
  

BUURTNET
BOUWEN OP BEWONERSKRACHT

Een nieuw 
Buurtnetblad, 
wat willen we 
ermee?  
De Maastrichtse buurtplatforms zijn 
sinds twee jaar in ontwikkeling naar 
buurtnetwerken: het is tijd voor een 
tussentijdse check. 

De check, door de buurtnetwerken 
zelf, resulteert in een Buurtnetblad, 
dat is gemaakt door een werkgroep 
uit de buurten. Het blad wordt 
ingezet in de communicatie met 
bewoners, collega-buurtnetwerken, 
professionals, instituties, pers, 
gemeenteraad en college van B&W.  

We willen een realistisch, inspirerend 
blad maken met interviews, research 
en stevige, omvangrijke enquête en 
analyses; anekdotisch, journalistiek, 
goed leesbaar, goede foto’s, leuke 
cartoons, successen, tegenvallers en 
uitdagingen in balans.  

Waar staan we nu?  
Eind 2015 waren 34 buurtplatforms 
actief. Het eerste jaar (2016) heeft 
sterk in het teken gestaan van 
gesprekken met deze buurtplatforms 
om het concept van zelfsturing te 
verduidelijken.  

23 van hen hebben begin 2017 een 
plan van aanpak ingediend en 
daarmee de intentie uitgesproken dat 
zij willen proberen om de overgang 
naar buurtnetwerk te maken.  
In de plannen van aanpak zien we 
een gevarieerd beeld hoe de 
toekomstige buurtnetwerken 
bewoners willen betrekken en welke 
activiteiten zij willen verrichten om 
te komen tot een buurtplan.  

Het lijkt dat een deel nog sterk 
zoekende is naar rol en taken. 
Opvallend is ook dat buurten die qua 
samenstelling op elkaar lijken toch 
heel verschillende van aanpak 
kunnen zijn. Vanaf 2017 zijn een 
aantal nieuwe bewonersgroepen 
gestart als toekomstig buurtnetwerk 
c.q. oriënteren zich of ze een 
buurtnetwerk willen oprichten. Nu, 
midden 2018, zijn in 30 buurten 
ontwikkelingen richting 
buurtnetwerken.

Blad

Maastricht, augustus 2018

Je buurt in beweging krijgen is een werk 
in uitvoering dat jaren uithoudings-
vermogen vergt. Het is ploeteren, 
botsen, leren, luisteren, piraten op-
zoeken, handig zijn, shit ruimen, goede 
zin houden - en samen successen vieren. 
Dat is de ervaring van Ben van Essen. 

Van Essen is gepokt en gemazeld als het 
gaat om burgerparticipatie. Hij zat in 
dorps- en wijkraden en aan tafel met 
ministers. De 68-jarige socioloog uit 
Sevenum was ooit zelf wethouder, tegen-
woordig is hij onder meer voorzitter van 
de Vereniging Kleine Kernen Limburg. 

De participatiemaatschappij is volgens 
hem een beweging die niet meer te 
stoppen is. Iedereen weet dat, iedereen is 
ook van goede wil om mee te verande-
ren, maar de praktijk is weerbarstig. De 
overheid en vooral ook de gemeentes 
zijn verticaal georganiseerd: afdelingen, 
kastjes, muren. De meeste burgerinitia-
tieven steken anders in elkaar - en dat 
botst nog al eens. 

Dat is hard ploeteren, weet Van Essen. 
“Soms lijkt het erop dat mensen die met 
nieuwe ideeën komen van harte welkom 
zijn bij de overheid. Maar vervolgens 
dienen ze zich echt in te vechten om iets 
daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dat 
vergt uithoudingsvermogen en 
handigheid.” 

Dat trekt niet iedereen. Zo verdwijnen 
weer initiatieven en ideeën die wel de 
moeite waard zijn. Maar niet alleen bij 
de overheid moeten er zaken ´om´. Ook 
bij burgers is er nog een hele slag te 
maken om te komen van enkele actieve 
voorlopers naar een breed gedragen 
geheel.  

Straf tempo                                             
Het hoort allemaal bij de veranderingen 
waar we als samenleving mee te maken 
hebben, zegt Van Essen.  

“De grote groep bewoners zit vaak nog 
vast in de oude structuren: ‘Ik betaal 
belasting, dus overheid regel het maar.’ 
De voorlopers en actievelingen in de 
buurt moeten dus hobbels nemen en shit 
opruimen. Dat kost veel energie en tijd.” 

Toch zie je volgens hem burgerinitiatie-
ven in straf tempo groeien. “Eerst ben je 
misschien boos en teleurgesteld, omdat 

de overheid minder doet en bezuinigt. 
Maar na de eerste schrik komen er steeds 
meer groepen mensen die zeggen, we 
gaan het zelf wel regelen. We moeten op 
elkaar gaan letten. We moeten en kun-
nen het zelf. Sterker nog, de professio-
nals kunnen het niet meer voor ons 
doen.” 

Het vergt meer dan een paar actieve-
lingen om die beweging in gang te 
zetten, te versnellen en verankeren. Het 
begint vaak klein. Mensen moeten wen-
nen en leren. Maar, zo is zijn overtuig-
ing, er zit in potentie veel kracht in 
buurten voor initiatieven op het gebied 
van energie, zorg, groenonderhoud - tot 
eigen ‘dorps’begrotingen aan toe. 

Piraten 
In grote gemeenten gaat dat meestal 
moeizamer dan in kleinere, is zijn 
ervaring. Dat komt omdat samenhang en 
onderling vertrouwen in een kleine 
gemeenschap van oudsher beter zijn. 
“Eigen verantwoordelijkheid nemen is 
moeilijk, samenwerken is moeilijk. 
Mensen willen wel, maar soms zijn ze 
moeilijk te mobiliseren.” 

Met de juiste vraag zijn velen echter in 
beweging te krijgen. “Mijn advies voor 
de voorlopers en actievelingen: heb er 
goede zin in. Ja, het is hard werken en 
teleurstellingen incasseren. Je loopt altijd 
weer een keer tegen die typische 
ouderwetse ambtenaar aan, verbaast je 
over inflexibiliteit en gebrek aan 
creativiteit. Toch moet je door.” 

Kies vooral een duidelijke aanpak. Van 
Essen noemt het de XYZ methode: X -wat 
is nou echt het probleem? Y -wat kan ik 
zelf doen? Z -wat kan een ander doen? 

(lees verder op pagina 2)  

Ben	van	Essen		
Mensen	bij	elkaar	brengen	en	samen	
iets	voor	elkaar	krijgen.	Dat	is	wat	Ben	
van	Essen	(68)	uit	Sevenum	het	liefste	
doet.	Jarenlang	deed	hij	dat	in	de	poli-
Aek	en	tegenwoordig	onder	andere	als	
voorziCer	van	Vereniging	Kleine	Kernen	
Limburg	(VKKL).	Het	besturen	zit	Van	
Essen	in	het	bloed.	Het	grootste	deel	
van	zijn	werkend	leven	was	hij	acAef	bij	
provincie	Limburg.

‘Ploeteren en successen vieren’

“Twee jaar is hartstikke 

kort. De vraag suggereert 

een gevaarlijke 

invalshoek, namelijk dat 

je zoiets als zelfsturing 

'binnen een bepaalde 

periode kunt invoeren’. 

Verandering naar 

zelfsturing of 

eigenaarschap is geen 

project wat je kunt 

plannen.” 
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Ben’s Vijf 
Vuistregels 
• Gemeenschapsvorming	is	een	werk	in	
uitvoering.	Vier	de	successen,	
verwerk	de	tegenslagen	en	stel	je	
koers	bij	met	de	mensen	in	je	buurt.	

• AcAeve	bewoners	lopen	vaak	tegen	
beperkingen	aan.	InsAtuAes	moeten	
beter	samenwerken	en	communi-
ceren,	maar	bewoners	moeten	zelf	
ook	bewegen	en	de	gemeente	aan	de	
jas	trekken.	

• In	veel	gemeentehuizen	ziCen	
ambtenaren,	wethouders	en	
raadsleden	die	van	goede	wil	zijn.	
Daar	moet	je	verbinding	mee	zoeken.	

• Verzamel	wat	de	buurt	belangrijk	
vindt	en	ga	daarmee	aan	de	slag.	Een	
buurtnetwerk	moet	daarbij	niet	de	
uitvoerder	zijn,	maar	vooral	
schakelstaAon.	

• Subsidie	is	nuOg,	maar	het	moet	niet	
teveel	worden.	Want	dat	betekent	
verantwoordingsplicht,	regeltjes,	
bureaucraAe.

Reportage uit Gouda  
Wie	was	Eline	Vere?	Een	mooi	bord	op	een	blinde	muur	op	de	kop	van	een	modale	
straat	in	Gouda	vertelt:	de	jongedame	behoorde	tot	de	Haagse	chic,	maar	het	lot	was	
haar	niet	welgezind.	Een	boosaardige	neef,	malheur	in	de	liefde,	longtering,	smarte-
lijk	sterven	aan	een	overdosis	morfinedruppels:	zie	daar	in	’n	notendop	Eline	Vere,	
debuutroman	van	Louis	Couperus.	

De	billboard	is	een	voorbeeld	van	wat	creaAeve	buurtbewoners	vermogen.	Je	woont	in	
de	Eline	Verestraat,	en	iedereen	in	de	buurt	kan	nu	lezen	waar	die	naam	vandaan	
komt.	Want	je	fietst	elke	dag	langs	het	bord	met	de	foto	van	verleidelijke	Eline,	met	
haar	krullen	en	poppengezichtje.	

Aanjagen	
De	geïllustreerde	straatnaamborden	zijn	een	voorbeeld	van	Gouda	Bruist,	verzamel-
naam	voor	Gouwenaars	die	met	bewonersiniAaAeven	acAef	zijn	in	de	stad.	Een	kleine	
delegaAe	van	Maastrichtse	buurtnetwerken	en	gemeenteambtenaren	nam	er	onlangs	
een	kijkje,	om	inspiraAe	op	te	doen	voor	de	eigen	stad.	Ze	kregen	een	rondleiding	van	
Heleen	van	Praag,	community	builder	en	aanjager	van	Gouda	Bruist.	

Heleen	vertelde	dat	ze	over	de	ervaringen	in	Gouda	een	handboek	heeW	geschreven:	
Bruisen,	Brouwen,	Binden.	Het	helpt	volgens	haar	bij	het	enthousiast	maken	van	
mensen,	bijvoorbeeld	als	bewoner	in	een	buurt,	als	sociaal	ondernemer,	welzijns-
werker,	wijkcoordinator	of	bestuurslid	van	een	buurtnetwerk	of	vereniging.	Ze	kwam	er	
op	zaterdag	23	juni	over	vertellen	in	Maastricht,	aan	mensen	die	betrokken	zijn	bij	de	
bijna	derAg	buurtnetwerken	die	de	stad	rijk	is.	

De	buurtnetwerken,	voorheen	buurtpla[orms,	zijn	bezig	met	een	veranderingsproces.	
Het	doel	is	dat	ze	waar	nodig	acAever	worden	als	begeleider/sAmulans	voor	iniAa-
Aeven	in	hun	omgeving.	In	Gouda	hebben	ze	daar	ook	de	nodige	ervaring	mee.	“Het	
gaat	om	doen,	de	juiste	mensen	vinden	en	die	met	elkaar	in	contact	brengen”,	zegt	
Heleen	van	Praag.	

