
ik nog niet hoe het nu werkelijk zat.” 
(KIWI-projectleider Kanaleneiland, Utrecht).

Hoewel de problemen in verschillende stadswij-
ken veelal hetzelfde zijn, is het helaas niet zo dat
je een succesvol project in de ene wijk zomaar
kan kopieëren naar een andere. Elke wijk, elke
buurt, kent zijn eigen dynamiek, zijn eigen identi-
teit. Een idee kan nog wel gekopieerd worden,
maar niet zonder de precieze uitvoering aan te
passen aan die eigen dynamiek. Om daar zicht op
te krijgen moet de buurtantropoloog opstaan.
Een buurtantropoloog kijkt heel nauwgezet naar
de relaties binnen een wijk, naar de manier
waarop mensen gezamenlijk de buurt gebruiken
en betekenis geven. Het is interessant om dit
soort informatie mee te nemen in de uitwerking
van projecten. En er is maar een manier om hier
aan te komen; de straat op! 

“Toen ik de jeugd zelf had gesproken, viel me
op dat zij unaniem zeiden zich te vervelen in
de buurt. Ik besloot te focussen op deze ver-
veling en het aanbod aan activiteiten in de
buurt. Een opvallend tegengeluid in dit ver-
haal kwam van de welzijnswerkers – zij lieten
me folders zien vol met activiteiten – zo op het
eerste gezicht een ruim aanbod. Wel zeiden ze
hoe moeilijk het was om de jeugd te bereiken-
ze begrepen niet waarom ze niet kwamen.” 
(KIWI-projectleider Kanaleneiland, Utrecht)

Op dat moment is het niet meer zo ingewikkeld
de geluiden aan elkaar te verbinden en te beden-
ken waar iets aan moet gebeuren. Het idee van
de PowerBike ontstond: een mobiel informatie-
punt dat vanuit de welzijnsstichting door de buurt
rijdt en alle jeugd op straat informeert over activi-
teiten in de buurt. Tevens kunnen ze daar terecht
met ideeën voor nieuwe activiteiten. Resultaat:
De georganiseerde activiteiten zijn beter bekend
én beter bezocht. Bovendien sluiten zij beter aan

bij de wensen van de jongeren, omdat de jonge-
renwerkers hier nu meer inzicht in hebben.  En…
minder last van ´de hangjongeren’ op straat!

“De PowerBike vond ik een fantas-
tisch idee! Het bracht iets in de wijk
wat er nog niet was. En er was al 
zo veel, dus dat maakt het wel heel
bijzonder.” 
(Coördinator Jeugdwerk, Doenja Dienstverlening).

Inspiratie en beweging: 
sociale acupunctuur

Aan goede ideeën geen gebrek, maar aan een
goede uitvoering van die ideeën ontbreekt het
nogal eens. Het lijkt ook wel of de uitvoering een
minderwaardig imago heeft. Als projectleider van
een KIWI-traject ben je zowel verantwoordelijk
voor het denken als voor het doen, voor het be-
leid én voor de uitvoering. Zo word je gedwon-
gen je ideeën continu te toetsen aan de
alledaagse werkelijkheid. En… dan weet je waar
je het voor doet. 

“ Gisteren merkte ik weer hoe nodig het Thuis
bij… project is. Ik was op bezoek bij de moe-
der van Omar en vroeg waar ik mijn kauw-
gom kon laten. Gooi maar naar buiten zei ze,
totaal onverschillig. Vervolgens zetten haar



twee zoontjes een onwijs gewelddadige game
op waar mensen een voor een neergehaald
werden. De moeder zei dat ze dat eigenlijk
niet wil, maar dat ze niet naar haar luisteren.
Nu heeft ze hoofdpijn, dus laat ze ze maar… “ 
(KIWI-projectleider Overvecht, Utrecht)

Als je in de zogenaamde achterstands- of aan-
dachtswijken werkt, word je dagelijks geconfron-
teerd met complexe problematiek en moet je
heel wat in huis hebben om hier iets in te kunnen
(blijven) betekenen. Een doelgericht doorzettings-
vermogen, een hoop energie en een groot inle-
vingsvermogen zijn om te beginnen essentieel.
Telkens merken we dan ook weer hoe het slagen
van een project in bijna oneerlijke mate samen-
hangt met de mensen die erbij betrokken zijn.
Goede leraren, jongerenwerkers, gezinscoaches,
huismeesters; zij zijn de helden van de buurt.
Aldus een pleidooi: zorg ervoor dat de besten
onder hen komen te werken in de veelbesproken
aandachtswijken! En maak het werken in de wijk
(weer) leuk of ieder geval extra aantrekkelijk. 

“Toen ik zag hoe Ester de PowerBike
bedacht en er gewoon voor zorgde
dat ie er kwam, inspireerde dat me
wel. Ik heb heel vaak ideeën die
blijven hangen in de uitvoering. Nu
heb ik zin om ook meer van dit
soort initiatieven op te gaan zetten.”
(Jongerenwerker Kanaleneiland, Utrecht)

De Bakkerij beschouwt het als haar taak de ta-
lentvolle en energieke mensen op te sporen in
een buurt en aan elkaar te verbinden in een con-
creet project. Want geïnspireerd in je werk staan
is één ding. Maar om een buurt echt in beweging
te brengen, daarvoor is goed samenwerken van
belang. En juist de leefbaarheid van een wijk is bij
uitstek een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van diverse partijen zoals gemeente, woningcor-
poraties, welzijnsorganisaties en bewoners. En
daarom, helaas, ook bij uitstek een post om af te
schuiven op ‘de ander’. De laatste jaren weten

partijen elkaar steeds beter weten te vinden. He-
laas blijft dat vaak nog beperkt tot de vergaderta-
fel. Een onafhankelijke partij, of het nu een
stadsmarinier, een buurtcoördinator of een ‘Bak-
ker’ is, kan dan een waardevolle rol spelen in het
verdelen van taken en verantwoordelijkheden en
vooral in het overgaan naar actie. 

Hoe doe je dat? De Bakkerij werkt vooral aan
kleinschalige maar spraakmakende projecten. De
manier waarop die projecten worden opgezet is
essentieel. Je kunt het sociale acupunctuur noe-
men; nauwgezet prikken op de plekken die aan-
dacht verdienen, zorgen dat zoveel mogelijk
mensen er bij betrokken zijn en zo als het ware
energiebanen blootleggen die veel meer in bewe-
ging brengen dan je in eerste instantie van een
klein project zou verwachten. Zodra De Bakkerij
zich waagt aan iets grotere projecten, valt op dat
het een stuk lastiger is vaststaande structuren en
gewoontes te doorbreken. Maar zolang De Bak-
kerij van onderaf simpelweg aan de gang gaat en
concrete initiatieven realiseert, blijkt de sociale
acupunctuur te werken. Bovendien is de samen-
werking bij kleinschalige projecten relatief goed
te organiseren. 

“ Er moest een ouderkamer komen in de
Brede School. Alle corporaties, de schooldi-
recteur en het stadsdeel zaten aan tafel. Als
een veilingmeester gaf ik aan wat ik te veilen
had; dit keer geen aanbod, maar vraag. Ik
vroeg van iedere partij een concrete bijdrage
om het project te realiseren: een budget voor
inrichting, communicatiekanalen om de ou-
derkamer bekend te maken, een docent die de
coördinatie wilde doen en een feestcommis-
sie voor de opening. Binnen een half uur was
het project geveild en stond het in de steigers
om uitgevoerd te worden. Het openings-
feestje in een mooi ingerichte ouderkamer
was bovendien een moment waarop de par-
tijen konden klinken op een kleinschalige,
maar geslaagde samenwerking!“ 
(KIWI-projectleider Osdorp, Amsterdam)



KIWI in het kort:

• Aandacht voor kinderen. KIWI-projectleiders werken samen met

kinderen (9 tot en met 13 jaar) uit de buurt.

• Verbinden en vertalen. KIWI-projectleiders spreken met verschillende

mensen uit de buurt en leggen verbindingen tussen de verhalen.

• Inspiratie en beweging. KIWI-projectleiders zijn zowel verantwoordelijk

voor het denken als het doen, voor het beleid én de uitvoering.

Hierdoor worden ideeën continu getoetst aan de alledaagse

werkelijkheid.

Stichting De Bakkerij

Silodam 118

1013 AS Amsterdam

T:  020 427 7007

info@debakkerij.org

www.debakkerij.org



MINDER BLAUW 

EN MEER LIEFDE 

EN LEIDING 

OP STRAAT

Thuis op straat laat kinderen 
veilig spelen en bewegen



Thuis Op Straat (TOS) is een manier om van pleinen en straten weer het veilige

en prettige domein van kinderen en jongeren te maken. Problemen op straat heb-

ben vaak te maken met veiligheid en slecht sociaal verkeer. Jongeren nemen bij-

voorbeeld de speelruimte voor kleine kinderen in bezit. Kinderen spelen minder

buiten, omdat ouders het niet veilig vinden. Door begeleiding op straat krijgen

kinderen meer vertrouwen in hun buurt en leren zij met elkaar omgaan. 

TOS-medewerkers zijn op straat als kinderen en jongeren dat ook zijn: na

schooltijd, in de vroege avond, in weekends, in vakanties. Ze organiseren activi-

teiten voor kinderen en leggen contacten met buurtbewoners. Kate Schaafsma is

sinds vier jaar TOS-baas in Kralingen, een middelgrote TOS-praktijk in Rotter-

dam. Goed kijken en luisteren naar wat mensen in de buurt zeggen en daarop in-

spelen is voor TOS essentieel, vindt zij. 

Kate Schaafsma, TOS-baas in Kralingen, Rotterdam



“Het kan met enquêtes maar vooral door ge-

woon een praatje te maken. Dat gaat eigenlijk

vanzelf. Als wij met onze activiteiten begin-

nen, ruimen we bijvoorbeeld altijd eerst op.

Als het niet schoon is, kan je niet spelen. Dat

levert al genoeg aanknopingspunten op voor

een gesprek. Mensen zijn vaak nieuwsgierig

wie wij zijn, wat we doen. En zolang mensen

klagen over het zwerfvuil en de sfeer in de

buitenruimte, hebben ze de moed nog niet

opgegeven, zijn ze nog betrokken bij de buurt.

Daar kan je op inspelen, bijvoorbeeld door

hen een compliment te geven over hun alert-

heid. En door als TOS’er een keertje extra met

de gemeentereiniging te bellen bij concrete

vervuiling. Of, als je na een lang voorbije Op-

zoomeractie - die de gevraagde plantenbakken

heeft opgeleverd -  de inmiddels verwaar-

loosde bakken samen met bewoners weer op-

knapt en bijhoudt. Als je dat soort dingen

regelmatig doet, dan bewegen mensen vanzelf

actief met je mee.“

Door de contacten op straat via TOS raken ook

volwassen buurtbewoners meer betrokken bij

de openbare ruimte. “We vertellen bewoners

wat we als TOS doen aan activiteiten voor kin-

deren. We dragen herkenbare TOS-shirtjes. En

we zijn minstens drie keer in de week op de-

zelfde plek in een wijk. Zo leren kinderen ons

kennen en weten ze dat we er op vaste mo-

menten zijn, namelijk als zij er zelf ook zijn.

Want daar is de hele methodiek op gebaseerd:

je moet er zijn als kinderen en mensen ook

buiten zijn. In de ene wijk is er nooit iemand

op straat in het weekend, in de andere wijk

juist weer wel.”

DE METHODE

Flexibiliteit is belangrijk voor TOS. Methodie-

ken zijn geen dogma’s, TOS’ers spelen in op

wat zich voordoet. Wel zit achter TOS een dui-

delijke structuur met vaste elementen zoals

coaching, werkbegeleiding, scholing, resul-

taatmeting en methodiekontwikkeling. Elke

TOS-praktijk werkt op z’n eigen manier. On-

derlinge verschillen worden gekoesterd als een

belangrijk bron van vernieuwing en bewezen

‘kunstjes’ nemen TOS-praktijken gretig van el-

kaar over. Een TOS-praktijk bestaat uit een

TOS-baas, met voorlieden: de TOS-voorvrouw

of voorman of allebei, aangevuld met enkele

TOS-medewerkers. Kate Schaafsma is hele-

maal gewend aan de terminologie, maar voor

een buitenstaander klinkt het nieuw. Ze ver-

klaart desgevraagd: “Op straat heb je ook ran-

gen en standen. Voor de kinderen is het heel

duidelijk: de TOS-baas is inderdaad de baas

en als die er niet is de TOS-voorvrouw of –

man.” Zij gaat zelf als TOS-baas zoveel moge-

lijk mee de wijk in. “Je kan niet alleen maar

achter een bureau zitten, je moet zelf ervaren

wat er leeft op straat. Die informatie heb je

bovendien nodig om het logboek goed in te

vullen: hoeveel kinderen waren er, jongens,

meisjes, welke leeftijden, welke bevolkings-

groep, wat voor weer was het, welke activitei-

ten hebben we gedaan, hoe ging dat,

enzovoorts.”

Dat logboek is een belangrijke spil in de TOS-

methode. Het is niet alleen een manier om de

gang van zaken te registreren. Het dient ook

voor reflectie, koersbepaling en kwaliteitsver-

betering. Voor de opdrachtgever beschrijft het

de resultaten. Het invullen van het logboek

gebeurt binnen elke TOS-praktijk. Het hoofd-

bureau onderhoudt en coördineert de logboe-

ken, interpreteert de gegevens die de bron

zijn voor een permanent verbeteringsproces. 