Wildtuin	
In	Gouda	heeW	het	in	de	flatwijk	met	de	geïllustreerde	straatnaamborden	bijvoorbeeld	
geleid	tot	buurCuinen	in	het	openbaar	groen.	Iets	wat	in	Maastricht	ook	al	in	diverse	
straten	gebeurt,	zoals	aan	de	Heerderweg.	In	Gouda	hebben	bewoners	van	flats	‘eigen’	
achtertuintjes	in	de	openbare	ruimte	kunnen	scheppen,	met	planten,	struiken	en	
tuinmeubels.	

Op	de	hoek	van	de	straat	is	een	saaie	lap	publiek	gras	zelfs	omgetoverd	tot	een	sfeer-
volle	wilde	tuin	-wild,	maar	wel	keurig	onderhouden.	“Het	werkt	goed,	zolang	je	maar	
betrokken	mensen	weet	te	vinden”,	meldt	een	buurtbewoonster.	

Ander	voorbeeld	van	een	buurAniAaAef,	in	het	oude	centrum	van	Gouda:	de	balkons	
van	vernieuwbouw	zijn	verlevendigd	met	beeld	van	hoe	de	straat	er	vroeger	uitzag.	
Foto’s	van	mannen	met	peCen	en	paardenkarren	op	de	gevel;	je	krijgt	zomaar	een	
historische	bril	op,	graAs	en	voor	niks.	

Een	markant	groot	project	is	Goudasfalt,	een	burgeriniAaAef	op	het	terrein	van	een	
voormalige	asfal[abriek.	Het	ligt	op	een	mooie	plek	aan	de	Hollandsche	IJssel,	de	
bescheiden	rivier	die	langs	het	centrum	van	Gouda	loopt.	

‘Van	industrieterrein	naar	een	robuuste,	levendige	stadsoever’,	is	het	moCo	van	de	
sAchAng	Goudasfalt	die	het	terrein	sinds	de	zomer	van	2016	van	de	gemeente	huurt.	
Er	wordt	een	plek	ontwikkeld	waar	mensen	kunnen	werken,	verblijven	en	ontspannen	
en	waar	maatschappelijke	iniAaAeven	volop	de	ruimte	krijgen,	belooW	de	sAchAng,	die	
door	een	groep	van	zo’n	tweehonderd	bewoners	uit	Gouda	en	omstreken	wordt	
gedragen.		

De	eerste	kleine	ondernemers	hebben	zich	al	op	de	stadsoever	genesteld:	een	Ammer-
werkplaats,	stadsbrouwerij	De	Goudsche	Leeuw,	en	ook	de	hippe	woonwagen	van	het	
Ukelele	Paradijs	heeW	er	een	plek	gevonden.	Pal	aan	de	rivier	ligt	deze	zomer	voor	het	
eerst	een	strandpaviljoen,	inclusief	een	serieus	zandstrand.	Als	je	het	ziet	denk	je	
onwillekeurig	aan	de	kade	bij	het	Landbouwbelang.	Stel	je	eens	voor	dat	daar	een	
soortgelijk	burgeriniAaAef	van	de	grond	komt:	zou	dat	dit	stuk	Maasoever,	nu	nog	
vooral	troosteloos	beton	en	afgemeerde	boten,	niet	een	stuk	aantrekkelijker	kunnen	
maken?

Maastricht 
bruist mee met 
Gouda 
Maastrichtse	buurtnetwerken	hielden	
op	zaterdag	23	juni	hun	eigen	‘bruis-
sessie’.	In	het	buurthuis	van	Mariaberg	
vertelde	Heleen	van	Praag	eerst	over	
haar	ervaringen	in	Gouda.		

Hoe	betrek	je	buurtgenoten	erbij,	hoe	
krijg	je	mensen	acAef,	was	daarna	een	
veel	gehoorde	vraag.	

Fiets	rond,	loop	rond,	maak	een	praatje,	
vraag	mensen	wat	zij	vinden	dat	er	
beter	kan	-	en	hoe	ze	daar	zelf	aan	mee	
willen	helpen,	is	haar	antwoord.	Benut	
wat	er	wordt	geboden,	laat	je	niet	
beperken	door	de	grenzen	van	je	buurt.		

Laat	je	vooral	niet	ontmoedigen	door	
dingen	die	niet	lukken,	dat	hoort	erbij.	
De	kunst	is	om	te	kijken,	wat	kan	er	wel.	
Of	het	nu	bloemen	inzaaien	is	op	een	
stuk	braakliggende	grond	(een	‘pauze-
landschap’,	noemen	ze	dat	met	veel	
poeAsch	gevoel	in	Gouda),	een	fiets-
tocht	langs	alle	buurtmoestuinen	of	een	
brei-	en	haakcafé.	“Het	kan	soms	heel	
onbenullig	lijken,	maar	ook	kleine	zaken	
zijn	belangrijk”,	hield	de	bruiswerkster	
uit	Gouda	de	goed	gevulde	zaal	
Maastrichtse	netwerkers	voor.	Waarna	
er	volop	plannen	werden	gemaakt,	van	
Proef	de	wijk,	via	een	sociaal	café	tot	
het	gezamenlijk	aanpakken	van	
veiligheid.		
Wordt	vervolgd.

(vervolg van pagina 1) 

Vind daarbij de ‘piratenambtenaren’, 
luidt zijn advies. Die zitten bij praktisch 
elke gemeente: mensen die proberen 
oude gewoontes af te leren, collega’s te 
inspireren tot vernieuwing en muren te 
doorbreken. “Deze mensen zijn vitaal. 
Die moet je koesteren en helpen waar 
mogelijk, uit gezamenlijk belang.” 

Buurtnetwerk en gemeente hebben 
eigenijk dezelfde uitdaging: hoe betrek je 
mensen erbij. “Er zijn mensen die willen 
meedenken, vergaderen en er zijn 
mensen die gewoon de handen uit de 
mouwen willen steken. Je hebt er ook die 
echt niet willen, die het te druk hebben. 
Toch heb je ze allemaal nodig.” 

Van Essen heeft daarbij een paar prak-
tische tips: 
• Wees duidelijk, spreek mensentaal. 

• Wees stoer. Bepaal zelf wat je wilt 
bereiken en ga daarvoor. 

• Vier je successen samen. Dit project is 

vaan us! Maak plezier en neem vooral 
de tijd. 

Bondgenoot, geen vijand. 
Let wel op als buurtnetwerkers, tekent hij 
erbij aan: je kan niet alles zelf oplossen 
voor de buurt. “Je bent niet de kleine 
vooruitgeschoven post van de overheid. 
Dat is in het enthousiasme nog al eens 
een grote valkuil.” 

Verwacht ook niet dat de wereld in een 
paar jaar verandert. “We mogen blij zijn 
als er over een jaar of tien een nieuwe 
balans is bereikt. Dat bewoners met 
plezier zelf dingen oppakken, dat de 
overheid dat ruimhartig ondersteunt. We 
weten dat samen beter is, we weten ook 
dat er grenzen zijn. De overheid is een 
bondgenoot, geen vijand. Zelfsturing is 
geen utopie, maar er is nog wel een 
lange weg te gaan.” 
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Wim Fiévez is filosoof en betrokken 
Maastrichtenaar. Burgerinitatieven 
kunnen de lokale democratie revitali-
seren, betoogt hij. Maar er kan ook 
willekeur en nepotisme binnensluipen. 
Voor het Buurtnetblad zet hij uitda-
gingen voor actieve burgers op een 
rijtje. 

Velen zijn ontevreden over het functio-
neren van de democratie. In de gemeente 
wordt het beleid bepaald door burge-
meester en wethouders, gemeenteraad, 
ambtenarij en nationale overheid. Het 
gemeentebeleid streeft naar efficiëntie, 
dient behoorlijk te besturen en represen-
tatief te zijn. Voor haar legitimiteit is de 
lokale democratie afhankelijk van steun 
uit de lokale bevolking. 

Die legitimiteit vergroot je door burgers 
tussen de verkiezingen door bij het 
beleid te betrekken. Probleem daarbij is 
dat slechts een klein aantal inwoners 
bereid lijkt politiek actief te worden. 
Tussen bestuur en burger lijkt een soort 
natuurlijke afstand te bestaan, hoewel 
veel mensen wel actief zijn als vrij-
williger in hun buurt. 

Het verkleinen van de kloof tussen 
burger en overheid staat al bijna een 
halve eeuw op de agenda. Het begon 
met inspraakavonden, daarna kwamen 
buurtplatformen, wijk- en deelraden. De 
afgelopen jaren werd ook geëxperimen-
teerd met de zogeheten C1000-
bijeenkomsten, waarbij individuele 
burgers bij elkaar gaan zitten om over 
alles te praten wat hen dwars zit en 
daarover verslag uit te brengen aan de 
gemeente. 

Burgerbegroting 
De meest recente vernieuwing is de 
burgerbegroting. De gemeente organi-
seert een bijeenkomst waarop burgers 

meedenken over het verdelen van 
publiek geld. C1000 en burgerbegro-
tingen worden nog door weinig 
gemeenten in Nederland georganiseerd. 
Maastricht behoort hier zeker niet tot de 
voorhoede.  

Het aanvankelijke enthousiasme voor dit 
soort vernieuwingen is inmiddels weer 
aan het inzakken. Burgers merken dat 
met hun adviezen en aanbevelingen 
uiteindelijk helemaal niets gebeurt. Ze 
krijgen niet te horen waarom hun 
plannen niet of in sterk afgezwakte vorm 
worden uitgevoerd. 

Op die manier raken mensen gefrus-
treerd en keren ze zich af van de lokale 
politiek. De gemeente maakt ondertussen 
goeie sier met dit soort bijeenkomsten. 
Wethouders en ambtenaren zijn echter 
niet onverdeeld enthousiast over initia-
tieven als C1000 en burgerbegroting. De 
deelnemers zijn bijna zonder uitzonde-
ring hoog opgeleide, autochtone mannen 
op leeftijd. Hoe representatief zijn hun 
voorstellen? Al met al is ook dit soort 
participatie behept met veel problemen.  

Onderop 
Vandaar dat veel verwacht wordt van de 
jongste generatie initiatieven. Die komen 
van onderop, en het gaat om doen: 
bijvoorbeeld collectieve aankoop van 
zonnepanelen, onderhoud van sport-
velden en het inrichten van moestuintjes. 
De burgers gaan hun gang, de gemeente 
volgt hen en zorgt voor kader en 
juridische begeleiding. 

Deze actieve vorm van burgerparticipatie 
lijkt een grote vooruitgang, een echte 
verbetering van de lokale democratie. 

In de praktijk valt het tegen, want de 
gemeente heeft moeite met het afstaan 
van zeggenschap. De knelpunten liggen 

enerzijds bij de ambtenarij die gewend is 
te werken met vaste procedures en niet 
met maatwerk. De voorstellen uit de wijk 
blijven in eerste instantie liggen, worden 
doorgeschoven, uiteindelijk komt er van 
veel plannen niets terecht. 

Burgers, kwaad vanwege alle tijd en 
moeite die ze hebben geïnvesteerd, 
keren zich dan af van de lokale politiek.  
Actieve burgerparticipatie werkt op die 
manier averechts. Ook de gemeenteraad 
is daar deels verantwoordelijk voor: 
raadsleden zijn vaak zo met zichzelf en 
het volgen van wethouders en burge-
meester bezig dat ze geen ruimte nemen 
om de wensen en zorgen van de 
bevolking politiek te articuleren. 

Willekeur 
In het Maastrichtse filosofiecafé van 
maart 2018 hebben we hierover 
doorgepraat. Veel bezoekers herkenden 
de beschrijving van wat er mis gaat. 
Tegenover de stroperige ambtenarij 
plaatst men een wijkbestuur of 
buurtcomité dat een plan heeft en de 

verantwoordelijke wethouder direct 
benadert.  