Schaafsma: “Het is een klein en flexibel

hoofdbureau. De lijnen zijn kort, je krijgt altijd

meteen iemand aan de lijn als je hulp of ad-

vies nodig hebt. Zij weten precies hoe het toe-

gaat in een TOS-praktijk. De directeur gaat

bijvoorbeeld met mij mee om onderhandelin-

gen te voeren met een nieuwe opdrachtgever.

Want ik weet wat er speelt op deelgemeente-

lijk niveau en de directeur heeft een goed ste-

delijk perspectief. Dus we vullen elkaar aan.

Het hoofdbureau zorgt voor opleidingen, su-

pervisie, communicatie, bewaakt de huisstijl

en houdt nieuwe ontwikkelingen bij. Dat werkt

perfect.”

Herkenbaar aanwezig

TOS werkt dus aan het dagelijks begeleiden

van de jeugd op straten en pleinen. Dat ge-

beurt zowel met groepen als met individuele

jongeren. Kinderen leren al doende iets over

sociale omgangsvormen. Het klinkt allemaal

een beetje als scouting in een eigentijds jasje

maar dan niet in de natuur maar middenin de

stad. En dat dan met voortdurende kwaliteits-

bewaking en -verbetering. Kate Schaafsma

moet grinniken om de vergelijking. Voegt

eraan toe dat TOS altijd in de eigen omgeving

van de kinderen is, als de opdrachtgever dat

wenst, en dat kinderen gratis kunnen mee-

doen aan straatactiviteiten.

Heel anders dan scouting - dat wel - werkt

TOS via de jeugd aan opbouwprocessen in wij-

ken door bewoners meer te betrekken bij hun

woonomgeving. Zorgelijke situaties rond kin-

deren en gezinnen krijgen extra aandacht en

zonodig kaart TOS een probleem aan bij an-

dere instanties. Ook een verwaarloosde bui-

tenruimte wordt gemeld. 

Daarnaast organiseert TOS evenementen en

vakantiekampen voor kinderen. Schaafsma

schrijft allerlei fondsen daarvoor aan en als er

genoeg geld is, hoeven kinderen ook voor een

kamp niet te betalen.

TOS noemt zichzelf een lerend en zelf-

denkend netwerk in de wijk, waarbij samen-

werking met allerlei wijkpartners een voor-

waarde is. 

Schaafsma: “Er is heel veel onderling contact

met professionals in een wijk. Je kent elkaar,

omdat je regelmatig met elkaar overlegt, zowel

over trends in je wijk als over individuele ge-

vallen. Ja, ik vind die overleggen heel zinvol.

Vorig jaar hebben we hier in Kralingen zo’n

twaalf kinderen op de juiste manier kunnen

begeleiden zodat die goed terechtgekomen

zijn. Ook TOS-praktijken hebben onderling

met elkaar contact. Er is een verplichte drie-

daagse, waar we ontwikkelingen bespreken en

van elkaar leren. Want in Amsterdam zit een

TOS-praktijk weer heel anders in elkaar, Am-

sterdamse kinderen zijn anders. We hebben

wel een methode, maar die moet je aanpassen

aan de omgeving waar je werkt.”



TOS-bijbaan voor jongeren

Tot voor kort werkte TOS veel met ID-banen.

Toen daar grotendeels een einde aan kwam,

werd TOS dus duurder voor opdrachtgevers.

Een andere oplossing is het werken met 

stagiaires en jongeren uit de wijk. Stagiaires

krijgen een goede begeleiding door TOS-

medewerkers. 

Schaafsma: “Jongeren uit de wijk krijgen die

begeleiding natuurlijk ook. Altijd! Bovendien

krijgen ze een basisopleiding. Ze leren hoe ze

zich op straat moeten gedragen, wat normen

en waarden zijn, hoe je spelletjes met kinde-

ren kunt doen, zonder hun eigen flair te verlie-

zen. Ze krijgen een TOS-shirt, horen erbij. Ze

zien het als een bijbaantje en verdienen min-

stens net zoveel als vakkenvullers bij de su-

permarkt. Het liefst hebben wij de ‘boefjes’

uit de wijk. Als je die bij je kunt laten werken

is dat een goed voorbeeld voor anderen. Want

kinderen worden jongeren, en die gaan ons

dan helpen. Hoe ik aan die jongeren kom?

Nou, gewoon… Ze hebben meestal een grote

mond als je voor ’t eerst in hun wijk komt.

Vaak zijn ze agressief en boos, vinden ze dat

er niks te doen is voor hun leeftijd, willen ze

hun verhaal kwijt. Als je rustig luistert, onder-

tussen staat te vegen en vraagt wat ze er zelf

aan zouden kunnen doen, is de reactie vaak:

‘wat levert dat dan op?’ Dan stel ik voor dat ze

ook een bezem pakken en dat we in ruil acti-

viteiten doen die zij graag willen. Potje voet-

ballen is snel geregeld.” 

MEERWAARDE 
EN PERSPECTIEF
In Rotterdam is TOS in de tien jaar dat het

bestaat een bekend begrip geworden. Op-

drachtgevers zijn gemeente, deelgemeenten,

woningbouwcorporaties of welzijnsinstellingen

of combinaties daarvan. Er bestaan 25 TOS-

praktijken in vijf verschillende deelgemeen-

ten; het aantal breidt voortdurend uit. Ook in

andere steden bestaan TOS-praktijken. TOS is

een merk en groeit toe naar een keurmerk,

waarbij TOS-praktijken aan bepaalde criteria

moeten voldoen. Dit is in ontwikkeling. TOS-



praktijken zijn soms franchisenemers en func-

tioneren als zelfstandige stichtingen met een

eigen ruimte. In andere gevallen is TOS on-

dergebracht bij een welzijnsstichting. 

De meest in het oog springende meerwaarde

van TOS is natuurlijk de aanwezigheid op

straat op momenten die er toe doen. Als de

opdrachtgever dat wil en het kan betalen is er

bij wijze van spreken desnoods 365 dagen per

jaar TOS. Van het consequent werken met jon-

geren uit de wijk en daar serieus werk van

maken profiteren zowel de jongeren zelf als

het wijkopbouwproces.  

TOS is voortdurend bezig met het meten van

resultaten en die terugkoppelen naar de op-

drachtgever. Schaafsma: “Wij willen kwaliteit

leveren voor het geld dat een opdrachtgever

betaalt. Je moet kunnen aantonen wat je doet.

Je krijgt bijvoorbeeld een x bedrag om gedu-

rende een x aantal weken elke woensdagmid-

dag op een bepaalde plek een x aantal

jongeren tussen de 14 en de 18 jaar te berei-

ken. Daarvan moeten er minstens tien naar

een voetbalvereniging. Dan ga ik op die plek

aan het werk en door mijn logboek goed bij te

houden kan ik als eindresultaat aangeven dat

tien jongens zich hebben opgegeven voor de

voetbalclub en dat ze allemaal voetballen.

Onze ervaring is dat opdrachtgevers een op-

dracht tamelijk ruim formuleren, wij proberen

het zelf specifieker in te vullen. We vragen

wat ze precies willen of adviseren op basis

van wat we al weten en constateren. We berei-

ken altijd het gewenste resultaat, en soms

zelfs meer dan dat.”

Meer rust en plezier op pleinen, dat is wat

TOS over ’t algemeen bereikt. Maar opdracht-

gevers willen ook weten of door de inzet van

TOS meer kinderen buiten gaan spelen, ou-

ders meer betrokken zijn bij hun kinderen op

straat, overlastgevende jongeren een positie-

vere instelling krijgen. TOS is sinds september

2007 bezig deze wensen te vertalen in meet-

bare doelen in enkele proefgebieden.



“Thuis Op Straat is belangrijk voor de kinde-

ren. Ze hebben hier best wel veel invloed op

straat, dat merk je. De kinderen gedragen zich

anders op straat, er is minder ruzie en ge-

scheld. Ik vind ook dat TOS een sociale posi-

tie inneemt in de wijk. Als je ergens mee zit,

kun je altijd bij TOS terecht.” Aldus Mieke

Dooren, die sinds vier jaar met haar dochter

Roxanne van tien in de buurt van het Assen-

delftplein woont. 

“Het begon ermee dat Roxanne hier op het

plein werd aangesproken door twee mensen

van TOS. Eerst was ik een beetje achterdoch-

tig: wie waren dat en wat moesten ze met

mijn kind? Maar ze mocht komen spelen, zei-

den ze. Toen ik eenmaal kennis had gemaakt,

vertrouwde ik het wel. Er spelen veel kinderen

uit de buurt, en er komen ook kinderen van

buiten de buurt op af. De meeste kinderen

kent Roxanne wel, sommigen zitten bij haar

op school. Er is hier in de wijk niet zoveel voor

kinderen. Alles komt op TOS neer. 

Als je ziet hoe het plein hier is opgeknapt…

Eerst was het helemaal niks, er stonden al-

leen twee doelpalen. Nu ziet het er echt

waanzinnig goed uit, met veel kleuren, een ta-

feltennistafel, een voetbalkooi, speeltoestel-

len. TOS heeft daar veel invloed op gehad. En

het blijft ook mooi want TOS organiseert elke

maand een opruim- en schoonmaakdag op het

plein. Daar doen alle kinderen aan mee, aan

het eind van de dag krijgen ze dan een belo-

ning. Bij activiteiten zijn er altijd veel kinde-

ren. Roxanne staat altijd vooraan om zich op

te geven, anders is ze bang dat ze niet mee

kan doen. Ze gaat ’s zomers ook mee op

kamp, in de bossen bij Teteringen. Dit jaar

gingen minder kinderen mee dan anders, ik

hoop niet dat ze het volgend jaar daarom af-

blazen. 

Door TOS heb ik meer contact gekregen met

mijn Marokkaanse buurvrouw. Eerst zeiden we

elkaar alleen maar gedag. Maar omdat haar

kinderen ook naar TOS gaan, praat je daarover

met elkaar. Zij is ook erg tevreden over de ac-

tiviteiten van TOS en ze doet ook altijd mee

als we met elkaar een barbecue organiseren

ofzo. 

Kate, de TOS-baas, is geweldig voor kinderen.

Zij respecteren haar en weten dat ze de baas

is. Eigenlijk heb ik alleen maar een positief

verhaal over TOS. Het enige dat ik jammer

vind is dat er veel verloop is onder de mede-

werkers. Kate is al jarenlang een vertrouwd

gezicht, maar de anderen verdwijnen dan

weer. Dat vindt Roxanne soms ook moeilijk,

want ze gaat toch aan mensen hangen. Maar

ja, ze leert er ook weer van. Ik weet niet

waarom er regelmatig nieuwe mensen zijn. Ik

geloof niet dat medewerkers vertrekken omdat

ze het werk niet leuk vinden. Misschien

omdat ze klaar zijn met hun opleiding. Of,

omdat het toch wel zwaar is om elke dag zo

intensief met kinderen te werken.”

Mieke Dooren, bewoonster Kralingen:

“JE KUNT ALTIJD BIJ TOS TERECHT”



Thuis op Straat in het kort:
• Actief aanwezig zijn met spelmaterialen als kinderen en jongeren op straat zijn.

• Positief gedrag belonen en negatief gedrag aanpakken: via sport en spel kinderen

bijbrengen hoe je je gedraagt in normaal sociaal verkeer.

• Contacten maken en houden met bewoners en hen stimuleren zich meer en positief

te bemoeien met wat er buiten gebeurt. 

• Jongeren uit de wijk betrekken via bijbaantjes.

• Een goed leerwerkbedrijf zijn voor stagiaires.

• Permanente kwaliteitsontwikkeling en meebewegen met wat zich voordoet aan

maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Wensen van opdrachtgevers vertalen in concrete doelen.

Thuis Op Straat
Thurledeweg 95

3044 ER  Rotterdam

010-4376111

email: info@thuisopstraat.nl

www.thuisopstraat.nl 



Beleid daadwerkelijk

voeden vanuit de

praktijk

Jeugd op Straat

observeert en registreert op 
verschillende momenten



Overlast door hangjongeren staat in veel buurten en wijken in de top-5

van ergernissen bij bewoners en ondernemers. Een gemeente kan

maatregelen treffen om die overlast terug te dringen, maar vaak duikt

het probleem dan elders weer op. En aan de oorzaken is niet veel

gedaan. Waarom gedragen jongeren zich irritant? Wat zit daarachter?

Wat kun je daar aan doen? En is de overlast wel echt overlast? 

Roel Bazuin en Cees de Hoon werken als samenlevingsexperts samen

in Bling! Met hun methode ‘Jeugd op Straat’ brengen zij heel precies en

methodisch in beeld wat zich afspeelt in bepaalde buurten. 



“Cijfers zeggen niet alles’’, vindt Cees de Hoon van Bling!. “De werkelijkheid

achter die cijfers zegt veel meer, zeker op wijkniveau. De stedelijke cijfers laten

bijvoorbeeld zien dat 15% van de jongeren wel eens blowt. Maar op wijkniveau

blijkt dat in Charlois heel anders te liggen. Van de jeugd die op straat is, gebruikt

52% regelmatig softdrugs, en dat blijken kinderen vanaf 11, 12 jaar te zijn. Dat is

alarmerend. En dat ontdek je als je heel precies, per straat, of per ontmoetings-

plek van jongeren, gaat observeren en registreren. Als je dat weet, dan zijn alge-

mene maatregelen niet voldoende. Juist kennis over de leefomgeving van

jongeren is heel belangrijk. Dat vinden mensen soms soft klinken, maar daar

heeft het niets mee te maken. Het gaat om de effectiviteit van je maatregel, en

dan moet je dus weten wat er aan de hand is.”