Zo hoort democratie te werken, vinden 
zij: van onderop en zo direct mogelijk, 
voorbij formele processen van gemeente-
raad en bureaucratie. Alleen zo krijg je 
iets gedaan. De gemeente moet leren een 
stapje terug te doen en mogelijk te 
maken wat burgers in goed overleg met 
elkaar hebben bepaald dat er moet 
gebeuren.  
  
Een kanttekening lijkt hier op zijn plaats. 
Informele afhandeling van burgerinitia-
tieven kan ook kwalijke gevolgen 
hebben. Politieke debatten verliezen hun 
zin, dus kun je je afvragen wat nog 
precies de taak is van de gemeenteraad. 
Willekeur en nepotisme kunnen 
eenvoudiger de boventoon gaan voeren. 
Hebben we een kantelpunt bereikt en 
staat de scherpe grens tussen democratie 
en populisme op het punt te verdwijnen? 

Interview: Democratische 
vernieuwing op een kantelpunt?

Woordenlijst  
(bron: Democratisch Zakboekje) 

	Overheidstaal		 	 	 Burgertaal	

Is	het	iniAaAef	representaAef? Wij	zijn	een	club	acAeve	buurtbewoners	en	vinden	
dit	een	heel	leuk	iniAaAef	om	de	schouders	onder	
te	zeCen.

Is	het	iniAaAef	inclusief? We	pakken	dit	op	met	de	buurt.	Iedereen	mag	
meedoen.

Is	het	iniAaAef	deliberaAef? We	praten	met	elkaar,	we	hoeven	het	niet	eens	te	
zijn.	Misschien	vinden	we	elkaar	en	komt	daar	iets	
moois	uit.

Werkt	het	iniAaAef	
professioneel	en	biedt	het	
conAnuïteit?

Dit	gaat	ons	aan	het	hart	en	daar	blijven	we	voor	
vechten.	We	willen	geen	ruzie	met	de	buurt,	we	
blijven	met	elkaar	in	gesprek.

Is	er	controle	op	de	uitvoering	
en	verantwoording?	

We	willen	geen	regeltjes	invoeren,	we	gaan	ervan	
uit	dat	mensen	naar	vermogen	gewoon	meedoen.

Als je niet meespeelt, ben je nooit aan zet
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Het	Elisabeth	
Strouven	Fonds	
nodigt	uit	
Het	Elisabeth	Strouven	Fonds	is	voortdurend	op	zoek	naar	goede	projecten	in	de	buurt	
die	ondersteund	kunnen	worden.	Dat	hoort	bij	de	opdracht	van	het	Fonds:	bijdragen	
aan	‘het	welzijn	en	de	ontwikkeling	van	burgers	en	samenleving	in	Maastricht	en	
omstreken’.	Projecten	kunnen	zowel	sociaal-maatschappelijk	zijn	als	cultureel.	En	ook	
behoud,	beheer	en	ontwikkeling	van	natuur	komen	in	aanmerking.	

In	een	Ajd	waarin	buurtnetwerken	en	anderen	zelf	meer	op	zoek	moeten	naar	finan-
ciering	van	acAviteiten	kan	zo’n	fonds	een	relevant	adres	zijn.	Maar	hoe	werkt	dat	in	de	
prakAjk?	

Voor	een	gesprek	met	fondsbestuurder	Dik	Mol	en	projectadviseur	Fatem	te	Grotenhuis	
toog	het	Buurtnetwerkblad	naar	de	Abtstraat	3,	waar	het	Elisabeth	Strouven	Fonds	in	
een	fraai	pand	is	gehuisvest.	“In	dit	huis	boden	we	dit	jaar	al	faciliteiten	aan	meer	dan	
zeshonderd	burgers;	allerlei	verenigingen	en	iniAaAeven.	Ook	jullie	collega’s	van	de	
Kommel	vergaderden	hier”,	illustreert	Dik	Mol	meteen	de	ambiAe	van	het	fonds	om	
laagdrempelig,	open	en	transparant	te	zijn.		

Op	de	Abtstraat	krijgen	ze	nog	wel	eens	“Beste	mevrouw	Strouven”	brieven,	maar	
Elisabeth	Strouven	is	al	lang	niet	meer.	Ze	was	een	inspirerende	Maastrichtse	die	van	
1600	tot	1661	leefde:	de	sociaal	betrokken	dochter	van	een	meester-schoenmaker	die	
haar	leven	wijdde	aan	zieken-	en	armenzorg.	Met	bevoorrechte	vriendinnen	-	Elisabeth	
was	eigenlijk	een	buurtnetwerkster	avant	la	leCre-	legde	ze	de	basis	voor	het	
Calvarienklooster.	

Het	Fonds	dat	naar	haar	is	vernoemd	zag	in	1963	het	daglicht,	toen	de	bijstandswet	in	
Nederland	werd	ingevoerd.	Het	kreeg	een	startkapitaal	van	Aen	miljoen	gulden	mee	van	
het	toenmalige	Burgerlijk	Armbestuur	van	Maastricht.		

Goede	bestemming	voor	ons	geld	
Net	als	andere	vermogensfondsen	in	Nederland	is	het		Elisabeth	Strouven	Fonds	op	zoek	
naar	goede	projecten	in	de	sociaal-	maatschappelijke	hoek.		

“Dat	heeW	onder	andere	te	maken	met	het	feit	dat	de	sector	kunst	&	cultuur	al	jaren	
gewend	is	om	op	deze	manier	financiering	voor	haar	acAviteiten	te	verwerven;	goed	
georganiseerd	is,	effecAeve	projectplannen	maakt.	Die	weten	ons	wel	te	vinden.	

“Dat	is	in	de	sociaal-maatschappelijke	hoek	nog	niet	zover.	Maar	wij	denken	ook	dat	we	
niet	alAjd	weten	wat	er	in	de	buurten	zelf	speelt.	Er	zijn	in	ieder	geval	raakpunten	tussen	
ons	fonds	(waar	we	voor	zijn	en	staan)	en	de	burgeriniAaAeven	in	de	stad.”		

IniQaQeven	tot	bloei	laten	komen	
“Nogal	wat	mensen	denken	dat	wij	van	de	grootschalige,	stedelijke	projecten	zijn	en	niet	
van	veel	kleinschaligere	buurt-	en	burgeriniAaAeven.	Dat	is	een	misvaOng.	Wij	willen	
graag	samenwerken;	we	denken	vaak	wat	zou	er	gebeuren	als	we	hier	niet	mee	zouden	
helpen.	Dat	gaat	ook	over	kleinere,	beperktere	iniAaAeven”.	

Plannen	schrijven	is	zwaar		
In	de	huidige	subsidieprakAjk	moeten	buurtnetwerken	op	tenders	inschrijven	en	vaak	
blijkt	dat	ze	dat	heel	moeilijk	te	vinden.	In	fondsenland	hebben	we	het	tegenwoordig	
over	“funding	plus”.		

“Anders	dan	vroeger,	toen	we	gewoon	zaten	te	wachten	op	kant	en	klare	project	
voorstellen,	luisteren	we	nu	naar	ideeën,	plannen	in	ontwikkeling.	Zo	krijgen	we	een	
noAe	of	dit	idee	bij	ons	zou	passen.	Natuurlijk	willen	we	horen	of	er	echt	is	nagedacht	
over	alternaAeven,	over	kosten,	over	te	nemen	stappen,	over	doel	en	resultaat.	We	
besluiten	dan	of	we	verder	willen	helpen	om	er	een	goed	plan	van	te	maken	-met	meer	
doordenking	van	wat	je	beoogt-	naast	de	beschrijving	van	de	acAviteit	zelf.	We	moeten	
natuurlijk	kijken	hoe	ver	we	daarin	willen	gaan;	maar	we	willen	wel	ook	zo	werken.	

Elisabeth	Strouven	hanteert	een	aantal	uitgangspunten	-zo	financiert	het	nooit	het	totaal	
aan	benodigd	budget.	“De	regel	is	eerder	25%”.	Als	anderen	meebetalen	krijg	je	ook	een	
gevoel	van	het	draagvlak.	Het	fonds	wil	dingen	op	gang	brengen	en	blijW	dus	niet	te	lang	
betalen.	“Je	moet	uiteindelijk	je	eigen	broek	kunnen	ophouden.”		

Als	je	elkaar	niet	kent:	kennismaken		
Het	Elisabeth	Strouven	Fonds	wil	met	plezier	nader	kennis	maken	met	buurtnetwerken,	
want	elkaar	informeren	en	bijpraten	kan	heel	zinnig	zijn.	“Eigenlijk	zouden	wij	ambassa-
deurs	voor	het	fonds	willen	hebben;	mensen	in	de	buurten	die	weten	hoe	en	voor	wat	
men	bij	ons	terecht	kan.”	Binnenkort	gaat	de	uitnodiging	uit	-een	kennismaking	die	in	de	
toekomst	nog	mooie	co-producAes	kan	opleveren.

In Heer is een doe-platform actief 
Serve	Habets	en	Willy	Aarts	ontvangen	je	trots	in	hun	huiskamer	Sjuif	a-en:	“loop	
maar	’s	rond,	kijk,	ruik,	voel:	dit	is	een	huiskamer	en	wat	er	in	een	huiskamer	gebeurt,	
gebeurt	hier	ook”.	Eerst	koffie	dus.	

Beiden	zijn	al	een	kleine	acht	jaar	acAef	in	Heer	en	vol	vertrouwen	dat	er	steeds	meer	
bewoners	de	handen	uit	de	mouwen	willen	steken.	Ze	hebben	er	een	bijzondere	
filosofie	over.	

Ze	voelen	zich	nog	vaak	buurtpla[orm,	met	name	als	de	gemeente	ze	vraagt	om	deel	te	
nemen	aan	een	“pilot”.	Laatst	nog	over	Langer	thuis	blijven	wonen,	nieuw	voor	
Maastricht.	“We	zijn	mee	gaan	doen	omdat	we	hoopten	dat	de	gemeente	iets	aan	zou	
jagen	en	wij	dan	mee	zouden	kunnen	profiteren,	omdat	we	met	nog	meer	bewoners	
over	de	leeraarheid	in	Heer	in	gesprek	zouden	raken”.	

Achthonderd	60-plussers	werden	aangeschreven,	tachAg	zijn	direct	mee	gaan	doen.	
“Wij	zouden	dan	aan	de	slag	kunnen	met	al	die	anderen”.	Ze	zijn	teleurgesteld	in	de	
follow-up	door	de	gemeente:	“Het	is	een	belangrijk	thema,	maar	je	hoort	er	niets	meer	
van.”		

Meedromen	
Er	lopen	allerlei	buurtbewoners	binnen	in	Sjuif	a-en	Ajdens	het	gesprek;	die	gaan	met	
Habets	mee	naar	de	Tapijntuin,	een	inspirerende	biologische	stadstuin.	Dat	is	“hot”	in	
Heer,	waar	ze	groot	willen	inzeCen	op	vergroening.		

“We	hebben	ons	jaren	lang	druk	gemaakt	over	alles:	bomen,	groen,	hondenpoep	en	
drie	jaar	geleden	zijn	we	eigenlijk	radicaal	geswitcht.	We	zijn	mensen	gaan	uitnodigen	
om	met	ons	te	dromen	over	onze	wijk”,	vertellen	ze.	