Een van de opdrachtgevers van Bling! voor Jeugd op Straat is deelgemeente

Charlois in Rotterdam. Vanuit twee wijken in deze deelgemeente kwam een toe-

nemend aantal signalen over verloedering. In de wijk Carnisse klaagden bewo-

ners en winkeliers over rondhangende  jongeren voor de deur. In Oud Charlois

ging het meer om een algemeen afglijden van de wijk, met verwaarloosde kinde-

ren, vertrekkende winkeliers en ruzies op straat. 

Cees de Hoon, samenlevingsexpert Bling!



“Er bleek in Charlois een verband te bestaan tussen het grote aantal jonge soft-

drugsgebruikers en spijbelaars. Door goed te observeren kom je erachter om wat

voor situatie het gaat. Is het een jongere die een straathandeltje runt en geen zin

meer heeft in school? Of gaat het om een jongere waar thuis veel ruzie is, nie-

mand naar omkijkt en waar het niet lukt om ’s morgens om halfacht je bed uit te

stappen om op tijd op school te zijn? Die twee situaties vragen om hele andere

reacties.”

Jeugd op Straat focust niet alleen op wat er mis is. Er is ook oog voor wat goed

gaat. De Hoon: “Hangjongeren zijn niet per definitie overlastgevend. Jeugd komt

ook op straat bij elkaar om gewoon te kletsen, een potje te voetballen. Bewoners

hebben daar niet altijd alleen maar last van. Soms gebruikt het jongerenwerk

onze methode als manier van werken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Barendrecht,

waar jongerenwerkers systematisch bijhouden wat ze zien, wie ze bereiken, wie

er op welke activiteit afkomt, van welke leeftijd, welk geslacht. Die gegevens zijn

een basis voor wat je moet doen als jongerenwerk.”

De methode

De methode Jeugd op Straat is ontstaan omdat de mensen van Bling! – zelf ooit

doorgewinterde jongerenwerkers – steeds meer vragen vanuit de praktijk kregen

om ‘iets te doen aan lastige hangjongeren’. Bling! beschouwt Jeugd op Straat als

onderdeel van een beleidsproces. De Hoon vindt dat beleid daadwerkelijk gevoed

moet worden door wat er in de praktijk gebeurt. “Die voeding, dáár gaat het om,

niet om een of ander hoger abstract beleidsdoel.”

Jeugd op Straat bestaat uit verschillende fases: registeren, analyseren en advies.

De observatoren van Jeugd op Straat – vaak ervaren jongerenwerkers - verzame-

len een grote hoeveelheid data. Op verschillende momenten, ook bijvoorbeeld

zaterdagnacht of zondagochtend, zijn zij op straat. De Hoon: “Liefst zijn het vaste

koppels die dit doen. Het gaat om honderden meetmomenten en om een syste-

matisch vragenpatroon dat de observatoren invullen. Ze lopen door de wijk,

weten op een gegeven moment in welke straten ze moeten zijn. Het zijn mensen

die goed kunnen observeren en daar slim mee kunnen omgaan. Ze knopen ge-

sprekjes aan met jongeren, en kunnen situaties goed inschatten. In Charlois heb-

ben we MSN ingezet om jongeren over bepaalde onderwerpen te laten praten.

Dat kleurt het beeld goed in voor een opdrachtgever. 



Het traject duurt zo’n zes tot acht weken. Na drie of vier weken kijken we samen

met de opdrachtgever of er een onderwerp is waarop we moeten focussen na de

eerste observaties, waar we dan dieper op ingaan.”

Bling! verzorgt desgewenst een introductie op de methode en kan ook mensen

trainen om Jeugd op Straat uit te voeren. Er is software beschikbaar voor de sys-

tematische registratie  en bewerking van informatie, zoals een indeling in typerin-

gen van groepen en van categorieën jongeren.

Meerwaarde en perspectief

Veel professionals die met jeugd te maken hebben, kennen wel de inmiddels al-

gemeen aanvaarde manier om groepen jongeren te benaderen, de zogenaamde

Beke-aanpak zoals de politie die gebruikt. Via observaties wordt duidelijk of een

groep jongeren crimineel, overlastgevend of alleen hinderlijk is. Vervolgens grij-

pen politie of jongerenwerkers passend in. De methode van Jeugd op Straat is

anders en kan daarop een mooie aanvulling zijn. De Hoon: “Zaken waar de sa-

menleving op korte termijn niet direct last van heeft, waar geen meldingen of

aangiftes van bekend zijn, registreert de politie niet. Wij kijken naar veel méér,

hebben een bredere blik. Zoals blowen door jongeren, dat zien wij en registreren

wij. Wij kunnen zien waar het wél tot problemen leidt. En we hebben veel aan-

dacht voor de context van jongeren. Als er een groep hangjongeren verdwijnt

door politieoptreden, duiken ze vaak ergens anders weer op. Met Jeugd op Straat

kan je daarop anticiperen, omdat wij gedurende een langere periode die jonge-

ren in beeld hebben en meestal wel weten waar ze zijn gebleven.”

In deelgemeente Charlois hebben de rapportages van Jeugd op Straat er mede

voor gezorgd dat blowen door schoolgaande jongeren veel meer aandacht krijgt.

De gegevens hebben ook het draagvlak versterkt om intensiever in te zetten op

leerplichthandhaving. 



Opdrachtgever Luz Kromhout van deelgemeente Charlois: 

“Een open blik geeft verrassende resultaten”

Deelgemeente Charlois wil zelf meer aan zet zijn in het beleid rond jongeren

maar ook  helder opdrachtgeverschap realiseren voor de verschillende instanties

die met jongeren bezig zijn. Luz Kromhout, beleidsmedewerker Jongerenzaken

bij de Rotterdamse deelgemeente Charlois, licht toe waarom Charlois in 2004

koos voor Jeugd op Straat en wat de ervaringen daarmee zijn. 

“Normaal gesproken voer je als deelgemeente gerichte acties uit. We hebben

spijbelaars, of jongeren op hard scheurende scootertjes, of vervelende hang-

jeugd, en daar doe je wat aan. We hebben daar ook de bekende groepsaanpak op

losgelaten. Maar daarnaast wilden we via Jeugd op Straat een beter en verfijnder

beeld krijgen, via een benadering met een open blik. Want er zijn altijd zoveel

werkelijkheden. Van de politie, van bewoners, van winkeliers en die verschillen

allemaal van elkaar. Zelfs bewoners uit hetzelfde portiek kunnen tegengestelde

meningen hebben. Op wiens beeld moet je vertrouwen? De methode van Jeugd

op Straat is dan een meerwaarde, juist vanwege die open blik. 



De resultaten waren een verrassing. Het bleek bijvoorbeeld erg mee te vallen met

vernielingen en overlast. Het is maar een klein groepje dat dit doet, de meerder-

heid gedraagt zich normaal. Wij stappen dan ook langzamerhand af van het idee

dat meer jongerenwerk of meer hangplekken de oplossing zijn. De focus ligt nog

te veel op het idee dat jongeren in de buitenruimte automatisch overlast veroor-

zaken. Bewoners zijn soms geneigd om de aanwezigheid van jongeren alleen al

als bedreigend te ervaren. Wij denken dat je het meer moet zoeken in communi-

catie met bewoners. De beeldvorming over jongeren moet anders. Jongeren zijn

óók buurtbewoners. Wij zoeken naar manieren om mensen ‘gerust te stellen’:

voetballende jongeren zijn niet per definitie ‘eng’. Zie je een strafbaar feit gebeu-

ren, meld dat dan. Zo niet: gun jongeren hun recht om zich te bewegen buiten. 

Opvallend resultaat was verder het vele blowen en spijbelen. Onze aanpak daar-

van viel samen met pogingen van de stedelijke wethouder om dit een hogere 

prioriteit te geven, naar aanleiding van signalen uit de verslavingszorg en van

scholen. Het is al lang niet meer zo dat het wel meevalt met dat blowen. Het spul

van tegenwoordig is vele malen heftiger dan twintig jaar geleden en het is 

gewoon schadelijk voor je hersens. Jongeren leren bovendien niks als ze ape-

stoned zijn. Wettelijk kan je niet zo veel, maar je kunt wel werken aan bewust-

wording op scholen en op straat. Dat krijgt nu dus veel aandacht.

Wat spijbelen betreft viel het ons op dat er wel hoge verzuimcijfers waren, maar

dat dit weinig strafrechtelijke consequenties had. Wetshandhavers traden niet 

genoeg op. Ook waren de stedelijke  cijfers anders dan onze dagelijkse praktijk,

waarin veel meer gespijbeld wordt. We kregen de indruk dat scholen minder 

verzuim meldden dan er in werkelijkheid was. Toen er stedelijk een proef kwam

met intensieve handhaving van de leerplicht was onze deelgemeente meteen van

de partij. Met de resultaten van Jeugd op Straat konden wij de urgentie van zo’n

aanpak onderbouwen. 

Ik vind Jeugd op Straat een goede methode, maar je moet het selectief toepas-

sen. Het kost tijd, inspanning, geld. Door met zo’n open blik te starten, zonder

vooraf te weten wat het resultaat zal zijn, is er een risico dat er niks nieuws uit

komt. Bovendien moet je als opdrachtgever wel bereid zijn om er tijd in te inves-

teren. Jeugd op Straat maakt veel zaken duidelijk, maar het is aan de betrokken

beleidsambtenaar om er vervolgens ook iets mee te doen. 



Jeugd op Straat in het kort:

• Door systematisch observeren en registreren
op veel verschillende tijdstippen een goed
beeld krijgen van het gedrag van jongeren in 
een buurt, wijk of gemeente.

• Leefomgeving en context van jongeren
boven tafel krijgen.

• Door de rapportages en analyses een basis
leveren om het functioneren van jongeren-
werkers of jongerenvoorzieningen goed af te
stemmen op de vraag.

• Passende software voor registratie en
analyse. 

• Training van professionals om de methodiek
zelf uit te voeren. 

Meer informatie:

Bling!
Oranjelaan 21, 3311 DH Dordrecht. 078 – 7850720

www.bling.nu



Floormanager: 
spelverdeler op de woonvloer

Als bewoners 
bewegen, 
volgt het gebouw
vanzelf



Het succesverhaal van de Peperklip in Rotterdam is wellicht bekend. 

De opwaardering van dit verloederde woongebouw in de wijk Feijenoord

kostte enkele jaren van stug volhouden. Tegenwoordig is er een wachtlijst

voor sommige woningen van de Peperklip. Het aantal bewoners dat trots is

op de Peperklip is in drie jaar tijd gestegen van 16% naar 75%. 



Bewoners noemen hun gebouw als voorbeeld van een geslaagde aanpak.

Die aanpak heet ‘floormanagement’ en daarop heeft het bedrijf ‘Werken 

aan de Stad’ het patent. Een gesprek met directeur van Werken aan de

Stad Ton Huiskens en floormanager Fred Bergwerff over het hoe en wat

van floormanagement.

V.l.n.r. Ton Huiskens, directeur Werken aan de Stad, 
Marlène Ramgolam, bewoonster Peperklip, 

Fred Bergwerff, floormanager.



Een floormanager is iemand die tijdelijk - meestal enkele maanden - in een wijk of in een woon-
complex gaat wonen namens de opdrachtgever. Door langdurig en vooral buiten normale werktij-
den aanwezig te zijn, is er in zo’n periode een goede analyse - een quickscan - te maken van wat er
speelt. Opdrachtgevers zijn vaak corporaties of gemeenten of allebei. Als sociaal ondernemer sluit
Werken aan de Stad een contract af met de opdrachtgever met daarin een goed omschreven resul-
taatverplichting. Er zijn regelmatig meetmomenten en terugkoppelingen naar de opdrachtgever
gedurende het proces.

De methode

Floormanagement heeft elementen van opbouwwerk en welzijnswerk, maar het is méér dan dat.
Ton Huiskens: “Je moet je goed kunnen verplaatsen in de verschillende partijen die een rol spelen.
De context van dit soort opdrachten is ingewikkeld, die moet je door hebben. Je acteert op het do-
mein van de gemeente of deelgemeente en op het domein van de corporatie. Soms kost het een
jaar voor je die twee echt op één lijn hebt. Het is altijd spannend wie nou waar van is. Als floorma-
nager neem je een onafhankelijke positie in naast de partijen.”

Op het eerste gezicht gaat het om kleine zaken. Maar dat zijn wel zaken die de praktijk van alledag
in een buurt bepalen en met elkaar de verloedering kunnen stoppen. Fred Bergwerff geeft een
voorbeeld. “Je hebt afgesproken dat binnen een jaar de woonomgeving schoon is. Dan kom je er-
achter dat de gemeente niet van plan is om vervuilers te beboeten. Je kunt het niet maken om dan
je opdracht als mislukt te beschouwen, je verzint dus iets anders. Bijvoorbeeld samen met bewo-
ners en Vestia één klein gebiedje tot schoon bestempelen en dat consequent schoonhouden. We
voelen ons achterlijke Willempie als we voortdurend andermans troep lopen op te ruimen, maar je
doorbreekt iets. Andere bewoners zien dat en uiteindelijk wordt het daar schoon en blijft dat een
tijdje zo. Tot bewoners zelf weer wat anders verzinnen en jij dat kunt ondersteunen.”