Het	leverde	82	thema’s	en	ambiAes	op;	overigens	lukte	het	maar	mondjesmaat	om	
mensen	daar	dan	ook	acAef	aan	te	laten	werken.	“Maar	we	hebben	volgehouden,	met	
de	goede	steun	van	Trajekt	en	een	aantal	tenders	waarop	we	met	succes	hebben	
ingeschreven.”	

De	natuurspeeltuin	en	de	kloostertuin	zijn	zo	ontstaan	-en	die	hebben	nu	een	vaste	
club,	enthousiaste	vrijwilligers	die	meedoen	met	de	“doe-dagen”,	zo’n	derAg	per	jaar.		
“We	hebben	nu	ook	studenten	die	bewoners	helpen	met	hun	tablets,	computers	en	
telefoons;	vanzelfsprekend	hier	in	onze	Huiskamer.	Er	gebeurt	dan	ook	meer:	een	
weduwnaar,	die	weer	de	deur	uitkomt.	Een	Portugese,	die	al	helpende	Nederlands	
leert”.	

Oogsten	
“De	huisarts,	die	gezondheidsinformaAe	wil	delen;	iemand,	die	buiten	wil	bewegen	met	
de	buurt	en	–	geweldig,	vinden	wij	-	iemand	die	heel	competent	met	ons	inzet	op	
“vergroening”,	daar	een	plan	voor	heeW	geschreven	en	nu	met	ons	projecten	en	mensen	
binnenhaalt	om	dat	plan	te	realiseren.	We	oogsten	nu;	we	zoeken	geen	mensen,	ze	
vinden	ons.	Dat	gaat	niet	zo	maar,	meteen.	Daar	gaat	veel	Ajd	overheen.	

Eerst	de	inhoud,	eerst	de	plannen	en	dan	pas	het	geld,	is	het	moCo	in	Heer:	“Tot	nu	toe	
lukt	het	ons	om	geld	te	krijgen.	Ik	erger	me	aan	mensen	voor	wie	het	geld	de	eerste	
vraag	is.”	

Duwen,	niet	trekken	
Wij	willen	de	kar	niet	trekken,	we	willen	duwen,	zeggen	Aarts	en	Habets.	Ze	zoeken	
geen	ideeën,	maar	denken	mee	met	de	buurtbewoners	met	ideeën	die	zich	melden.	
“We	nodigen	anderen	weer	uit	om	mee	te	doen,	we	verbinden	en	we	hopen	alAjd	weer	
dat	Heer	er	mooier	en	preOger	door	wordt.	Dat	mensen	meer	met	elkaar	optrekken.”

Reportage uit de buurt
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Enquête	resultaten		
De	enquête	is	door	25	buurtnetwerken	en	buurtpla[orms	in	Maastricht	ingevuld.	Het	
betreW	2	bestaande	buurtpla[orms,	10	bestaande	buurtpla[orms	die	in	ontwikkeling	
naar	buurtnetwerk	zijn,	12	buurtnetwerken	en	2	nieuwe	bewonersiniAaAeven	die	
ambiëren	om	buurtnetwerken	te	worden.	Enkele	van	de	relevantste	uitkomsten	zijn	
hieronder	vermeld.	

Actieve bewoners vergroten 
leefbaarheid in eigen buurt: utopie of 
reële ambitie? 

Lukt het samen te werken met 
vrijwilligersorganisatie in uw buurt? 

Hoopt u dat de huidige regeling om 
organisatie-, communicatie- en beperkte 
activiteitskosten te garanderen, wordt 
gecontinueerd?

Is het gelukt nieuwe kartrekkers voor uw 
buurtnetwerken i.o. te vinden? 

Is uw buurtnetwerk in staat bewoners te 
enthousiasmeren om initiatieven te 
organiseren? 

Voor 2019 transformeren naar een 
buurtnetwerk met actieve bewoners, 
zelfsturing en eigenaarschap van de 
leefomgeving is … 

Positief en vol vertrouwen over toekomst 
van uw buurtnetwerk? 

Voelt u waardering van het college voor 
uw werk om meer actieve burgers te 
vinden en te verbinden?

Vindt u dat het college investeert in 
creatieve en gedurfde interactievormen 
om meer contact met burgers in de 
buurten te hebben? 

Vindt u dat het college op basis van uw 
ervaringen de afgelopen twee jaren - het 
proces van zelsturing voldoende 
uitdraagt, faciliteert en ondersteunt? 

Bent u tevreden over de ondersteuning 
door de opbouwwerker van Trajekt? 

Bent u tevreden over de collectieve 
steun die de procescoordinatoren 
aanbieden in de vorm van modules?

Bent u tevreden over de ondersteuning 
van de procescoordinator zelfsturing? 

Helpen ambtenaren actieve burgers - 
naar uw ervaringen de afgelopen twee 
jaren - door open te luisteren, snel te 
reageren, niet verkokerd te zijn, ideeën 
te verbeteren, niet te 'vinken' maar te 
'vonken'?

Heeft u het idee dat de raad ruimte geeft 
aan de burgers om hun eigen 
afwegingen te maken en beleid te 
beïnvloeden? 

Heeft u bij projecten in uw buurt 
raadsleden ontmoet, die geïnteresseerd 
waren in het proces en de uitkomst 
ervan? 

Vindt u - op basis van uw ervaringen de 
laatste twee jaren - dat de raad de 
ontwikkeling naar buurtnetwerken van 
actieve burgers ondersteunt en omarmt? 
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Dit	is	de	conclusie	van	de	procescoördina-
toren	Zelfsturing.	Als	wij	met	Rieneke,	
Mariëlle,	Pieter	en	Albert	praten	liggen	de	
resultaten	van	de	enquête	op	tafel;	zij	
hebben	ze	gezien	en	de	commentaren	
gelezen.	

Tijd	voor	focus	
Er	wacht	een	flinke	klus;	naast	de	
buurtnetwerken	en	nieuwe	burgeriniAa-
Aeven	worden	ze	regelmaAg	als	verbinder/
bruggenbouwer	ingezet	bij	van	alles	wat	er	
in	buurten	speelt.	Uit	de	enquête	blijkt	dat	

zichtbaarheid,	beschikbaarheid,	bereikbaar-
heid,	professionaliteit,	proacAef	langs	
komen	bij	‘n	acAviteit	worden	gewaardeerd.	

De	enquête	zegt	dat	we	aan	elkaar	wennen,	
aan	nieuwe	rollen.	Een	extra	ronde	“rol-
verduidelijking”	(waartoe	ben	ik	op	aarde)	–	
waar	nuOg	samen	met	de	opbouwwerker-	
is	daarbij	dringend	nodig.	Met	uitleg	over	
de	relaAe	tussen	procescoördinatoren	en	
opbouwwerkers.	
	“We	gaan	de	komende	zes	maanden	in	
gesprek	met	alle	buurtnetwerken	om	over	

en	weer	helderheid	te	verschaffen.	Welke	
verwachAngen	en	vragen	spelen	er?”	

Maatwerk	
Dat	vraagt	om	verdiepend	maatwerk	per	
buurnetwerk.	Daar	valt	flink	wat	winst	te	
behalen.	“Eigenlijk	moeten	we	ons	contract	
en	contact	met	de	buurtnetwerken	
herijken.	Wat	moet,	dat	moet.”	

“Ook	moet	duidelijk	worden	waarover	en	
wanneer	we	tevreden	kunnen	zijn	over	het	
proces	in	een	buurt.	Heel	vaak	denken	wij	

dat	er	een	flinke	stap	is	gezet,	terwijl	de	
collega’s	in	het	netwerk	dat	anders	
waarderen.”	

Kleine	stappen	
“Wennen	aan	kleine	stappen,	je	zegeningen	
tellen,	geduld	hebben:	we	moeten	het	echt	
samen,	met	elkaar	leren	en	doen.	Ook	
meehelpen	om	op	korte	termijn	successen	
te	halen:	dat	acAveert	mensen.	Koffie	
drinken	hoort	daarbij.”

Analyse van de resultaten 

De procescoördinatoren

•  92%	Respons	toont	betrokkenheid.	

•  We	krijgen	representatief	beeld.	

•  Iets	meer	dan	de	helft	positief	over	“zelfsturing”	
maar	ook	flinke	scepsis.	

•  92%	Positief	over	toekomst,	maar	kwart	is	onzeker	
over	slagingskans.	

•  Voor	2019	transformeren	is	te	ambitieus.			

•  Het	vergt	meer	tijd.	
	

•  40%	is	tevreden	over	de	ondersteuning		door		
procescoordinatoren	zelfsturing	

•  40%	Vraagt	om	verbetering	van	ondersteuning	door	
Trajekt.	

•  	Ondersteuning	door	procescoordinatoren	en	Trajekt	
wordt	zeer	gewenst.	Er	liggen	grote	kansen	om	
buurtnetwerken	te	helpen	om	beter	te	functioneren.	

•  54%	Vindt	dat	(tenminste)	huidige	financiële	
ondersteuning	moet	worden	gecontinueerd.	32%	Vindt	dat	
overigens	te	weinig.	

•  Nog	maar	12%	kan	voldoende	actieve	bewoners	
enthousiasmeren.	

•  40%	vindt	nog	geen	nieuwe	“kartrekkers”.	

•  Grootste	uitdaging	voor	buurtnetwerken	i.o.	

•  De	ingezette	beweging	kan	en	moet	steviger	worden	
ondersteund	door	college	en	raad.	

•  72%	Voelt	geen	waardering	van	het	college.	

•  80%	Vindt	dat	de	raad	de	ontwikkeling	niet	
ondersteunt	en	omarmt.	

•  De	scores	zijn	schrijnend,	maar	er	ligt	een	goede	kans	
en	er	is	momentum	voor	nieuw	bestuur.	

•  68%	Vindt	dat	het	ambtelijk	apparaat	beter	moet	
inspelen	op	vragen	en	initiatieven	van		burgers.		

ANALYSE 	

De lat moet hoger
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Ambtenaren 
moeten op 
berenjacht 
Het gemeentehuis van Peel en Maas  
(43.000 inwoners) heet niet zo. Het is 
Huis van de gemeente gedoopt - en dat 
is geen toeval. Peel en Maas, waartoe de 
dorpen Helden, Kessel, Meijel en Maas-
bree behoren, wil geen traditionele 
gemeente zijn waar de politiek van 
bovenaf beslist. 

In het noorden van Limburg proberen ze 
het precies andersom te doen. De burger 
mag zelf het heft in handen nemen, de 
taak van de politiek is om dat te steunen 
en mogelijk te maken. Zelfsturing, van 
onderop, mensgericht  - dat zijn de 
termen die hier met eerbied worden 
uitgesproken. Dankzij wethouder Raf 
Janssen, van huis uit socioloog, die deze 
manier van werken gemunt heeft en er 
tot ver buiten Limburg furore mee maakt. 
  
Wij zochten hem en zijn strateeg Geert 
Schmitz op. Schmitz, voor 2010 
gemeentesecretaris in Helden, kan als 
auteur van vele publicaties over 
ambtelijke transformatie aanstekelijk 
verhalen over het belang van een 
communicatieve overheid, waardering 
en gezond verstand.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Over de rol van de gemeente is Raf 
Janssen heel duidelijk: je moet ruimte 
bieden aan initiatieven, aan burgers met 
een eigen taal, een eigen tijdspanne en 
een eigen ritme. 

“De leefwereld van de burgers is een 
eigen perspectief: respecteer ze om wie 
ze zijn, geef ze aandacht. Door die 
aandacht groeit de identiteit van de 
mensen in de buurt, hun netwerk; er 
gaan meer mensen meedoen. De kunst is 
om empathie -de meeleving die iedereen 
voelt, die iedereen heeft- de ruimte te 
geven.” 