Vooroordelen ontkrachten en bewoners serieus nemen
Goed floormanagement maakt korte metten met bestaande opvattingen vooraf, die een eigen leven
zijn gaan leiden - ‘mantra’s’ in de woorden van Huiskens en Bergwerff. Bijvoorbeeld de mantra dat
een bepaald woongebied niet meer te redden zou zijn. Dat een complex niets anders rest dan
sloop. Of de soms behoorlijk lange lijst met adressen waar je volgens de politie niet alleen naar
binnen kunt. Of het etiket ‘probleemwijk’. Een floormanager onderzoekt eerst zelf of die aannames
wel kloppen. Dat levert verrassende inzichten op. Huiskens: “We interviewden betrokken professio-
nals over de Peperklip. Die vonden dat er in de Peperklip toch niks te organiseren viel. En bewo-
ners protesteren trouwens, als je hun wijk een probleemwijk noemt. Als iemand jou als moeder
komt vertellen dat jouw kind een achterstandskind is, is dat niet echt een basis voor contact en ver-
trouwen. Want bij ouders is de liefde voor de kinderen in principe altijd aanwezig. Het gaat erom
dat je het perspectief van bewoners goed in beeld krijgt. Hun woonomgeving? Die interesseert hen
helemaal niet. Ze liggen wakker over de toekomst van hun kinderen, of over criminaliteit of over fa-
milietoestanden. Pas als je hen werkelijk serieus neemt, en ervoor zorgt dat hun eigen problemen
op de agenda komen, dan kan je iets bereiken.”



Vitaliteit
Huiskens vindt dat je leefbaarheid en veiligheid overal kunt organiseren, met camera’s en bewa-
king, maar noemt de volgende stap vitaliteit. “Via floormanagement laat je de mensen in hun eigen
woorden oplossingen formuleren. Dat zijn nooit de woorden van de instelling of de overheid. Als
een oplossing alleen van jou als floormanager komt, moet je er aan gaan lopen trekken. De kunst
is om mensen zelf uitvindingen te laten doen. Je moet je doelen formuleren in termen van mensen.
Daarnaast moet je natuurlijk ook de agenda van diensten serieus nemen en je eigen agenda als so-
ciaal ingenieur. Alle agenda’s zijn – in hun eigen woorden – bepalend voor de soort oplossing.”

Handelingsmacht en doorzetten
Bergwerff: “Mensen denken vaak dat sommige dingen toch niet op te lossen zijn. Bijvoorbeeld a-
sociale buren, ze zien dat de gemeente en de corporatie daar niets aan kunnen doen. Maar een ba-
siselement in onze methode is dat je een ondergrens moet stellen aan intimiderend gedrag in de
woonomgeving. De floormanager houdt dus heel precies bij wat er gebeurt aan grensoverschrij-
dend gedrag, hoe vaak, door wie, wanneer. 
In de Peperklip was een familie die een ander gezin het leven zuur maakte. Op een gegeven mo-
ment stond er een politiebusje voor de deur. Een goede floormanager stapt daar op af. In principe
is namelijk elk probleem van jou. Ik heb meteen hulp van een vrouwelijke collega van corporatie
Vestia, onze opdrachtgever, ingeroepen. We zijn bij portieken rondom die familie gaan aanbellen,
tot ver na etenstijd. Via open vragen hebben we opheldering gekregen over de voorgeschiedenis. Er
was die dag ook een tegelzetter in de weer geweest. Dus die spoor je op en die wilde wel een ver-
klaring op papier zetten. Er waren meer mensen die iets wilden opschrijven. Zelf hebben we een
sfeerverslag gemaakt en ook ondertekend. Zo krijg je dossiervorming. Er bleken veel parallellen in
al die verhalen te zitten. Twee dagen later ben ik in gesprek gegaan met die bewuste familie. Ik heb
hen geconfronteerd met de verhalen en gezegd dat ik namens Vestia naar de rechter kon stappen.
Maar om te voorkomen dat de rechter ze hun huis zou uitzetten deed ik het aanbod om te verhui-
zen. Ik had inmiddels al een andere woning geregeld. Dat hebben ze aangenomen. Het gaat alle-
maal niet vanzelf, die mensen worden achteraf kwaad, gaan dreigen, maar ze zijn wel vertrokken.”

Een ander voorbeeld van handelingsmacht en doorzetten: de plannen voor de heropening van het
jeugdhonk, bedoeld voor Antilliaanse jongeren, onderin de Peperklip. Huiskens en Bergwerff 
zagen hoe criminele bendes actief waren in de directe omgeving. Bovendien bleken relatief weinig
Antilliaanse gezinnen in het gebouw te wonen. 
Huiskens: “Je moet altijd naar de plint van een gebouw of wijk kijken. Die moet in orde zijn. Dus als
je een jongerencentrum vestigt, waar dealers op de stoep staan, is dat vragen om problemen. Wij
hebben het plan weten om te buigen – tegen de stroom in – door de ruimte beschikbaar te krijgen
als ontmoetingsplek voor vrouwen.” 



Verantwoordelijkheid is ‘normaal’
Floormanagement maakt de verantwoordelijkheden duidelijker. Bergwerff: “Al die ellende rond wat
er in het begin mis ging: kapotte ruiten, stront in de liften, tv’s die vanaf het balkon gegooid wor-
den… Als je even doorvraagt, op een goede en ontspannen manier, zijn er altijd mensen die weten
hoe het komt, wie dat heeft gedaan. Je moet geen cultuur neerzetten van verraad maar wel van
verantwoordelijkheid. Niemand wil poep in de lift, maar het is niet langer het probleem van Vestia
alleen. Als floormanager laat je goed merken dat je samen met de huismeester consequent toe-
zicht houdt. Daardoor alleen al neemt een probleem af. Mensen willen duidelijkheid wat wel en niet
mag. Als je vindt dat alles moet kunnen, dan wordt de grootste schreeuwer de baas. Als floorma-
nager definieer je dus eerst voor jezelf wat tolerantie precies inhoudt. Je hebt automatisch de au-
toriteit om je met dingen te bemoeien, want je woont er zelf en je hoort tot de binnencirkel, maar je
bent ook van Vestia.”

Denken in oplossingen
Een floormanager houdt van oplossingen en denkt niet in problemen, volgens Bergwerff. “Je moet
oplossingen verzinnen die werken, die van ons samen zijn en waar je allebei iets aan hebt. En je
moet erop vertrouwen dat iets lukt. Bij de Peperklip werd veel eten op straat gegooid, dat trok on-
gedierte aan. Als je gaat vragen wie dat doet, dan heeft niemand het gedaan. Maar als je vraagt of
je van je geloof eten in de afvalbak mag gooien: nee, natuurlijk mag dat niet. Toen hebben we bak-
ken geplaatst en verteld dat het eten daarin aan kippen gevoerd zou worden. Groot succes, voor
een tijdje. De eer gered, bewoners serieus genomen en de straat vrij van etensresten. Dat je
daarna weer wat anders moet verzinnen, dat geeft niet. Je moet blijven meebewegen.”

Meerwaarde en perspectief

Huiskens noemt het belangrijk dat een floormanager snapt hoe lijnorganisaties werken, hoe het zit
met hiërarchie. “Het is goed als je een keer ergens directeur van bent geweest, dat je een andere
werkelijkheid hebt vanuit zo’n positie. Werk je bij de gemeente dan heb je weer een ander perspec-
tief. Allerlei krachten zijn gewoon reëel en dat moet je kunnen beseffen. Bovendien moet je succes-
sen kunnen weggeven. Het gaat niet om jou, gun de ander z’n succes, die moet goed functioneren.” 

Intensief beheer en permanente controle blijven voorlopig nodig in de nog kwetsbare Peperklip.
Maar bewoners hebben er weer zin in om er wat van te maken en zijn bereid om energie te steken
in hun wooncomplex. Dat blijkt onder andere uit het verhaal van een actieve bewoonster (zie kader). 



Marlène Ramgolam, bewoonster Peperklip:

“Je moet alert blijven”
Marlène Ramgolam woont al heel lang in de Peperklip en kent
zowat iedereen. En iedereen kent haar. Ze maakt makkelijk
contact. Deed ze dat voorheen gewoon als buurvrouw, op
straat, nu heeft ze een eigen ruimte op de begane grond: 
Studio Peperklip. “Wij hebben Vestia wakker geschud”, vindt ze. 

“Het was hier vroeger een puinhoop. Beneden was het jongerenhonk al een tijd gesloten omdat
alles vernield werd. Jongeren waren aan het dealen in de bergingen. Ik sprak vaak met buren over
onze klachten maar er gebeurde niks mee. Toen verscheen Fred Bergwerff, die kwam hier wonen.
We waren het al snel met elkaar eens dat we onze woonomgeving niet wilden laten verzieken door
anderen. Dus vanaf toen ben ik zaken gaan doorgeven en ook ben ik erop af gestapt. Als je dan
merkt dat dat helpt, dan ben je gemotiveerd om dat te blijven doen. Nee, bang ben ik niet.  
Toen de mogelijkheid kwam om de ruimte beneden op te knappen en als inloop voor vrouwen te
gaan gebruiken, heb ik dat met beide handen aangegrepen. We mochten de ruimte drie jaar gratis
gebruiken van Vestia. Vanaf komend jaar moeten we huur gaan betalen. 

Ik ben eerst als vrijwilliger begonnen. Er kwamen wel zo’n zeventig vrouwen per dag over de vloer,
uit alle culturen. Sommigen hebben heel veel meegemaakt. Wij steunen elkaar heel veel. Als ze jou
vertrouwen, dan praten ze wel. En als het niet in het Nederlands lukt, dan kunnen ze meteen bij
ons een taalcursus volgen. Ik heb inmiddels allerlei cursussen gevolgd en certificaten gehaald. Ge-
sprekstechnieken, vergaderen, communicatietraining, dat soort dingen. Ik heb nu ook een betaalde
baan hier in de studio. We zijn elke dag open en we zijn heel laagdrempelig. 
In de Peperklip hebben we nu een nieuwe huismeester. De contacten zijn goed. Als mensen over-
last geven, dan kunnen ze op ons verzoek hun gedrag veranderen. Doen ze dat niet, dan worden ze
eruit gezet. Samen met andere bewoners zijn wij de ogen en oren van de Peperklip. Door Fred zijn
veel dingen veranderd. 

Het belangrijkste in de omgang met je medebewoners is dat je een goed oog hebt voor wat belang-
rijk is en wat je dus prioriteit moet geven. Sommige mensen komen hier kwaad en scheldend bin-
nen. Ik laat ze uitrazen en hoor daarna wel wat er speelt. Je moet zelf rustig blijven. Ik vind ook dat
je niet al te snel de politie erbij moet halen, je kunt zelf meer oplossen dan je denkt. Ook moet je
goed kijken naar wat er precies gebeurt. Wacht niet tot iets helemaal naar de hel gaat, maar wees
er op tijd bij. Wat dat betreft moet ik soms de floormanager nog inschakelen. Laatst dreigde het
opnieuw verkeerd te gaan, waren jongeren weer in de bergingen bezig. Ik liet dat weten aan Vestia,
maar voelde me een beetje afgescheept. Ze hadden het te druk. De floormanager heeft toen nog
een keer extra moeten bellen. Je moet dus steeds alert blijven.
Toch heb ik altijd veel steun gekregen, van Fred, van de politie en ook van Vestia. We krijgen soms
een dagje uit bijvoorbeeld. En ik ben ook uitgeroepen tot bewoner van het jaar. Dat was een enorme
verrassing. We hadden nooit gedacht dat we zo ver zouden komen… “



Floormanagement in het kort:

• Een goede quickscan door daadwerkelijk enkele maanden in de woonomgeving
te wonen en aanvullende gesprekken te houden met sleutelfiguren.

• Niet alleen zeggen dat je bewoners serieus neemt maar dat ook werkelijk doen.

• Je kunnen verplaatsen in verschillende werkelijkheden vanuit verschillende
perspectieven.

• Goed en betrokken opdrachtgeverschap met voldoende vertrouwen in en ruimte
voor de floormanager.

• Proactief kunnen handelen: alle problemen zijn voor de floormanager. 
Als spelverdeler benut hij de kracht van anderen, zoals de wijkagent of de
jongerenwerker.

• Ook oplossingen die tijdelijk werken zijn oplossingen. Door dynamisch te blijven
meebewegen, komt er wel weer een nieuwe oplossing. 

• Floormanagement is te leren. Werken aan de Stad geeft een intensieve opleiding
tot floormanager van een dag per week gedurende een jaar. Voornaamste doel:
beter naar de context in wijken leren kijken.

Meer informatie: Werken aan de Stad
Thurledeweg 95
3044 ER Rotterdam
t. 010 – 437 61 17
www.wads.nl



Vrouwenstudio’s 

Cleo-Patria

Vrouwen zijn het
goud van de wijk

Veilige haven voor 
eigen ontwikkeling



Méédoen, niet aan de kant blijven staan, inburgeren, jezelf kunnen

redden, dat zijn de begrippen waarmee politici en beleidsmakers je

tegenwoordig om de oren slaan. Bij de vrouwenstudio’s van Cleo-

Patria praten ze niet zozeer over hoe en of dat moet, het gebeurt

gewoon, in de dagelijks praktijk. Of nou ja, gewoon… Het concept

klinkt simpel, maar dat is het niet. De grootste valkuil?

Professionals, die toch weer het heft in handen willen nemen en het

risico niet durven lopen om het de vrouwen zelf te laten uitzoeken. 

V.l.n.r. Kim, vrijwilligster, Baby Jamanika, gastvrouw, Anneke de Goede, initiatiefnemer.



Gemeenten, deelgemeenten of woningcorporaties investeren met regelmaat in proces-

sen die moeten leiden tot meer bewoners die deelnemen aan de samenleving, met 

wisselend succes. Vaak hebben professionals een eigen beeld over hóe bewoners moeten

participeren en is de weg daar naar toe volgens vaste protocollen uitgestippeld. 

Bij de vrouwenstudio’s van Cleo-Patria gaan ze er vanuit dat het emanciperen van gezin-

nen de meeste kans van slagen heeft als dat gebeurt via de vrouwen in die gezinnen. 

En vooral, als de vrouwen dat kunnen doen op hun eigen manier, zonder dat iemand

dwingend voorschrijft hoe ze dat moeten doen. De studio’s drijven op de ervaring van

vrouwen uit de wijk zelf, op lotgenotencontact. Ze zijn als het ware veilige havens voor

vrouwen die in een nieuwe en vreemde omgeving - cultuur - verkeren. Vrouwen uit de

wijk kunnen hier meedoen aan allerlei activiteiten of gewoon langskomen voor een

praatje, of voor hulp en advies. 

Vrouwenstudio Anganieta in de Rotterdamse wijk Pendrecht bestaat twee jaar en is er

gekomen op verzoek van woningcorporatie De Nieuwe Unie. Aanvankelijk leek er enige

concurrentie te bestaan met een bestaande en hechte moedergroep in de wijk. Een ver-

schil tussen deze moedergroep en de studio is dat de vrouwen het bij de studio zonder

dagelijkse leiding van een professional stellen en vrijwel alles zelf bepalen. De coaching

gebeurt meer op afstand. De moedergroep is uiteindelijk, stap voor stap en op initiatief

van de vrouwen zelf opgegaan in de studio. De Nieuwe Unie stelt het pand voor de vrou-

wenstudio beschikbaar, de deelgemeente financiert inmiddels het grootste deel van de

kosten. De exploitatie drijft verder op private fondsen. 

Anneke de Goede is de bedenker, initiatiefnemer en inspirator achter de vrouwenstu-

dio’s. Baby Jamanika is gastvrouw in vrouwenstudio Anganieta en Kim is hier vrijwillig-

ster, op weg naar een betaalde baan. In Pendrecht vertellen zij over hun ervaringen. 

Van nul naar hoger
Baby Jamanika: “Ik zag hoe de vrouwen in andere studio’s in de stad elkaar hielpen,

samen dingen opbouwden. Je mag heel erg jezelf zijn, niets hoeft, dingen komen vanzelf

wel. Ik dacht: dat kunnen wij in Pendrecht ook!  We zijn begonnen met drie, vier vrou-

wen. Het is gegroeid door mond-tot-mondreclame. Ik spreek vrouwen ook aan, op straat.

Of als ik hoor dat iemand bijna de deur niet uitkomt, bel ik aan.” Inmiddels staan in Pen-

drecht 128 vrouwen geregistreerd bij Vrouwenstudio Anganieta. 



Kim kwam na lang aandringen van haar buurvrouw een keertje mee naar de studio. “Ik

had met veel plezier in een ID-baan gewerkt, maar werd ontslagen omdat er geen subsi-

die meer was. Ik ben toen in een ander bedrijf gaan werken, maar dat ging niet goed,

alles moest daar zó snel. Ik werd weer ontslagen. Ik zat maar thuis, in de WW. Na dat eer-

ste bezoek aan de studio ben ik eigenlijk nooit meer weggegaan. Je kan hier op je eigen

manier in je eigen tempo aan dingen werken. Ik mocht na een tijdje een opleiding volgen

op kosten van de studio. Nu ga ik hier de administratie verzorgen en de telefoon opne-

men, dat soort dingen. Ook ga ik met Baby mee naar vergaderingen, met gastvrouwen

van andere studio’s bijvoorbeeld. Dus ik ben van nul naar weer wat hoger gegaan eigen-

lijk, zoals zoveel vrouwen hier. Je ziet ze soms heel kleintjes binnen komen, maar wij ac-

cepteren elkaar, je bent hier thuis, je voelt je fijn.”

Baby: “Komt een vrouw hier voor ’t eerst binnen, dan laten we haar met rust. Ze komen

later wel los. Sommige vrouwen mogen hier niet komen van hun man of schoonfamilie.

Maar ze komen stiekem, en bespreken onderling hoe ze dat thuis kunnen vertellen. In-

middels vertellen velen aan hun man wie ik ben. Als we elkaar op straat tegenkomen

zeggen ze: ‘dat is Baby, van de vrouwenstudio’ en dan maken we kennis. Nu groeten

Turkse en Marokkaanse mannen mij op straat. Dat vind ik leuk! Ze weten wie ik ben, bij

ons is het veilig.”



De methode

Veiligheid noemt Anneke de Goede een absolute eerste voorwaarde. Hoe je die creëert in

een kippenhok vol vrouwen? “Dat is best lastig, het is een voortdurend proces met el-

kaar. In het begin werd ik boos als er bijvoorbeeld in één taal werd gesproken. Je voelt je

onveilig als je niks verstaat. Maar je krijgt er toch ook meer begrip voor. Het vraagt om

voortdurende alertheid van de gastvrouwen en de vrijwilligers.” Baby vindt: “Je moet de

vrouwen niet meteen dwingen om in het Nederlands te praten. Thuis kunnen ze niet vrij

mensen ontvangen en over alles spreken in hun eigen taal. Dat kan hier wel, dat moet je

ze even gunnen. Ik merk zelf ook hoe snel ik geneigd ben om Antilliaans te praten. Maar

dan denk ik ‘oeps’ er is iemand binnengekomen die mij niet verstaat. En dan ga ik over

op Nederlands. Soms gebeurt dat steeds opnieuw, dat schakelen, je moet blijven oplet-

ten.” Door Nederlands te spreken – vrouwen kunnen trouwens ook cursussen Nederlands

in de studio volgen – worden de gespreksonderwerpen ook meer gemeenschappelijk.

Multiculturaliteit is een tweede voorwaarde. De Goede: “Ook dat is een proces dat de

vrouwen met elkaar ontwikkelen. Als je activiteiten voor één bevolkingsgroep organi-

seert, blijf je te veel in één cultuur hangen. Dan kom je niet tot uitwisseling met elkaar.

Van veel onderwerpen die de vrouwen hier bespreken, opvoeding bijvoorbeeld, blijkt dat

die niet cultuurgebonden zijn. Want iedereen worstelt met dezelfde vragen. Taboes en

vooroordelen doorbreken de vrouwen als ze merken dat een bepaald onderwerp wél be-

spreekbaar blijkt in een andere cultuur. Dat nemen ze toch mee naar huis.”

Eigen verantwoordelijkheid van de gastvrouwen en vrijwilligers is een minstens zo be-

langrijk basiselement. Baby Jamanika vertelt hoe ze als vrijwilliger bij studio Anganieta

begon en nu een betaalde baan heeft. “Wij hebben als gastvrouwen geen opleiding,

zoals maatschappelijk werkster ofzo, maar wij werken vanuit ons hart. Wij gaan met

mensen om vanuit onszelf. En ik vind dat wij het minstens even goed doen als iemand

die papieren heeft. We hebben wel cursussen gekregen, zoals vergaderen, en we komen

elke week met alle gastvrouwen in Rotterdam bij elkaar.” Kim: “We bespreken hoe dingen

gaan, hoe zij bepaalde problemen oplossen, en dat proberen we dan hier ook. Soms is

het oppervlakkig, soms ook hebben we hele diepe gesprekken.”

Gastvrouwen kunnen altijd een beroep doen op de projectmanager, die vier uur per week

heeft per studio om te begeleiden. Of ze kunnen De Goede te hulp roepen. Zij zegt daar-

over: “Vrouwen uit de wijk dragen de verantwoordelijkheid voor de studio, daarom is het

een succes. Ze hoeven het niet alleen te doen want als coach en projectmanager staan



wij er omheen. Als een gastvrouw het echt niet meer weet, dan ben ik er. Meteen! Ik geef

de steun aan gastvrouwen prioriteit boven alles. Maar wij komen hier niet te vaak over

de vloer, om onszelf te behoeden om in te grijpen. Want je denkt altijd dat je het beter

weet. Soms gebeuren er dingen die ik niet weet.” Baby en Kim vertellen wat besmuikt dat

zij zeven dagen per week de studio open hielden, ook op zaterdag en zondag, zonder dat

ze dit vertelden aan de coach. “Als je hier komt dan voel je hoe het gaat”, zegt De Goede.

“Als hier feesten gegeven zouden worden, dan weet ik dat meteen hoor! Maar door echt

los te kunnen laten als coach, moet je ook het risico durven lopen dat dingen soms mis

kunnen gaan en dat processen soms heel veel tijd vragen.”

Het moeten vrouwen uit de wijk zijn die de vrouwenstudio’s runnen, daarvan is De

Goede overtuigd. “De vrouwen uit de wijk weten precies waar de andere vrouwen in die-

zelfde wijk voor staan, veel beter dan ik dat weet. De gastvrouwen weten heel goed waar

vrouwen geïsoleerd achter de gordijnen zitten. Zij zijn de beste gidsen om andere vrou-

wen in hun emancipatieproces te begeleiden. Hun gezinnen emanciperen dan vanzelf

mee. De studio’s zijn niet naar binnengericht maar richten zich juist heel erg op de sa-

menleving, op de wijk.”

Meerwaarde en perspectief

De opdrachtgever tot de vrouwenstudio in Pendrecht wil meer participatie van bewoners

in de wijk. En soortgelijke doelen hebben andere opdrachtgevers voor studio’s meestal

ook. Maar om dat te formuleren in meetbare opbrengsten, concrete resultaten… Het zijn

begrippen die eigenlijk haaks staan op de filosofie dat de gastvrouwen van de studio’s

op hun eigen manier de vrouwen in hun wijk ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. 

Kim vertelt een klein maar belangrijk praktijkvoorbeeld van een resultaat. “Mijn dochter-

tje zit op dezelfde school als kinderen van vrouwen die in de studio Nederlandse les vol-

gen. Op school zijn er een paar keer per jaar tienminutengesprekjes over je kind. Ik had

die vrouwen daar nog nooit gezien. Maar de laatste keer zag ik hen daar ook! Dat vond ik

zo leuk. Ze zeiden tegen me dat ze nu wel konden begrijpen wat de juffrouw tegen hen

zei. Dat is toch geweldig?”



De Goede over de resultaten: “Voor vrouwen die voorheen een geïsoleerd bestaan leidden

en via de studio een plek in de samenleving verwerven, is het een hele stap om naar  de

school van hun kinderen te gaan voor een tienminutengesprek of een ouderavond. Maar

als ik aan de voorkant al aan de gastvrouwen opleg dat ze ervoor moeten zorgen dat

twintig vrouwen naar ouderavonden op school gaan, dan is dat niet vraaggericht werken.

Ik voer liever een evaluatiegesprek om terug en vooruit te kijken. Vraaggericht werken

vind ik ook de signalen uit de samenleving vertalen naar het perspectief van de vrouwen,

de échte vragen boven tafel krijgen. Alert zijn op wat in zo’n groep besproken wordt. Dus

niet alleen naailes organiseren omdat ze dat willen, maar er ook voor zorgen dat ze over

zichzelf gaan nadenken. Er zijn wel vrouwen die via de studio een baan of een opleiding

vinden, maar de meesten lukt dat niet. Dat vind ik ook niet het belangrijkste. Deze vrou-

wen zijn het goud van de wijken, ze hebben enorm veel kwaliteiten. Ze kunnen organise-

ren want ze draaien in hun eentje een gezin. Dat organisatietalent gaan ze ook inzetten

voor de wijk. Ze worden actiever, gaan meedoen aan Opzoomeren, helpen activiteiten te

organiseren voor kinderen, worden thuis mondiger. En, dat hoop ik, ze geven hun zonen

en dochters uiteindelijk een gelijkwaardiger opvoeding.”

De vrouwenstudio’s van Cleo-Patria bestaan nu vijf jaar. Rotterdam heeft vijf studio’s in

vijf verschillende wijken en er staan er nog vijf op stapel. Met elkaar bereiken de studio’s

tussen de zes- en achthonderd vrouwen. Ook vanuit andere steden is er belangstelling.

De studio’s zijn nog steeds in ontwikkeling en bezig met het verfijnen van hun eigen

processen. De kwaliteiten van vrouwen en vrijwilligers in de studio zijn aanwezig, maar

het werken aan professionalisering van binnenuit heeft voortdurend aandacht nodig. 

Cleo-Patria valt inmiddels onder de nieuw opgerichte Stichting Sociaal Maatschappelijke

Innovaties (st. SMI). Op basis van veel praktijkervaring en kennis van sociaal beleid,

bouwt deze stichting aan innovatieve werkvormen die concreet resultaat opleveren.