In essentie willen de wethouder en de 
strateeg dat de overheid ook haar 
empathie toont, door burgers meelevend 
te helpen om elkaar te helpen. “We 
willen met onze ambtenaren terug ‘naar 
het hart’, ontdaan van geschuil achter de 
regels, ontdaan van alle gewenste 
antwoorden of reacties.” 

Koffie en wandelen 
Klinkt mooi, maar hoe betrek je je 
burgers in de praktijk? 

In elke wijk, in elk dorp is er empathie, 
betogen Schmitz en Janssen, ook in de 
zogenaamd zwakkere buurten -
misschien daar zelfs wel meer. Maar het 
moderne leven vergt zoveel van mensen 
om overeind te blijven dat velen -zeker 
de dertigers en veertigers met een gezin- 
kiezen voor zichzelf en weinig tijd 
overhouden voor anderen. 

Maar je hebt in elke wijk ook mensen die 
wel tijd hebben, en meer dan genoeg 
empathie. Mensen die -alleen- gewoon 
niet zo eenvoudig de deur uit komen. 
“De kunst is mensen te vinden die 
overal, altijd en met iedereen willen en 
kunnen praten. Zo maar, over alles. Het 
begint bij koffie drinken. Daar is niets 
mis mee.” 

Buurtactiviteiten als koffiedrinken, 
huiskamers, wandelen vormen dan een 
basis voor meer. “In een netwerk moeten 
er een paar mensen zijn die daar naar 
kijken, die dat verzorgen. Het proces van 
verdergaande emancipatie moet ook 
aandacht krijgen.”   

Plannen en claimen 
Wat zien ze in Maastricht gebeuren? 
“Onze indruk is dat de nodige 
buurtplatforms/netwerken nog wel een 
slag moeten maken. Ze komen van 
‘claimen’ - de subsidiepot is er”, zegt 
Schmitz. “En dan wordt er nogal eens 
gekeken wat andere buurten doen, en 
dat wordt dan gekopieerd en opgepoetst. 
Zo krijg je geen buurt die zelf het heft in 
handen neemt.” 

In Peel en Maas gaat het zo: “Wij geven 
elk jaar 1500 euro aan het dorpsoverleg. 
Maar de rest volgt uit inhoud. Wanneer 
er initiatieven zijn die belangrijk zijn in 
en voor de buurt, dan is er geld. Dan 
maken we bijvoorbeeld mogelijk dat er 
deskundigheid naar eigen keuze wordt 
ingehuurd.” 

Over geld hoort het niet te gaan, zeggen 
de wethouder en de strateeg met nadruk. 
“Je moet elkaar vertrouwen en niet 
zeuren. De beste subsidieregeling geeft 
ruimte aan de bedoeling. Ruimte en 
bedoeling.” 

“In een buurt moeten er verhalen 
ontstaan en verteld worden; bij de 
overheid moeten we eigenlijk steeds 
weer opnieuw beginnen bij ‘we weten 
niets’ en luisteren naar die verhalen. Niet 
perse logisch, niet perse rationeel. Wel 
positief.” 

“Eigenlijk willen we tegen de stroom in: 
communities maken van buurten met 
allemaal mensen die gewend zijn en 
geleerd hebben om zich als individu te 
gedragen en staande te blijven. Het gaat 
echt lang duren, want mensen zijn 
opgevoed met externe sturing. Maar het 
lukt.” 

Wantrouwen en hart 
Wat betekent hun aanpak voor 
ambtenaren en personeel van andere 
instituties? 

Het ambtelijk apparaat van een 
gemeente is eigenlijk de hele dag bezig 
om problemen op te lossen of te 
voorkomen, weten de wethouder en de 
oud-gemeentesecretaris uit ervaring. 

“Dat leidt eerder tot geïnstitutionaliseerd 
wantrouwen dan tot positief denken over 
de relatie met de burger. De gemiddelde 

ambtenaar gaat zich op een bepaald 
onderwerp richten en raakt ver af van 
zijn hart. Dan doen ze echt alleen maar 
wat volgens de wet moet. En -vaak- wat 
zij denken dat er volgens de wet moet.”  

“Opbouwwerkers moeten presteren. Die 
zien burgerinitiatieven dan als een 
prestatie; het maakt ook niet uit wat het 
is. Als de gemeente uitnodigt telt het, als 
de woningcorporatie iets organiseert telt 
het. Dat doet het organiserend vermogen 
van de buurt zelf teniet.” 

Slechte zaak, vinden Janssen en Schmitz. 
“Daar valt nog veel te halen. Deze 
professionals moeten burgers helpen met 
de zoektocht naar de goede vragen, naar 
het toekomstgerichte gesprek. Er gebeurt 
van alles in elke buurt; soms zie je de 
verbanden niet. Het kleinschalige en 
alledaagse wordt dan niet of 
onvoldoende gewaardeerd.” 

Beren en bureaucraten 
Hun dringend advies is daarom: Wees 
alert en waardeer het alledaagse. 

In Peel en Maas worden ambtenaren 
daarom tegenwoordig getraind in het 
ruimhartig omgaan met regels. “We 
hebben dat ‘ruimte maken voor 
berenjachten’ genoemd. Je leert dertien 
manieren om regels ruimer te 
interpreteren. We zijn dan veel beter in 
staat tot echte interactie met de burger, 
professioneel en niet bureaucratisch.” 

“Ambtenaren moeten 

meer vanuit hun hart 

en eigen betrokken-

heid werken in plaats 

van vanuit (subsidie) 

regels en protocollen.   

We werken vaak 

burgerinitiatieven 

tegen omdat onze 

regels gebaseerd zijn 

op het stellen van 

grenzen in plaats van 

het mogelijk maken 

van goeie ont-

wikkelingen. Een 

voorbeeld is een 

eettafel die burgers 

samen ontwikkelen 

maar die blijft steken 

op allerlei regels zoals 

keuringsdienst van 

waren en para-

commercie.”

Oud wethouder Raf Janssen

Strateeg Geert Schmitz
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“We zitten 
samen in een 
experiment” 
Petra Debets is opbouwwerker bij 
Trajekt. In het dagelijks werk heeft ze 
het nodige te maken met buurten, 
initiatieven en netwerken. Het Buurt-
netblad vroeg haar om een kijk uit de 
welzijnspraktijk, aan de hand van zeven 
vragen. 

De basis voor buurtnetwerken zijn 
actieve burgers die meer zeggenschap 
willen over hun eigen leefomgeving. Dat 
wordt met een groot woord “zelf-
sturing” genoemd. Utopie of realiteit? 
“Ik zie absoluut mensen die inspraak 
willen. Ze willen meer zeggenschap over 
hetgeen hen zelf aangaat, wat hen raakt. 
Ze geven aan: dit is mijn leefomgeving 
en daar wil ik iets over te zeggen heb-
ben. En ze stellen zich de vraag: hoezo 
moet de gemeente dit voor mij bepalen? 

Er is duidelijk een behoefte om zich het 
eigenaarschap van bepaalde zaken toe te 
eigenen. Ook bij mensen in kwetsbare 
posities. Deze zijn echter vaak bezig met 
zichzelf, met overleven en zorgen, waar-
door ze niet altijd nog energie over 
hebben om mee te denken over ontwik-
kelingen in hun buurt. Zo lijkt het soms -
onterecht- of ze geen medezeggenschap 
zouden willen. Gelukkig zijn er dan 
weer mensen die voor hen kunnen 
spreken of ze helpen. 

Er zijn ook mensen die erg weinig 
ervaring hierin hebben, ze hebben het 
vaak niet geleerd om proactief voor 
zichzelf op te komen. Ze hebben daar-
door ook geen positieve ervaringen 
opgedaan. En de meesten kennen nog 
weinig voorbeelden dat het werkt.  

Er is tijd nodig om te beseffen dat het de 
nieuwe uitdaging is om samen met je 
buren vorm te geven aan de leefbaarheid 
in je buurt en er is tijd nodig voor mens-
en om mondiger te worden en die uit-
daging aan te gaan. We zitten samen in 
een experiment. Iedereen leert en nie-
mand weet hoe we het precies moeten 
aanpakken. Er is daardoor bij burgers, en 
zeker ook bij instanties onzekerheid. Het 
is onbekend terrein en soms ervaren we 
daardoor angst of terughoudendheid.” 

Veranderen kost tijd. Wat mag je 
verwachten na twee jaar? Willen we te 
veel te snel? Zijn aparte aanpakken 
nodig voor bijzondere groepen mensen?  
“Iedere buurt heeft een heel eigen uniek 
proces. Je kunt de vraag dus niet een-
duidig beantwoorden. In Mariaberg 
bijvoorbeeld heeft het buurtplatform in 
eerste instantie de keuze gemaakt om 
zelf te transformeren naar een buur-
tnetwerk. Uiteindelijk hebben ze toch 
besloten te stoppen, waarna een nieuwe 
groep bewoners is opgestaan. Die zijn 
dus nog geen twee jaar op weg. 

In andere buurten hebben buurtplatforms 
meteen bij de start het concept buurtnet-
werk goed opgepakt. Zij zijn dus al 
langer bezig. Sommige netwerken heb-
ben veel werkkracht, anderen hebben 
nog weinig actieve mensen. Verder is er 
verschil in netwerkers. Verschil in kennis, 
ervaring, competenties, wat mede 
bepaalt hoe snel je transformeert. Er zijn 

ook buurten waar weinig behoefte is aan 
een netwerk.  

Dit proces vraagt dus om een aparte 
aanpak per wijk en niet per bewoners-
groep. Je kijkt wat er leeft in de wijk en 
wat de behoefte is. En als opbouwwerker 
sluit ik aan bij de vraag van het buurt-
netwerk. Per buurt is dat maatwerk. Je 
moet hier sowieso ook geen termijnen 
aan koppelen. Dit proces kost tijd en 
daarbij maakt het niet uit hoeveel. Als je 
maar ontwikkeling en groeit; het is nooit 
af.” 

Actieve bewoners verdienen ruimte van 
instituties voor initiatieven: ze moeten 
eigenaarschap voelen. Waar lukt dat al, 
waar nog niet, en waarom? Hoe kunnen 
die instituties -gemeente, woningcorpo-
raties, Trajekt, GGZ/GGD, mantelzorg 
en thuiszorg- daadkrachtig helpen? 
Moet de communicatie niet beter? 
“Soms lukt het, maar soms ook niet. En 
ook als het niet lukt is dat oké. Ook daar 
leer je van. Alle betrokken mensen, 
zowel de beroepskrachten als de buurt-
bewoners, hebben volgens mij goede 
bedoelingen. Maar vaak word onderschat 
hoe ingewikkeld dit is; samenwerken aan 
iets waarvan niemand weet hoe het 
precies moet en of het lukt. Dat is echt 
lastig. Geen enkele actieve bewoner is 
hetzelfde, ieder heeft zijn talenten en 
eigenaardigheden. 

Als je geluk hebt zitten er mensen aan 
tafel die het ook goed met elkaar kunnen 
vinden. Dat helpt enorm. Soms acteren 
mensen te solistisch, ze geloven dat ze 
het zelf allemaal wel weten, ook voor de 
ander. Dat levert dan weinig positiefs op. 
De solist raakt gefrustreerd en de overige 
mensen ook. Je moet echt samen op pad. 
Leren van elkaar. De instituties zijn zelf 
ook op zoek. Hoe moeten we dit 
allemaal aanpakken? 

In theorie zeggen ze vaak wel al de juiste 
dingen. En ze hebben volgens mij ook 
wel het juiste voor ogen. Eigen kracht, 
faciliteren enzovoorts. Maar in de 
praktijk leggen ze vaak wel hun eigen 
tempo op, hun eigen beroepsmatige 
verwachtingen. Teleurstelling ligt dan op 
de loer. Je wilt gelijkwaardig zijn, maar 
bent niet gelijk. Dus moeten we samen 
zoeken naar nieuwe ‘machtsverhou-
dingen’. Communicatie kan altijd beter. 
Vooral echt met elkaar in gesprek gaan. 
Luisteren en vragen stellen. En zeker niet 
prediken of mensen vertellen hoe ze het 
moeten gaan doen en waarom.” 

Voor de begeleiding van het 
veranderingsproces van buurtnetwerken 
hebben  gemeente en Trajekt mensen, 
geld en hulp op maat beschikbaar. Kan 
dat beter, anders? 
“Als ik vanuit mijn eigen rol en 
organisatie kijk, dan zie ik zeker de 
betrokkenheid bij het veranderproces. 
Opbouwwerkers denken mee met de 
nieuwe netwerken. Mogelijk verschilt per 
buurt wel de inzet. Dit is mede afhanke-
lijk van alle andere bewonersinitiatieven 
die er in een buurt ontstaan. Een op-
bouwwerker is er namelijk voor álle 
initiatieven, niet alleen voor het BNW. 

Opbouwwerkers en de coördinatoren 
hebben wel mogelijk nog winst te boek-
en in het beter onderling afstemmen 
bijvoorbeeld over hun rol, de verdeling 
van taken en activiteiten. Soms zijn 
beiden nog wat zoekende hierin. Moge-
lijk dat dit ook invloed heeft op de 
contacten met de burgers.” 

Burgemeester, wethouders, raad en 
ambtenaren zouden actieve burgers 
moeten stimuleren. Fan zijn: lukt dat 
deze mensen, of kan het beter? 
“De vorige wethouder heeft volgens mij 
steeds duidelijk laten blijken dat hij 
waarde hechtte aan bewonerspartici-
patie. Ik ben er van overtuigd dat dit ook 
voor de nieuwe wethouder geldt. 

De betrokken ambtenaren zijn overtuigd 
van het belang en de mogelijkheden van 
sterke burgerparticipatie. Bij ambtenaren 
die iets verder afstaan van deze 
ontwikkelingen zie ik dat ze er zeker 
open voor staan, maar dat het van hen 
wel een enorme verandering vraagt. Ze 
kunnen aan de ene kant fan zijn van de 
vernieuwing, maar toch in de praktijk 
nog niet altijd de gewenste reactie geven 
op vragen vanuit de bewoners. Ze zitten 
soms nog gevangen in hun eigen 
systemen en structuren. Deze verande-
ring kost ook voor hen tijd. 

Voor opbouwwerkers is het eenvoudiger, 
het ligt in de lijn van hun werk. Voor een 
ambtenaar die altijd anders gewerkt 
heeft, is de transitie dubbel lastig. Denk 
aan een bakker die al jaren op de zelfde 
manier brood bakt. Die zal het ook 
moeilijk vinden om het plots anders te 
moeten gaan doen. Hij zal moeten 
ervaren waarom het traditionele bak-
proces niet meer de favoriete broodjes 
bakt. Moeten leren accepteren dat iets 

wat jaren lang heel goed was, nu opeens 
niet meer past.” 

Een effectief buurtnetwerk dient 
herkenbaar, benaderbaar en kundig zijn. 
Hoe doe je dat? 
“Buurtnetwerken moeten inderdaad 
herkenbaar zijn. Netwerkers zijn actieve 
en betrokken buurtbewoners. Ze zijn 
benaderbaar voor andere bewoners, 
maar benaderen zelf ook actief anderen. 
Ze zijn onafhankelijk en neutraal, en 
kunnen goed luisteren. Het is belangrijk 
dat ze het belang van de opdracht voor 
de buurt boven hun eigen wensen 
plaatsen. 

Je bent spil in de wijk en je verbindt. Je 
moet vooral ook geen dingen doen of 
beloven die buiten je mogelijkheden 
liggen. Blijf dicht bij jezelf. Daarom is 
ook elk netwerk en netwerker weer 
anders. Het moet ook echt leuk blijven. 
Je moet niet het gevoel krijgen dat het 
een tweede baan is. Verantwoordelijk-
heden delen is daarom heel belangrijk.” 

Hoe ziet de subsidiëring er volgens jou 
idealiter uit, als je op de lange termijn 
wilt kunnen functioneren? 
“Een zeer wijze netwerker heeft mij ooit 
uitgelegd dat veel geld de creativiteit 
dood. Ik denk dat ze daar gelijk in heeft. 
Je ziet dat mensen in organisaties vaak 
alleen bezig zijn met het geld inzamelen 
en uitgeven. Geld speelt dan de hoofdrol 
en daar gaat veel tijd en energie naar toe. 
De echte kern van de zaak, het oorspron-
kelijke idee, wordt dan soms uit het oog 
verloren. 

Je moet bezig zijn met wat het belang-
rijkste is. Dan is het wel belangrijk dat je 
relatief gemakkelijk wat financiële steun 
kunt ontvangen, als dat echt nodig is. Je 
moet de meest elementaire dingen 
gewoon kunnen doen. 

Het belonen en waarderen van vrij-
willigers is belangrijk, de vergoeding van 
onkosten, maar ook samen iets leuks 
kunnen doen om de onderlinge ver-
binding te versterken. Het is ook goed 
om soms  iets te kunnen geven aan een 
initiatief uit de buurt. Dat hoeft natuurlijk 
geen geld te zijn, uitwisselen van kennis 
en kunde zou eigenlijk het meest 
waardevolle moeten zijn. Maar soms is 
het goed om groepen snel op gang te 
kunnen helpen, met een kleine bijdrage. 
Dat is ook goed voor de betrokkenheid.”

Petra (vierde van rechts met wit hemd) tussen een aantal bezoekers en vrijwilligers van huiskamer ‘De Inleup’

Reportage uit de buurt



  | Maastricht, augustus 2018  9

Thijs	van	Mierlo	is	directeur	bij	het	Landelijk	Samenwerkingsverband	AcAeve	bewoners	
(LSA).	Hij	houdt	zich	bezig	met	de	rol	en	posiAe	van	georganiseerde	bewoners	in	de	
samenleving.	Dat	doet	hij	in	woord	en	daad.	Door	het	ontwikkelen	van	innovaAeve	
aanpakken	op	het	terrein	van	bijvoorbeeld	de	energietransiAe,	community-building,	
buurtrechten,	zelreheer	en	zelfsturing.		

Hij	begon	zijn	carrière	als	community	organizer	en	opbouwwerker.	Na	zijn	studies	
Culturele	Maatschappelijke	Vorming	en	Algemene	Sociale	Wetenschappen	is	hij	binnen	
diverse	funcAes	acAef	geweest	voor	het	LSA.	Hierin	wordt	hij	gedreven	door	het	moCo	
‘Nothing	About	Us	Without	Us’.

Interview:	“Maak	het	
buurtnetwerk	dat	bij	je	past”	
Thijs	van	Mierlo	is	directeur	van	het	Landelijk	Samenwerkingsverband	AcQeve	
bewoners,	een	netwerk	van	bewonersorganisaQes,	buurthuizen	in	zel_eheer	en	
coöperaQes.	Het	is	een	vereniging	met	leden	uit	het	hele	land:	acQeve	burgers	die	
zorgen	voor	posiQeve	veranderingen	in	buurten.		

Buurtnetwerk	Tip	Top	Mariaberg	is	ook	lid	van	het	LSA.	Mariaberg’s	Jack	van	Gelooven	
nam	de	trein	naar	Utrecht	om	Van	Mierlo	te	spreken.	HeeW	hij	Aps	voor	Maastrichtse	
netwerken?	

OpQmisQsch	
‘Wij	zien	steeds	meer	bewonersiniAaAeven	en	ook	steeds	meer	gemeenten	die	daar	
voor	open	staan.	Wij	zijn	opAmisAsch.	Jullie	ziCen	nog	in	een	heel	pril	stadium	en	het	is	
heel	logisch	dat	mensen	ongeduldig	worden”,	zegt	Van	Mierlo.	

“Wij	denken	dat	je	eigenlijk	twee	plannen	nodig	hebt:	een	voor	de	korte	termijn	en	een	
voor	de	lange	termijn.	Op	de	korte	termijn	heb	je	successen	nodig,	beloningen	voor	de	
iniAaAeven	van	bewoners	en	meer	zelrewustzijn,	flink	wat	ondersteuning	voor	de	
mensen	die	de	buurtnetwerken	trekken.	

“Ik	heb	het	gevoel	dat	er	in	Maastricht	misschien	teveel	op	de	lange	termijn	wordt	
gemikt.	Sluit	wat	frivolere	acAviteiten	niet	uit;	noem	het	maar	“uitgelokte	parAcipaAe”.	
Het	is	een	stevige	cultuuromslag	en	je	moet	dichtbij	de	burgers	staan.”	

Raadsleden	als	ambassadeurs	
“Ik	denk	dat	Maastricht	het	wel	oppakt.	De	gemeente	houdt	de	vinger	aan	de	pols,	
schroomt	niet	om	soms	extra	menskracht	of	geld	vrij	te	maken	voor	bijzonder	kansrijke	
iniAaAeven.	Of	om	de	geesten	rijp	te	maken:	buurtnetwerken	ziCen	vaker	bij	elkaar	
voor	een	gezamenlijk	ondersteuningsprogramma.	

“Misschien	missen	jullie	raadsleden	die	ambassadeurs	zijn	van	burgeriniAaAeven.	In	
Almere	houden	ze	jaarlijks	een	MoAe	Markt,	waar	bewoners	en	raadsleden	
discussiëren	over	plannen	van	burgers.	Daar	worden	flink	wat	plannen	door	raadsleden	
geadopteerd	en	later	in	de	gemeenteraad	gehonoreerd.	Ook	staan	er	nieuwe	
bewonersgroepen	op,	welkome	aanwinsten	voor	bestaande	of	nieuw	te	starten	
buurtnetwerken.”	

Eigen	tempo	
“In	grootstedelijke	gebieden	zie	je	steeds	meer	projectsubsidie.	Die	is	niet	perse	
themaAsch,	er	wordt	vooral	gekeken	wat	zinnig	is	in	een	buurt.		Het	is	heel	
vanzelfsprekend	dat	in	wijken	waar	dat	echt	nodig	is	meer	wordt	geïnvesteerd.	

“Het	is	heel	begrijpelijk	dat	er	in	verschillende	wijken	verschillende	ambiAes	zijn.	
Strakke	plannenmakerij	is	vooral	iets	van	de	gemeente,	daar	wil	je	als	buurtnetwerk	
ook	geen	verlengstuk	van	zijn.	Mijn	advies:	werk	als	buurtnetwerk	in	je	eigen	tempo.	
Maak	het	buurtnetwerk	dat	het	best	bij	je	past.	Daar	moet	echt	ruimte	voor	zijn,	welke	
op	zich	logische	en	gewenste	systeemverandering	er	binnen	de	gemeente	ook	is.	

“Focus	ook	niet	teveel	op	geld;	een	goed	netwerk	komt	eerst.	Zoek	acAeve	bewoners,	
maak	plannen.	

Buurthuis	in	eigendom	
	“Eigenaarschap	is	in	Maastricht	een	stevig	buzzword.	Je	kunt	dat	niet	aansturen.	Maar	
je	kunt	het	wel	bevorderen.	Het	geeW	in	jullie	stad	vooral	een	morele	dekking.	Van	wie	
is	de	stad?	