Als vervolg op de vrouwenstudio begint bijvoorbeeld als proef een werkwijze om de vei-

ligheid van een studio te vergroten naar de veiligheid van de wijk, onder de titel Vrou-

wenacademie. De Goede: “Er bestaat een gat tussen waar de vrouwenstudio stopt en een

reguliere baan of opleiding begint. Die stap is nog te groot, we maken vaak mee dat

vrouwen dan teleurgesteld afhaken. De Vrouwenacademie vergroot de mogelijkheden

van vrouwen binnen de wijk. Door vrouwen werkervaring te laten opdoen bij winkeliers

in de wijk, of door een mentorschap van sleutelfiguren in de wijk, of door een vraagge-

richte scholing op maat en schakelingen tussen instellingen, gemeentelijke diensten en

andere voorzieningen.”



Cleo-Patria Vrouwenstudio’s in het kort: 

• Verantwoordelijkheid voor de studio ligt bij de gastvrouwen uit de wijk zelf.

Professionals coachen wel maar nemen de verantwoordelijkheid niet over.

• Basisvoorwaarde is veiligheid. Gastvrouwen creëren een sfeer van vertrouwen

door de bezoekende vrouwen niet te veel op de huid te zitten, maar wel door als

gids in de wijk te functioneren. 

• Ook een basisvoorwaarde is multiculturaliteit. Juist door de uitwisseling tussen

verschillende culturen ontstaat gemeenschappelijkheid en doorbreek je taboes. 

• Er is een keurmerk Cleo-Patria in ontwikkeling, omdat het werken met deze

vrouwenstudio’s een uniek proces is, dat simpel lijkt maar dat niet is. 

• De Stichting Cleo-Patria kan nieuwe vrouwenstudio’s opzetten en professionals

hierin begeleiden. 

• Stichting Sociaal Maatschappelijke Innovaties (SMI) kan op verzoek vrouwen-

studio’s elders in Nederland ontwikkelen, 

in samenwerking met de daar aanwezige 

organisaties.

Meer informatie:

Stichting Sociaal Maatschappelijke Innovaties

Oudedijk 92

3061 AM Rotterdam

t. 010 – 2099922

www.st-smi.nl



Dochters voor Moeders

Oemnia als routeplanner



De naam Oemnia zegt het al: het is Arabisch voor ‘ik wens’. Oemnia 
stelt de wensen en behoeften van Marokkaanse meisjes en vrouwen 
centraal. En spoort hen aan zelf stappen te ondernemen richting 
(arbeids- en maatschappelijke) participatie en emancipatie. In de 
verschillende projecten worden vrouwen actief bij het ontwerp 
betrokken zodat van een mismatch géén sprake kan zijn. Door het 
initiëren van specifieke activiteiten en omdat de deur altijd open 
staat weten de Marokkaanse vrouwen in Amsterdam-West en daar-
buiten Oemnia te bereiken. Oemnia maakt deze vrouwen zichtbaar 
en heeft als doel de vrouwen effectief te laten participeren binnen 
de Amsterdamse samenleving.

In tegenstelling tot sommige mediaberichten laat het project ‘Dochters 
voor Moeders’ zien dat de meeste Marokkaanse vrouwen graag willen 
participeren in de Nederlandse samenleving. Maar de directe stap naar 
een opleiding, werk of een duaal traject is vaak moeilijk, de drempel ligt 
hoog. Deze vrouwen hebben een opstap nodig en die biedt Oemnia door 
middel van twee in elkaar verweven draden: 

1. Een zelfredzaamheids-, zelfvertrouwens-, zelfontplooïngstraining: 
Waar sta je? Waar wil  je heen? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kan 
Oemnia je daarbij helpen? 

2.  Een hele tastbare manier om kennis te maken met de arbeidsmarkt: 
 Door het bezoeken van werklocaties van Amsterdamse bedrijven en 

instellingen en presentaties van instanties kunnen de vrouwen visuali-
seren wat het betekent om te werken (het plaatje bij het praatje).

Oemnia ondersteunt het gehele proces: De vrouwen worden ontvangen 
als koningin, ze mogen eindelijk een keer aan zichzelf denken en voor 
sommigen is dat heel moeilijk. Oemnia gelooft in hun kracht. Niet alleen 
vinden de vrouwen bij Oemnia gelijkgezinden en kunnen ze elkaar, bij  
tegenslag er doorheen helpen, ook Oemnia wijst hen – helemaal op maat 
– de weg. 



Oemnia onderbouwt het emancipatie- en participatieproces van Marok-
kaanse meisjes en vrouwen door: 

• Actief in te spelen op de behoeften, wensen en competenties waardoor 
de vrouwen uiteindelijk hun ‘eigen’ inkomen kunnen genereren; 

• Het zichtbaar maken van deze groep binnen de Amsterdamse samen-
leving.

Oemnia beschikt over de noodzakelijke kennis van de leefwereld van 
Marokkaanse vrouwen aangezien het merendeel van de werknemers van 
Oemnia zelf van Marokkaanse afkomst is. Jonge vrouwen met Marok-
kaanse ouders organiseren het aanbod – vandaar de naam van het 
project ‘Dochters voor Moeders’. Deze jonge generatie participeert op 
verschillende manieren in de maatschappij, maar hun moeders leiden 
vaak een geïsoleerd bestaan. Via de ‘dochters’ zijn de ‘moeders’ relatief 
gemakkelijk te bereiken. Op deze wijze kan Oemnia aanhaken bij de 
uitsluiting en achterstellingsmechanismen die (nog) spelen in de Amster-
damse samenleving en Marokkaanse cultuur om zo adequate oplossin-
gen hiervoor aan te reiken.

Emancipatie door participatie!

Emancipatie door participatie realiseert Oemnia door het opzetten en 
aanbieden van verschillende diensten en producten. Elke vrouw krijgt 
een passend aanbod dat zich richt op haar eigen dagelijkse leefwereld 
met behoud van eigen identiteit, maar met bewustwording van de eigen 
kracht en (on)mogelijkheden. Oemnia benadert elke vrouw als individu 
en niet als groep, waarbij de individuele wens centraal staat en waarbij 
aandacht is voor het behoud van eigen identiteit.



Oemnia werkt hieraan door: 
• Bewustwording; 
• Bieden van ondersteuning aan Marokkaanse vrouwen, (lokale) over-

heid, bedrijfsleven en instellingen; 
• Ontwikkelen van concepten, (arbeidsmarkt)projecten en methodieken; 
• Creëren van ‘eigen’ leer-werk trajecten; 
• Bieden van trainingen & opleiding; 
• Bevorderen van netwerkontwikkeling tussen Marokkaanse vrouwen 

onderling en met autochtone vrouwen; 
• Bevorderen van kennis- en informatie-uitwisseling. 

Resultaten
In 2005 is Oemnia het project ‘Dochters voor Moeders’ gestart om 
Marokkaanse vrouwen te begeleiden richting deelname aan het arbeids-
proces. De Marokkaanse vrouwen willen hun zelfredzaamheid vergroten. 
Hun honger naar kennis is groot, ze kunnen en willen niet wachten op 
initiatieven van de (provinciale en lokale) overheid voor een oplossing 
voor hun situatie. Via Oemnia werken ze aan het verwezenlijken van hun 
‘wens’. De 42 vrouwen uit het project ‘Dochters voor Moeders’ zijn al-
lemaal doorgestroomd naar vervolgtrajecten. Voor de een is het een (ver-
volg-)opleiding, voor de ander regulier duurzaam werk, voor de derde 
Nederlandse taalles en voor de vierde vrijwilligerswerk. Het beoogde 
doel (namelijk doorstroom van 75%) is daarmee dik gehaald. Ook de 
beoogde kwalitatieve resultaten kunnen als behaald worden afgevinkt: 
•  Vergroting van de arbeids- en maatschappelijke participatie van  

Marokkaanse vrouwen in Amsterdam-West; 
•  Versterking van het gevoel van eigenwaarde bij en het zelfvertrouwen 

van de Marokkaanse vrouwen; 
•  Verlaging van de drempel tot contacten met autochtonen en formele 

instanties. 



Verhaal van Assia

“Bij Oemnia zoeken ze je kracht”

Drie jaar geleden, toen haar jongste kind drie jaar was, ging Assia (nu 35 
jaar) zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Tot dan toe was ze huisvrouw 
en heeft ze voor haar drie kinderen gezorgd. Ze heeft destijds via de 
Sociale Dienst verschillende cursussen en een sollicitatietraining gevolgd. 
“Ondanks dat ik goed de Nederlandse taal spreek, bleef ik in een vicieuze 
cirkel waar ik maar niet uit kwam. Zo kwam ik van het ene langdurige 
traject in het andere en kon daar geen concrete resultaten uithalen.” Assia 
was vrij onzeker geworden en wist niet zo goed hoe en wat ... “Ik dacht ik 
heb gewoon geen toekomst meer.”

Werken aan je `ik’

Maar toch bleef ze rondkijken en volhouden. Op de banenmarkt van CWI 
zag ze een stand van Oemnia. “Hè, eens kijken wat zij doen.” Het project 
van Oemnia stond toen nog op het punt om van start te gaan. “Oemnia is 
geweldig. Ze werken aan je binnenste: aan je `ik`, aan je zelfvertrouwen. 
Wat je zelf belangrijk vindt – al is het `maar` een droom, een toekomst-
visie – bij Oemnia helpen ze je om je hoogste doel te bereiken op eigen 
kracht.”

Van vroedvrouw tot ... buschauffeur

Een van Assia’s dromen is eigenlijk vroedvrouw te worden maar ze is ook 
realistisch. Verloskundige worden betekent een lange, zware opleiding. 
Assia wilde liever een leuke baan waar ze nooit van heeft durven dromen! 
Ze wordt nu buschauffeur wat altijd al een stil gekoesterde droom was 
die ze nooit hardop durfde te noemen. Immers, het is niet een geaccep-
teerde baan in de omgeving, het is namelijk een mannenberoep. Met 



deze opleiding is ze momenteel bezig, en het mooie ervan is dat aan de 
opleiding een baangarantie zit. 

Maar voordat ze voor de rijlessen in de bus mocht zitten, moest ze eerst 
een heel traject doorlopen. Assia heeft samen met Oemnia moeten door-
duwen totdat zij op gesprek mocht. “Je hebt gesprekken, een computer-
test, je moet een half uur test rijden en dan schatten zij in of je wel in 30 
uur bus kunt leren rijden. Je moet eerst de theorie halen en dan pas leer 
je rijden in de bus. Halverwege vertelden ze me dan nog dat ik te klein 
(1,53m) was! Toen zou ik het al weer opgegeven hebben, maar dankzij de 
begeleiding en de inzet van Oemnia ben ik er tegen in gegaan en mag ik 
het nu toch doen!” 

Toen Assia na een aantal succesvolle gesprekken ineens vanwege haar 
lengte werd afgewezen, is Oemnia op haar strepen gaan staan. Oemnia 
heeft ervoor gezorgd dat Assia in een testbus mocht zitten om te tonen 
dat zij, ondanks haar lengte, prima bij de pedalen en het stuur kon. Er was 
dus geen reden om haar af te wijzen.

Durven, platbellen en vooral niet opgeven

Assia heeft vooral geleerd dat je brutaal moet zijn, wil je ergens komen: 
je moet lef hebben, gewoon durven, de mensen of organisaties plat bel-
len en vooral niet opgeven. “Oemnia is eigenlijk ook een soort medicijn 
geworden en heeft me heel veel hoop gegeven.”



Het werkgeversgevoel vasthouden

Assia vertelt: “De beste bijeenkomst voor mij was de bijeenkomst waarin 
ik mezelf leerde kennen. We deden een sollicitatieoefening. Een vrouw 
was de werkgever, de ander de sollicitant. Eerst was ik de werkgever. 
Dat ging heel goed: ik stond er echt als een baas, voelde me ontzettend 
professioneel, echt prachtig. 

Maar toen draaiden we de rollen om. Als sollicitant zakte ik helemaal in 
elkaar, dat kon je al aan mijn houding zien. Ik kon niet praten, kreeg het 
benauwd, voelde me gekleineerd. Het was heel zwaar. 
Deze oefening heeft me echt wakker geschud. Het was voor mezelf een 
goede therapie, een goede bewustwording. Dat mag ik dus niet meer 
doen. Als ik nu ergens ga solliciteren zal ik altijd proberen mijn `werkge-
versgevoel` uit deze bijeenkomst mee te nemen. 
Door de bijeenkomsten en inzet van Oemnia heb ik in een relatief kort 
tijdsbestek veel geleerd: o.a. jezelf op de eerste plek plaatsen en bewust 
stilstaan bij je toekomst en dat het verwezenlijken van je ‘droom’ tijd 
vergt. Ik ga mijn droom waarmaken dankzij de steun van Oemnia.”

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande toestemming van Oemnia.



Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over deze methodiek, verwijzen wij 
u naar de complete methodiekbeschrijving ‘Dochters voor Moeders’ 
van Oemnia. Deze kunt u voor € 7,50,- excl. BTW verkrijgen op aan-
vraag per e-mail of telefoon.

Bezoekadres:

Oemnia

Bernard Loderstraat 25-27

1063 NZ Amsterdam

Postadres:

Oemnia

Postbus 67102

1060 JC Amsterdam

Telefoon: 020 411 5808

Fax: 020 411 5816

Email: info@oemnia.nl

www.oemnia.nl



“Eén dakloze voorkomen 
is voor mij al de moeite waard”





Niemand kan beter het geheim van Eropaf duide-

lijk maken dan Marc Räkers, initiatiefnemer en

een van de drijvende krachten. Ex-kraker ‘en nog

steeds activist’, leerde hij medio jaren negentig

de wereld van de straatbewoners kennen, als me-

dewerker nachtopvang en rijdend dienstencen-

trum van de Amsterdamse organisatie voor

maatschappelijke opvang HVO-Querido. ‘’Daar

heb ik de uitzichtloze ellende gezien. Privacy en

zelfbeschikkingsrecht worden vaak als redenen

aangevoerd om niet in te grijpen in andermans

leven. Nou, als je érgens je autonomie kwijt bent,

is het op straat. Zit je eenmaal in de klauwen van

de maatschappelijke opvang, dan kom je daar

heel moeilijk uit. Daar heb ik ook mijn vasthou-

dendheid vandaan; mijn doel is, de toestroom in

te dammen zodat de maatschappelijke opvang

door gebrek aan cliënten ophoudt te bestaan.’’

Aanleiding voor Eropaf was een verzoek van de

plaatselijke deurwaarders, medio jaren negentig.

Ze waren verontrust door de groeiende voortva-

rendheid waarmee steeds commerciëler wer-

kende woningcorporaties naar huisuitzettingen

grepen. Je kunt mensen niet van huis en haard

beroven, vonden ze, zonder je te bekommeren

om hoe het daarna met ze gaat. De daklozenop-

vang leek hen daarvoor de aangewezen partij.

Maar Räkers vond voorkómen van uitzettingen

een beter idee. Met subsidie van gemeente, corpo-

raties en particuliere stichtingen had hij in 1998

een experimenteel interventieteam klaar, De

Vliegende Hollander. Dat ging, met drie mede-

werkers, een bestelbusje en heel veel aanhou-

dingsvermogen, bij uitzettingskandidaten langs

tot het werd binnengelaten. En het bleef komen

tot het uitzettingsbevel van tafel was, wat al in

de eerste acht maanden in 85 procent van de ge-

vallen lukte. 

Dakloosheid door huisuitzetting hoort binnenkort vrijwel tot het ver-

leden als het ligt aan de bedenkers van ‘Eropaf’. De methode, gebo-

ren in de Amsterdamse praktijk, is gebaseerd op het inzicht dat het

opdringen van hulp vóór mensen hun spullen naar de stort gebracht

zien en hun woning vergrendeld, meer recht doet aan autonomie en

zelfrespect dan het bestaan op straat wat daar meestal op volgt.

Hieronder leest u hoe dat inzicht in praktijk wordt gebracht. 

< Marc Räkers, initiatiefnemer ‘Eropaf’.



Contact
‘’Eropaf omvat maar twee regels’’, zegt Räkers,

‘’ga naar de mensen toe waarvan je weet dat ze in

de problemen zitten, en vraag wat er aan de

hand is en wat je daaraan kunt doen. Maar sim-

pel’’, waarschuwt hij, ‘’is dat niet, zeker niet voor

ervaren hulpverleners. Die moeten vooral dingen

láten. Procedures en protocollen hanteren, die

perken je handelingsruimte alleen maar in. En

regels zoals ‘cliënt moet een gemotiveerde hulp-

vraag hebben’, die zijn vooral handig om te moti-

veren waarom hulp níet kan worden verleend.

Ook fout zijn vragenlijsten, zeker als ze beginnen

met ‘mag ik uw sofinummer?’. En als ze gesteld

worden vanaf een laptop; dan wordt het compu-

terprogramma leidend in plaats van de klant. Je

moet je inleven in de klant, als je het ijs wilt bre-

ken. Wees oprecht geïnteresseerd en vooral niet

bevreesd om het privédomein te betreden. Zie je

foto’s van schepen, dan heeft iemand misschien

vroeger op een scheepswerf gewerkt. Vraag hoe

dat was, dan komen bijna altijd de verhalen. Is

het contact er, begin dan over die uitzetting. 

Doel van het bezoek is, mensen te overreden tot

het aanvaarden van hulp. In sommige gevallen

volstaat een afbetalingsregeling. Meestal is méér

nodig, want mensen met huurschuld zitten vaak

zo diep in de problemen dat een tocht langs in-

cassobureaus, rechtbank, maatschappelijk werk

en sociale dienst onvermijdelijk is. Omdat elke

dienst zijn eigen interne protocol heeft, wordt

dat meestal een Kafkaiaanse tocht. En ook daar-

bij hebben mensen hulp nodig.’’

Stok
Die hulp opdringen, zegt Räkers, was destijds not

done. En Eropaf spoort nog steeds niet helemaal

met de tijdgeest. ‘’Balkenende en Rouvoet drei-

gen: als u niet zorgt dat uw kinderen zich gedra-

gen, korten we op uw uitkering. Ik vind dat je

moet verleiden. Dat mag best indringend, maar

ik wil niet op huisbezoek om straf te geven. Een

stok achter de deur is er natuurlijk wel bij onze

klanten: die ontruiming. Maar als je daarmee be-

gint, maak je geen contact. Het getuigt niet van

respect voor de bewoner en ook niet van je eigen

vaardigheden als hulpverlener. Denk vanuit de

positie van die mensen, niet vanuit je eigen

norm. Ik denk wel dat paternalisme soms kan,

dat je veel meer mensen onder bewind zou moe-

ten plaatsen om te voorkomen dat ze terecht

komen in hulpverlening en opvang. Ik denk ook,

dat het legitiem is om tegen dak- en thuislozen

en gezinnen die hun wortels dreigen te verliezen,

te zeggen: van een deel van je uitkering betalen

wij je woning, zodat je dat geld niet kan omzet-

ten in alcohol of drugs. Maar dat kan alleen als je

naast ze staat, niet als je dreigt.’’

Moraalridder
Het experiment is inmiddels omgezet in een re-

guliere voorziening, met instemming van corpo-

raties, schuldhulpverlening, maatschappelijk

werk, deurwaarders en zorg. Er zijn afspraken

voor samenwerking bij de hulp gemaakt. En er

liggen scenario’s om al bij de eerste huurschuld-

signalen tot actie over te gaan, zodat het in-

grijpende huisbezoek alleen nog in uitzonde-

ringsgevallen nodig is. ‘’Dat is niet genoeg’’, zegt

Räkers. ‘’De samenwerking tussen corporaties en

maatschappelijk werk en schuldhulpverlening

bijvoorbeeld kan nog veel beter. Op management-

niveau worden inmiddels mooie convenanten ge-

sloten, maar het vertalen naar de uitvoering

schiet tekort. Zolang de afdeling huurincasso

wordt afgerekend op het aantal afgesloten incas-

so’s, stelt ze zich op als eiser tegenover het maat-

schappelijk werk: ‘ik geef je twee weken op te

zorgen dat het geld er komt’. Het maatschappe-

lijk werk gaat inmiddels achter het bureau van-



daan en de straat op, maar nog niet na zessen

wanneer de cliënten thuis zijn. Dat is te duur.’’

Wat is het doorslaggevende argument voor het

inzetten van Eropaf, de bespaarde maatschappe-

lijke kosten of het welzijn van de cliënt? ‘’Goede

cijfers krijgen is ingewikkeld. Ze interesseren me

ook niet. Ik ben de moraalridder, de boodschap-

per. Als je één dakloze kan voorkomen, is dat

voor mij al de moeite waard. Het is niet alleen op

basis van cijfers dat je fatsoenlijk met elkaar

moet omgaan. Ik vind dat je als maatschappij

niemand moet uitstoten of uitsluiten en Eropaf

is een manier om dat te voorkomen.’’ 

Eropaf – de methode 

Eropaf is méér dan een methode. Het is een

maatschappijfilosofie, een reactie op het groei-

ende gemeenschappelijk geloof in eigen verant-

woordelijkheid, zelfredzaamheid en privacy.

Iedereen moet meedoen, stelde in 2003 het Kabi-

net-Balkenende. Eropaf zegt iets anders. In de

woorden van pleitbezorger Jos van der Lans1: ‘’Als

erbij horen niet (meer) vanzelf gaat, kunnen we

niet anders dan mensen systematisch weer erbij

halen.’’ Dat geldt voor mensen wier sociale kring

is ineengekrompen tot hun eigen huis. En het

geldt zeker voor degenen die zelfs dat dreigen te

verspelen. 

Eropaf functioneert als volgt:

• Organisatie

Doortastende deurwaarders, woningcorporaties

en sociale diensten melden dreigende huisuitzet-

ting bij een centraal meldpunt. Een schuldhulp-

verlener en een maatschappelijk werker gaan

naar het bewuste adres, de eerste voor het rege-

len van de financiële problematiek, de tweede

voor het wegnemen van de oorzaken. Ze zijn ge-

traind in het ‘omgaan met onverwachte situa-

ties’, agressie en communiceren in moeilijke

gevallen, want niet alleen vereenzaamde zonder-

lingen maar ook overassertieve gokverslaafden

lopen in de huurschuldfuik. Het team (bestaande

uit schuldhulpverlener en maatschappelijk wer-

ker) stelt, in overleg met gespecialiseerde hulp-

verleners, een hulpverleningsplan op en zorgt

dat de medewerkers niet over hun persoonlijke

grenzen gaan. 

• Werkwijze

Een huisbezoek is het begin, overdracht aan

schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of

1) Eropaf! Outreachend samenwerken in welzijn en wonen. Marc Räkers en Carolien de Jong (red.). Uitgeverij van Gennep/De Balie, 
Amsterdam 2006.



andere hulp het einde. Het meeste werk speelt

zich af daartussenin. Daarbij zijn grofweg – vaste

protocollen zijn er niet – de volgende fasen te on-

derscheiden2:

• Bel aan, roep door de brievenbus, laat briefjes

achter, leg desnoods contact via buren of de

kroeg op de hoek;

• Breng via oprechte belangstelling het gesprek

op gang en probeer er dan achter te komen hoe

het tot die huisuitzettingsdreiging kwam, zon-

der te oordelen of over oplossingen te begin-

nen. Assisteer desnoods om het vertrouwen te

winnen bij een acute klus, zoals het indraaien

van een lamp of het ordenen van papier. 

• Breng samen met de cliënt het probleem in

kaart: welke schulden zijn er, welke spaartegoe-

den en welke rechten op bijvoorbeeld huursub-

sidie, welke contacten zijn er met familie en

hulp? Is actie nodig richting energiebedrijf

voor het opnieuw aansluiten van gas en licht?

En wanneer is de ontruiming gepland? 

• Is de ontruiming uitgesteld, de uitkering op-

nieuw aangevraagd, de huurbetaling weer op

gang en, via een betalingsregeling, het vertrou-

wen van de schuldeisers hersteld, dan komen

de diepere oorzaken aan bod zoals verslaving,

scheiding of een psychiatrisch probleem. 

• Is de overdracht afgerond, controleer dan nog

minstens tweemaal of de cliënt bij de instan-

ties in kwestie is gearriveerd. 

Meerwaarde en perspectief

In 2006, het eerste jaar dat Eropaf onderdeel was

van het reguliere aanbod, ontfermde het initia-

tief zich over zo’n 1500 dreigende ontruimingen,

waarvan het er zo’n 80 procent voorkwam. Hoe-

veel werkelijke ontruimingen dat scheelt, laat

zich moeilijk berekenen. Sommige corporaties re-

kenen ook huurders mee die met de noorderzon

vertrokken voor de deurwaarder verscheen, an-

dere niet. En sommige gevallen worden zo vroeg

aangemeld dat de ontruiming ook anders mis-

schien niet had plaatsgehad. Ook het totaal van

bespaarde kosten is onbekend, maar de balans is

zeer waarschijnlijk positief. De Dienst werk en 

Inkomen van Amsterdam hield de kosten van

Eropaf in 2006 op zo’n 650 euro per cliënt, een

uitzetting werd op rond de 10.000 euro geschat

aan deurwaarders-, boedelopslag- en schoon-

maakkosten. Maar het totaalbedrag is veel hoger,

want de kosten van niet geïnde huur, maatschap-

pelijke opvang en reïntegratietrajecten moeten

daarbij worden opgeteld. En voor een werkelijke

afweging horen daar ook nog de bespaarde per-

soonlijke ellende en maatschappelijke overlast

bij. 

Eropaf is niet het enige initiatief dat actief huis-

uitzetting voorkomt. Woningcorporatie Smallin-

gerland, die met vier Friese collega-corporaties

samenwerkt in de ‘Accoladegroep’ nam als eerste

in de branche het initiatief tot actieve schuld-

hulpverlening aan huurders. Ontruiming voorko-

men via outreachend huisbezoek doen sinds

2005 ook de woningcorporaties in Roermond. En

de Eropaf-methode is in grote lijnen overgeno-

men in het Landelijk Plan van Aanpak Maat-

schappelijke Opvang van februari 2006, als

‘protocol preventie’. Een garantie voor een lande-

lijke doorbraak biedt dat niet, wel een signaal

aan alle betrokken partijen. ‘Het spreekt me dan

ook aan dat in Amsterdam al op deze wijze wordt

gewerkt’, schreef toenmalig minister Zalm wiens

ministerie betrokken was bij de totstandkoming,

in het voorwoord van Eropaf!