“Op	de	langere	duur	moet	je	ook	gaan	denken	aan	juridisch	en	economisch	
eigenaarschap.	Bijvoorbeeld	een	buurthuis	in	handen	van	bewoners	die	inkomsten	
halen	uit	culturele	acAviteiten,	horeca	en	andere	dienstverlening.	Met	het	geld	dat	
wordt	verdiend	kun	je	dan	andere	acAviteiten	betalen,	zoals	huiswerkbegeleiding	en	
maatjesprojecten.”

versie 2.0 Juli 2018versie 2.0 Juli 2018
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Reportage	uit	de	buurt	
In	De	Heeg	is	er	hart	voor	de	wijk	
Nieuw	netwerk	ontmoet	moordwijven	en	muren	

De	Heeg	kan	bogen	op	een	van	de	jongste	buurtnetwerken	van	Maastricht.	Begin	2017	
ging	een	trio	betrokken	buurtbewoners	ermee	van	start:	Dave	Reneerkens,	Linda	
Slootmaekers	en	Rob	Claessen.	Inmiddels	hebben	ze	een	groep	van	ruim	Qen	vrij-
willigers	om	zich	heen	en	alvast	een	mooi	succes:	acQeve	betrokkenheid	bij	de	
revitalisering	van	winkelcentrum	De	Heeg.	

Rob	en	Linda	vertellen	in	het	Heegeneerke,	de	fraaie	hoeskamer-met-terras	van	de	wijk,	
hoe	het	in	zijn	werk	ging.	Aan	de	muur	hangen	foto’s	van	diverse	acAviteiten	die	in	en	
rond	de	huiskamer	gebeuren,	zoals	de	Zorgkroeg	en	de	Kinderspeeldag	die	buiten	met	
Pinksteren	werd	gehouden.	

Hoe	kwamen	ze	bij	elkaar?	“Linda	zat	in	het	bestuur	van	de	carnavalsvereniging”,	vertelt	
Rob,	de	secretaris.	“Jou	moet	ik	hebben,	zei	ik”.	En	zo	is	Linda	nu	penningmeester	van	de	
SAchAng	Buurtnetwerk	Like	de	Heeg,	die	in	mei	vorig	jaar	in	het	leven	werd	geroepen.	
Het	succes	van	het	verse	buurtnetwerk	werd	uit	nood	geboren:	het	oude	winkelcentrum	
De	Heeg,	gebouwd	in	de	jaren	tachAg,	was	de	langzaam	aan	het	leeglopen.	Ze	besloten	
acAe	te	ondernemen.	Linda:	“De	Heeg	wil	z’n	hart	terug.	Een	protest,	maar	wel	posiAef.	
We	hadden	er	heel	goed	contact	over	met	wijkagent	Jean	Kloth	en	Lilianne	Miesen	van	
handhaving.”	

Spandoek	
Er	werd	een	spandoek	gemaakt,	RTV	Maastricht	kwam	langs,	en	daarna	pakten	ze	door.	
Met	een	grote	enquête	werden	wensen	en	klachten	van	wijkbewoners	in	kaart	gebracht.	
Het	lot	van	het	winkelcentrum	bleek	velen	te	beroeren.	Er	was	gelukkig	net	een	nieuwe	
eigenaar,	Orange	Capital,	die	in	navolging	van	Jumbo	Wijshoff	Roserije	-de	laatste	grote	
winkel	in	het	centrum	van	De	Heeg-	het	belang	van	een	goede	band	met	de	buurt	snel	
herkende.		

Zo’n	170		belangstellenden	kwamen	op	16	april	naar	de	informaAeavond	die	Like	de	
Heeg	samen	met	de	gemeente	Maastricht	in	de	grote	zaal	van	sporthal	De	Boeckel	
belegde.	Van	het	‘spookwinkelcentrum’	weer	het	kloppende	hart	van	de	wijk	maken	
brengt	de	tongen	in	beweging.	Maar	het	gaat	die	avond	ook	over	de	samenhang	in	de	
wijk	en	hoe	het	buurtnetwerk	met	evenementen	het	wij-gevoel	kan	vergroten.	

Like	de	Heeg-voorziCer	Dave	Reneerkens	is	blij	verrast	door	de	grote	opkomst,	vertelt	hij	
in	het	voorjaar	op	ThuisinMaastricht.nl.	“Mooi	dat	er	wordt	nagedacht	over	veel	meer	
dan	alleen	het	winkelcentrum.	Het	is	echt	de	bedoeling	om	de	wijk	weer	een	hart	te	
geven.	We	zijn	alAjd	op	zoek	naar	mensen	die	mee	willen	denken.”	

“We	hebben	veel	goede	ideeën	gehoord	om	de	situaAe	te	verbeteren”,	zegt	Karin	Gybels	
van	de	gemeente.	“Bij	alles	wat	we	gaan	doen,	willen	we	bewoners	betrekken.”		

Moordwijf	
Hoe	ervaren	de	iniAaAefnemers	van	het	buurtnetwerk	eigenlijk	zelf	de	samenwerking	
met	de	gemeente	en	instanAes	als	Trajekt?	

Het	is	een	gemengd	beeld:	enerzijds	teleurstelling	over	eerdere	“loze	beloWen”	van	het	
gemeentebestuur	en	vechten	tegen	bureaucraAe	die	ertoe	kan	leiden	dat	een	simpele	
vergunning	zomaar	zes	weken	vergt.	Maar	er	zijn	ook	ambtenaren	die	heel	graag	willen	
helpen,	weten	ze	inmiddels	in	De	Heeg.	

“Zo’n	Karin	Gybels	en	Rieneke	Soumete,	dat	zijn	moordwijven”,	zegt	Linda.	Gybels	is	de	
projektleider		van	de	gemeente	inzake	de	revitalisering	van	het	winkelcentrum,	Soumete	
de	procescoördinator	voor	de	wijk.	Zij	was	ook	degene	die	het	nieuwe	buurtnetwerk	
sAmuleerde	in	de	beginAjd,	vorig	jaar.	“Jullie	gaan	een	bijeenkomst	organiseren,	zei	ze.	
De	tweede	keer	waren	er	al	18	mensen.”	

Muur	
Maar	ook	goeie	ambtenaren	zijn	aan	regels	gebonden,	en	ze	lopen	soms	tegen	een	muur	
op,	hebben	ze	in	De	Heeg	gemerkt.	

NieCemin,	de	samenwerking	gaat	meestal	goed.	Ook	met	het	Veilige	BuurCeam	van	
poliAe	en	handhaving.	Alleen	met	het	sociaal	team	gaat	het	soms	wat	stroever,	merkt	
Rob.	“Ze	denken	bij	Trajekt	misschien	dat	wij	hun	werk	willen	overnemen.	Dat	is	niet	
nodig”,	zeggen	ze	bij	het	buurtnetwerk.	“We	willen	gewoon	goed	samenwerken.”		

En	nu?	In	De	Heeg	kijken	ze	uit	naar	de	forse	uitbreiding	van	de	Jumbo	en	het	opknap-
pen	van	de	parkeergarage,	die	in	de	planning	staan.	Begin	volgend	jaar	moet	dat	
allemaal	klaar	zijn,	en	dan	worden	ook	nieuwe	huurders	voor	leegstaande	winkels	
verwacht.	Zodat	er	in	het	eens	verloren	ogende	winkelcentrum	weer	een	gezellig	plein	
kan	ontstaan:	een	hart	in	de	wijk.
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Ineens valt het 
kwartje 
Ineens valt het kwartje: we moeten 
naar een Nieuwe Dialoog. 

Op 26 juni zaten we met een flink 
aantal burgemeesters, wethouders en 
hoge gemeenteambtenaren in de 
huiskamer van BBoost. We zouden in 
een intermezzo van hun workshop met 
hen door de stad wandelen en een 
aantal dilemma’s rond burgerparticipatie 
met ze bespreken. Ze waren hier voor 
een congres van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten en er waren 

flink wat deskundigen aangetreden. Een 
van hen was een Belgisch filosoof en 
bedrijfskundige Ivo Burghmans, wiens 
werk heel vaak gaat om het verkennen 
van de mogelijkheden om tegenpolen 
met elkaar te verbinden. Hij heeft 
daarover veel gepubliceerd. 

Toeval bestaat niet 
Toen we naar hem luisterden en zijn 
analyse zagen van de ontwikkeling van 
de “actuele” representatieve democratie 
naar of naast de “nieuwe” participatieve 
democratie voelden we ons zeer ver-
bonden. Onze eigen analyse is ook dat 
er om de hiërarchische Overheid te 
verbinden met de horizontale, intensief 
met haar burgers interacterende 
“Tussenheid” nieuwe regels, nieuwe 

manieren, nieuwe kanalen horen en een 
flink andere basishouding van politiek, 
bestuur, ambtenaren en burgers. 

Het schuurt, maar het moet 
Nogal wat burgers vermoeden dat de 
overheid eigenlijk maar om een reden 
burgerinitiatieven faciliteert en toejuicht: 
bezuiniging. Die verborgen agenda 
maakt dat de overheid “de burger op 
afstand zet” en leidt tot wantrouwen en 
scepsis aan de kant van de burgers. De 
diep gewortelde behoefte van de over-
heid is te sturen en te beheersen, de 
kwaliteit te bewaken, garanties te 
krijgen over de bestendigheid van 
burgerinitiatieven; de zorgen over het 
democratisch gehalte van burger-
initiatiefgroepen en de observatie dat 

het vaak om hoogopgeleide burgers 
gaat; dat alles belemmert, schuurt en 
maakt het moeilijk om zonder 
vooringenomenheid naar elkaar te 
luisteren. Maar dat is wel nodig! 

We zien het voor ons: Brughmans helpt 
om de urgentie en de richting te begrijp-
en en een groepje enthousiaste “piraten-
ambtenaren”, bestuurders en burgers 
gaan aan de slag. 

Toeval bestaat niet, toeval ten nutte 
maken is slim.  

Daarom staat de Nieuwe Dialoog op 
onze AGENDA.

Het	kwartje	valt:	meervoudige	democratie	vraagt	om	een	nieuwe	dialoog	

De	Participatieve	
Democratie		

De	Representatieve		
Democatie	

-	Overzicht	
-	Integraliteit	
-	Deskundigheid	
-	Afgewogen	
-	Leverbetrouwbaar	
-	Lange	termijn	
-	Limitatieve	regels	
-	Ja,	maar;	nee,	tenzij	
-	Hiërarchisch	
-	Systeem	wereld	
-	Logisch	
-	Planmatig	

-	Gehoord	worden	
-	Zelfbeschikking	
-	Lokale	kennis	
-	Eigenaarschap	
-	Betrokkenheid	
-	Kwalitatieve	regels	
-	Co-creatief	
-	Netwerk	
-	Leefwereld	
-	Eigen	dynamiek,	
-	Eigen	ritme	
-	Eigen	taal	

Ontwerpcriteria	
nieuwe	dialoog:	
-	Lange	termijn	
-	Eerlijk	en	duidelijk	
-	Brede	participatie	
-	Effectieve	uitvoering	
-	Gedeelde	waarden	
-	Publieke	ruimte	

1.	De	ontwikkeling	van	buurtnetwerken	in	onze	stad	vordert	gestaag.																																											
Dat	is	vooral	te	danken	aan	een	flink	aantal	positieve,	actieve	buurtbewoners	en	
kartrekkers	met	geduld,	een	groot	hart	voor	hun	buurt	en	een	lange	adem.	
Het	gaat	zeker	niet	vanzelf	en	ook	niet	gemakkelijk	en	succes	is	niet	gegarandeerd.																	
	
De	ambitie	om	met	andere	buurtbewoners	te	werken	aan	een	vitale	buurt,	waar	je	
veilig	en	prettig	woont,	motiveert		en	creëert	betrokkenheid.	
Buurtnetwerken	i.o.	kunnen	het	niet	alleen	en	ze	kunnen	het	ook	niet	op	afroep;	elke	
buurt	heeft	zijn	eigen	ontwikkeling,	cultuur,	ritme,	stijl	en	taal.	
Wij	stellen	voor	om	-parallel	aan	de	zittingsperiode	van	het		huidige		
bestuur-	een	tijdspad	te	ontwikkelen	om	als	buurtnetwerken	i.o.	verder	te	
ontdekken,	te	leren	en	vast	te	stellen	wat	er	goed	gaat	en	wat	er	beter	kan.	

	
	

3.	Met	de	ambitie	om	met	meer	bewoners	te	werken	aan	de	eigen	buurt,	meer	
eigenaarschap	te	willen	van	de	eigen	leefomgeving,	te	experimenteren	en	te	
innoveren	ontstaat	ook	de	noodzaak	voor	buurtbewoners	nieuwe	competenties	
te	verwerven.	Het	is	absoluut	nodig	om	daarvoor	capaciteit	te	reserveren	bij	de	
gemeente	en	bij	Trajekt.	Wij	zijn	optimistisch	over	de	inzet	en	bereidheid	van	
procescoördinatoren	en	opbouwwerkers,	maar	er	moet	een	stevig	tandje	bij.	Het	
is	tijd	voor	een	“boost”:	het	contact	met	de	buurten	moet	proactiever	en	
intensiever.	De	rollen	moeten	verhelderd	worden	en	de	verwachtingen	over	en	
weer	expliciet	uitgesproken	
Om	de	komende	jaren	continuïteit	te	garanderen	en	het	debat	over	de	subsidie	
te	beëindigen	stellen	we	voor	(a)	de	huidige	regeling	te	verlengen,(b)	
professionals	in	het	sociale	domein	veel	meer	deskundigheid	te	laten	verwerven	
op	het	terrein	van	fondsenwerving	en	(c)	in	de	markt	no	cure	no	pay	
fondsenwervers	te	zoeken,	die	voor	het	geheel	sociaal-maatschappelijk	veld	in	de	
stad	zouden	kunnen	werken.	

4.	De	scores	van	en	waarnemingen	over	de	betrokkenheid	en	bijdrage	van	college	en	
raad	zijn	duidelijk.	Er		moet	veel	veranderen	als	meer	burgers	enthousiast	willen	
participeren	bij	het	bereiken	van	maatschappelijke	doelen.	Ideeën	van	de	burgers		
moeten	kunnen	rekenen	op	een	warm	welkom	en	een	gewillig	oor.	Van	top	down	
bestuur	en	een	ambtelijke	organisatie	van	silo’s	moeten	we	naar	een	horizontale	
netwerkstructuur	en	een	vraaggericht	apparaat:	van	“overheid”	naar	“tussenheid”.	
Wij	stellen	voor	om	met	enthousiaste	raadsleden	en	een	betrokken	en	ambitieuze	
wethouder	uit	te	zoeken	hoe	een	nieuwe	dialoog	tussen	bestuur	en	burgers	er	uit	
zou	moeten	zien.	We	willen	daar	vernieuwend	en	creatief	in	zijn	en	laten	ons	graag	
inspireren	op	andere	plekken	in	het	land.	We	willen	in	de	bus,	nodigen	uit	en	zitten	
aan	het	stuur.	
Later	kunnen	we	de	opgedane	ervaringen	en	verworven	inzichten	delen	met	andere	
vrijwilligers	in	de	stad	en	met	college	en	raad	als	geheel.	

AGENDA 

2.	Terwijl	de	positiviteit		van	buurtbewoners,	betrokken	bij	en	actief	in	
buurtinitiatieven	en	buurtnetwerken	i.o.		Inspirerend	en	aanstekelijk	is,		staat	vast	
dat	het	een	zware	klus	blijkt	om	structureel	voldoende	actieve	bewoners	te	vinden.	
Onze	hypothese	-	mogelijk	gewaagd	-	is	dat	dit	probleem	in	onze	stad	-		overigens	
niet	uniek	-	veel	breder	en	dieper	bestaat:	veel	vrijwilligersorganisaties	vinden	
moeilijk	leden	en	kader,	de	opkomst	bij	de	laatste	gemeenteraadsverkiezing	was	
48.4%.																																										
Wij	stellen	voor	om	de	grote	uitdaging	om	meer	mensen	te	enthousiasmeren	
structureel	centraal	te	stellen	in	onze	komende	gesprekken	met	
procescoördinatoren,	Trajekt,	raad	en	college.		Het	gaat	meer	partijen	aan,	maar	
laten	wij	er	op	focussen	om	manieren,	methoden	en	kanalen	verkennen.	
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‘Het gras gaat echt niet harder groeien 
als je er aan staat te trekken’ -ergens 
halverwege ons gesprek met Vivianne 
Heijnen, de nieuwe wethouder die 
sociale innovatie, burgerparticipatie en 
activering buurten in de portefeuille 
heeft, gaat deze fraaie metafoor over 
tafel. In haar prachtige kamer op het 
stadhuis ontvangt zij ons op haar laatste 
werkdag voor ze op vakantie gaat. We 
spreken met een uitstekend 
voorbereide, zeer betrokken wethouder 
die de lat hoog wil leggen de komende 
vier jaren. 

Vertrouwen is sleutel 
Burgerparticipatie omarmt ze met hoofd 
en hart: ze weet dat plannen uit het 
stadhuis zonder de inbreng van 
betrokken burgers niet of zeer moeizaam 
werken. En ze heeft zoveel vertrouwen 
in de kennis, kunde en inzet van burgers 
dat ze op hen bouwt. 

Niet terugtrekken maar elkaar 
vertrouwen, de ruimte geven, faciliteren, 
gezamenlijk zoeken wat goed is voor de 
stad zijn de sleutelwoorden in haar visie. 

Ze waardeert het werk van de 
buurtnetwerken en onderschrijft het 
gezamenlijk belang om de actieve 
burgers in de wijken te binden en te 
verbinden. “We moeten beter 
communiceren op alle vlakken. We 
doen daar al heel veel aan via allerlei 
kanalen, maar dat kan altijd beter.”  

Wij zeggen dat daar mogelijk ook meer 
creatieve en innovatieve manieren 
kunnen worden ontwikkeld en ingezet; 
misschien moeten we daarvoor ook ‘ns 
ergens anders gaan kijken. We hebben 
meteen haar oor: ze gaat graag mee op 
zoek. Zo’n excursie heeft een 
geschiedenis: het idee van 
buurtnetwerken hebben we opgepikt in 
Venlo/Tegelen en Peel en Maas. 

Samen doelen stellen voor 2022  
Diezelfde betrokkenheid toont Vivianne 
Heijnen als we over de samenwerking 
tussen gemeente en buurtnetwerken 
spreken. Ze schrikt van de scores van de 
enquête en geeft aan dat die echt veel 
beter kunnen en moeten. Ze denkt aan 
een gesprek met een brede delegatie van 

college, raad en buurtnetwerken om een 
gezamenlijke ambitie te ontwikkelen en 
doelstellingen voor 2022 te formuleren. 

De nieuwe wethouder is heel 
uitgesproken over de ambitie om het 
ambtelijk apparaat vraaggericht te laten 
werken. Niet de burger laveert in het 
gemeentehuis van afdeling naar afdeling, 
maar de ambtelijke organisatie pakt 
vragen, projecten, plannen breed en 
integraal op. Constructief en actief 
meedenken, kortom. Een flinke 
uitdaging. 

Alles begint met koffie 
We zijn het erover eens dat heel veel 
goede initiatieven en vormen van 
samenwerking klein beginnen met een 
kop koffie drinken. Stap voor stap verder. 
Vasthoudend, geduldig. 

Het is een uitstekende start met een 
betrokken wethouder, die duidelijk 
ambities heeft en graag met ons in 
gesprek wil blijven. Die ook het idee 
deelt dat dit een goed moment is voor 
een boost. Aon de geng!

Zeven vragen beantwoord  
Het	lezen	van	dit	buurtnetblad	beantwoordt	de	volgende	zeven	vragen:		
1. De	basis	voor	de	buurtnetwerken	i.o.	is	de	aanname	dat	acAeve	burgers	meer	

zeggenschap	willen	over	hun	eigen	leefomgeving	en	ook	bereid	zijn	zelf	acAvi-
teiten	te	ondernemen	ter	verbetering	van	hun	buurt.	We	noemen	dat	met	een	
groot	woord	“zelfsturing”.	Is	het	utopie	of	realiteit?	

2. Veranderen	naar	zelfsturing,	bewonerskracht	en	eigenaarschap	kost	Ajd.	Wat	kan	
en	mag	je	verwachten	na	twee	jaar?	Welke	stappen	worden	gemaakt?	Willen	we	
te	veel	te	snel?	Zijn	er	“aparte”	aanpakken	voor	“aparte”	bewonersgroepen,	
laaggeschoold	of	allochtoon?		

3. Eigenaarschap	betekent	dat	acAeve	bewoners	elkaar	vinden,	ondersteunen	en	
versterken	en	ook	de	ruimte	krijgen	van	insAtuAes	voor	iniAaAeven?	Waar	lukt	dat	
al,	waar	nog	niet,	en	waarom?	Hoe	kunnen	insAtuAes	(gemeente,	corporaAes,	
GGZ/GGD,	Trajekt,	mantelzorg	en	thuiszorg)	daadkrachAg	helpen?	Moet	de	
communicaAe	naar	buurten	niet	beter?		

4. Voor	de	begeleiding	van	het	veranderingsproces	is	structureel	capaciteit	beschik-
baar	bij	gemeente	en	Trajekt:	mensen,	geld,	hulp	op	maat	en	collecAeve	hulp.	Tijd	
voor	een	tussenAjdse	check	naar	de	effecAviteit	daarvan,	brutaal,	eerlijk	en	met	
respect.	Kan	en	moet	het	beter,	anders?			

5. Bij	de	introducAe	van	zelfsturing	en	bij	effecAeve	bijdrage	van	acAeve	burgers	aan	
en	in	hun	eigen	buurt	moeten	B&W,	gemeenteraad	en	ambtenaren	sAmuleren,	
fan	zijn;	hoe	wordt	dat	beleefd?	Lukt	dat	of	kan	het	beter?		

6. Wat	moet	je	doen	om	een	effecAef	buurtnetwerk	te	zijn:	herkenbaar,	benader-
baar,	met	een	betekenisvolle	bijdrage	(rol,	idenAteit,	competenAes).	Netwerken,	
hoe	doe	je	dat?		

7. Hoe	ziet	idealiter	de	subsidiëring	eruit	om	duurzaam	als	effecAef	netwerk	in	de	
buurt	te	kunnen	funcAoneren?

Over het Buurtnetwerkblad 2018 
Deze uitgave is gemaakt door een werkgroep van buurtnetwerkleden bestaande uit Jack van Gelooven, Peter van Minderhout, 
Hans Moleman en John Olders, met mandaat van en actieve deelname door de buurtnetwerken i.o. in Maastricht. Zij zorgden 
voor een 92% respons op de enquête, bespraken de resultaten, de analyse en de agenda. 

Louise van Bronswijk organiseerde de enquête, Jack, Peter, John en Hans interviewden deskundigen en collega-buurtnetwerkers. 
Inhoudelijke advisering en steun kwam van