2) De beschrijving is ontleend aan Experts van de straat- nieuwe trends in de dak- en thuislozenopvang. Lia van Doorn, Lin Tabak, Juliana
Welzijn Fonds, NIZW, Utrecht 1999.



Eddy Terstal:

‘’Ze vragen waarvoor het
geld nodig is. 
Daar houd ik van.’’
Een knus eethoekje, een comfortabel bankstel

en een Ajax-vaandel erboven: het appartement

van Eddy Terstal in de Amsterdamse Vondel-

parkbuurt lijkt weinig op dat van de gemid-

delde huisontruimingskandidaat. Dat vaandel

is zijn trots, niet de sportprijs met zijn foto op

het dressoir. ‘’Die heb ik gevonden’’, zegt hij, ‘’en

de foto heb ik er zelf op geplakt. Geen enkele

club wilde me in de selectie, zo heb ik toch nog

een trofee.’’

Bij hem zul je niet over bierblikjes struikelen, zegt hij.

En de muizen vieren geen feest tussen de vuilniszakken.

Dat deden ze zelfs niet toen hij die huurschuldencrisis

had, eind vorig jaar; daarvoor is zijn woonomgeving

hem te veel waard. ‘’Ik heb een gat in m’n hand’’, ver-

klaart hij die crisis. ‘’Als ik geld heb, moet het op.’’ Dat

gat kwam er toen hij van een maandloon overging op

een weekloon. ‘’Ik wist: volgende week is er weer geld.’’

Natuurlijk is het ingewikkelder, geeft hij toe. Hij heeft

nooit megekregen hoe je met geld omgaat. Hij kreeg

veel meer niet mee. Zijn moeder behandelde hem als een

vreemde, zijn vader was nooit thuis. En vanaf hun

scheiding werd hij door de één bij de ander gedumpt.

Of, ‘’als ik onhandelbaar was’’, bij een pleeggezin of in

een internaat. ‘’Na een ruzie met mijn stiefvader stond

ik op straat. Zeven jaar heb ik bij vrienden en collega’s

gelogeerd. Mijn geld ging steeds vaker op aan alcohol

en drugs – vaste lasten had ik immers niet. Toen heb ik

me bij een maatschappelijk werkster gemeld, voor hulp

bij het zoeken naar een woning. Ze zei: ‘Volgens mij heb

jij iets anders nodig.’ Na de ontwenningskuur kreeg hij

via de gemeente een woning. ‘’De eerste plek van 

mezelf.’’ En, alsof het gisteren was: ‘’Dat geeft zó’n goed

gevoel!’’

Bijna dertien jaar woont hij inmiddels in dit apparte-

ment. Hij redt zich wisselend, dankzij maatschappelijk

werk, verslavingszorg en inkomensbeheer. Als hij op

zijn best is, werkt hij voor een uitzendbureau of in de

kringloopwinkel. Tijdens dieptepunten ligt hij op bed

en heeft geen zin in de wereld. Tijdens zo’n dieptepunt

kwam het electriciteitsbedrijf de meter afsluiten. Hij

deed niet open. Maar bij de aanmaning van de corpora-

tie gingen de alarmbellen af. ‘’Het was niet eens echt

mijn eigen schuld. Het budgetbeheer gaf veel te makke-

lijk geld. Belde ik om honderd euro, dan kreeg ik die zó.

Vervolgens bleek de huur niet meer overgemaakt omdat

er geen geld op de rekening stond.’’ Het maatschappe-

lijk werk meldde hem bij Eropaf. Dat was zijn redding.

‘’Ze hebben gezorgd dat de gemeente eenmalig de

schuld heeft overgenomen. En ze houden toezicht op het

budgetbeheer. Als ik geld wil, vragen ze waarvoor ik het

nodig heb. Daar houd ik van.’’

Hij is bang dat hij de rest van zijn leven budgetbeheer

nodig zal hebben. Dat kan, is hem verzekerd. ‘’Dat geeft

me rust.’’ Langzaam is hij uit het dal gekropen en zich

weer op zijn gemak gaan voelen in zijn huis. De wereld

mag ook weer binnen en hij stapt weer op de wereld af.

Zelfs  overweegt hij om zich te melden bij een veteranen-

elftal. 



Eropaf in het kort:

• Deurwaarders, woningcorporaties en sociale diensten melden dreigende
huisuitzettingen bij een centraal meldpunt.

• Een schuldhulpverlener en een maatschappelijk werker gaan naar het
bewuste adres.

• Het team stelt, in overleg met gespecialiseerde hulpverleners, een
hulpverleningsplan op.

• Een huisbezoek is het begin, overdracht aan schuldhulpverlening,
maatschappelijk werk of andere hulp het einde. Het meeste werk speelt
zich af daartussenin.

Meer informatie over Eropaf in Amsterdam bij:

SOM

Bos en Lommerplein 156

1055 EK Amsterdam

Telefoon: 020-5611293

Over de methode in het algemeen:

Stichting Eropaf!

p/a Wagendijk 9

3628 EP Kockengen

Telefoon: 06 14267795 

E-mail: info@eropaf.org

www.eropaf.org





Nawoord

OPEREREN IN DE LEEFWERELD VAN 

BEWONERS – WAT BETEKENT DAT?

In het dagelijks leven van veel bewoners spelen professionals niet of nauwelijks een rol.
Omgekeerd weten professionals soms ook weinig van hún werkelijkheid. Er gaapt nog steeds
een kloof tussen het systeemdenken van professionals en de ervaringswereld van bewoners.
Het overbruggen van die kloof met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid is een kwes-
tie van zorgvuldig laveren en dat is wat er in de beschreven methodieken ook gebeurt. 

De methodieken slaan aan bij bewoners, maar wat betekenen ze voor de professional, in de
wijk en binnen hun organisatie? Professionals in de wijk moeten goed kunnen luisteren en een
groot inlevingsvermogen hebben, maar ook durven investeren in de mensen -  bewoners en
professionals – die het moeten doen in die wijken. Om vanuit de bestaande situatie samen
met de betrokkenen een route uit te stippelen naar de gewenste situatie, stap voor stap. Ver-
trouwen winnen én geven zodat een gezamenlijke aanpak kan worden ontwikkeld. Mensen
niet aan hun lot overlaten maar ook niet betuttelen. 
Eén van de sleutels is schakelen, tussen vertrouwen opbouwen bij bewoners én de regels
handhaven, tussen een veilige omgeving scheppen én mensen uitdagen een stap vooruit te
zetten én ook schakelen tussen bewoners en instituties. De goede ingang weten te vinden,
zowel bij bewoners als bij de instituties. 

Maar met uitvoerders die dit allemaal kunnen - en daarmee het niveau van een gemiddelde
managementfunctie overstijgen -  zijn we er nog niet. Die uitvoerders  - frontlinewerkers in
termen van Tops1 - moeten van hun organisaties ook de ruimte krijgen om dat te doen wat
nodig is. Ook als daarmee soms een wat strak geformuleerde richtlijn of beleidsdoelstelling
even opzij geschoven moet worden…  
Concreet: als een huismeester aan bewoners belooft dat vernielingen in het portiek direct
gerepareerd worden moet hij kunnen rekenen op de technische dienst van de corporatie. In
algemene termen: de bureaucratische ‘nee-cultuur’ moet worden omgebogen naar ‘ja, dat
kan’. Daar ligt een schone taak voor het management en bestuur – gééf die uitvoerders de
ruimte. Wederom een kwestie van vertrouwen – en van de juiste mensen op de juiste plek. 

1) Casper Hartman en Pieter Tops, Frontlijnsturing – uitvoering op de publieke werkvloer van de stad, Kenniscentrum Grote Steden, februari
2005. Zie ook: Eefke Cornelissen en Taco Brandsen, Handreiking Achter de Voordeur, een verkennend onderzoek naar zeven grootstedelijke
Achter de Voordeur-projecten, SEV 2007. 



Een citaat uit één van de beschreven methodieken:  

“Telkens merken we dan ook weer hoe het slagen van een project in bijna oneerlijke mate
samenhangt met de mensen die erbij betrokken zijn. Goede leraren, jongerenwerkers, gezins-
coaches, huismeesters; zij zijn de helden van de buurt. Het pleidooi: zorg ervoor dat de besten
onder hen komen te werken in de veelbesproken aandachtswijken! En maak het werken in de
wijk (weer) leuk of in ieder geval extra aantrekkelijk.”  

Het is niet voor niets dat de methodieken die in deze bundel worden beschreven allen zijn
ontwikkeld door onafhankelijke – vaak kleine – organisaties. Zij hebben de vrijheid en ruimte
om op deze intensieve manier aan de slag te gaan. En op projectbasis willen corporaties,
(deel)gemeenten en instellingen graag met dergelijke methodieken aan de slag. Ze steken
daarmee hun nek uit en treden buiten de platgetreden paden. Vaak gaan ze ook verder dan
hun kerntaak en verantwoordelijkheid en dat maakt het interessant. De volgende uitdaging is
om die nieuwe werkwijze ook daadwerkelijk binnen de eigen organisatie te implementeren.
Maar dan wel met behoud van de kracht van deze methodieken: dichtbij de leefwereld van
bewoners, spontaan, simpel, snel en doeltreffend. 



… EN WAT LEVERT HET OP? 

Natuurlijk dringt zich de vraag op wat deze tijdsintensieve en daarmee dure methodieken nu
eigenlijk concreet opleveren. Wat is het rendement op investeringen in mensen? Als je de fol-
ders in deze bundel leest begrijp je dat het véél oplevert. Het is echter niet eenvoudig om dit
in termen van meetbare doelen en euro’s aan te geven. Zeker niet als het gestelde doel bij-
voorbeeld ‘meer participatie van burgers’ of -  ingewikkelder nog - ‘het versterken van de
sociale cohesie’ is. 

Desalniettemin hoort in onze wereld bij het antwoord op de vraag: ‘wat levert het op?’ een
degelijke kosten/baten-analyse. Organisatoren van projecten moeten zich verantwoorden naar
hun geldschieters, in dit land zijn dit vaak subsidieverleners. Ook willen sociale investeerders
zich verantwoorden naar hun lokale samenwerkingspartners.
In Engeland, waar corporaties een rijke traditie hebben in sociaal investeren maar waar het
geld voor een groot deel ook van private financiers komt, is de methode van verantwoorden
pragmatisch. Enerzijds kan een directeur van een sociale onderneming – die meer dan de helft
van zijn tijd besteedt aan fondsenwerving - uitstekend en met flair het verhaal vertellen over
de opbrengsten van de sociale investeringen. Anderzijds is hij gewapend met de nodige harde
cijfers. In de buurtopleidingscentra wordt van alles geregistreerd – van aantallen gevolgde
cursussen en behaalde certificaten tot brieven van werkgevers die cursisten in dienst hebben
genomen. 

Het evalueren van sociale investeringen is in dit land nog volop in ontwikkeling. Binnen het
programma Vernieuwd Maatschappelijk Ondernemerschap besteedt de SEV veel aandacht aan
het zichtbaar maken van het rendement van maatschappelijke investeringen.2 Soms is het
mogelijk om de resultaten in geld uit te drukken, soms werkt het beter om het verhaal te 
vertellen en met goede voorbeelden duidelijk te maken wat een methode oplevert. Vaak is een
combinatie van de ‘harde’ (financiële, cijfermatige) en de ‘zachte’ (kwalitatieve) verantwoor-
ding het meest effectief. 
Met het initiatief voor een ‘standaardevaluatie investeren in mensen’ hoopt de SEV de
komende periode een bijdrage te leveren aan het zichtbaar maken van de resultaten van 
sociale investeringen. Met een aantal corporaties in het land die voorop lopen in sociale
investeringen worden concrete projecten geëvalueerd volgens een snelle standaardmethode.
De standaardevaluatie focust op de effecten van concrete projecten voor de mensen 
waarvoor deze bedoeld zijn – wat levert het hén op. 

2) Cd-rom ‘Het Maatchappelijke Harder’ en SEV-publicaties ‘Weten van renderen’ (2005), ‘Transparantiemethodiek’ (2005), 
SEV-effectenkaart (2007) en het congres Maatschappelijk rendement, van denken naar doen, 8 november 2007. 
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BETER KIJKEN NAAR WIJKEN
Kennis maken met negen methodieken

De SEV laat u kennis maken met negen methodieken om beter te kijken naar wijken. 
Het is een logisch vervolg op de Kanskaart van Nederland die op basis van statistische 
gegevens de staat van de buurt in kaart brengt. Om te weten wat er werkelijk in een 
buurt aan de hand is, moet je erop af. In het dagelijks leven van veel bewoners spelen 
professionals niet of nauwelijks een rol. Omgekeerd weten professionals soms ook 
weinig van de werkelijkheid van bewoners. Er gaapt een kloof tussen het systeemdenken 
van professionals en de ervaringswereld van bewoners. Het overbruggen van die kloof 
met behoud van ieders verantwoordelijkheid is een kwestie van zorgvuldig laveren. 
Negen aanpakken uit de praktijk passeren de revue: Kan wél!, Achter de voordeur, 
floormanagement, Jeugd op Straat, Dochters voor Moeders, Erop Af, Kind in de Wijk, 
Thuis Op Straat en vrouwenstudio’s Cleo-Patria.

INNOVATIE IN WONEN

INNOVATIE IN WONEN




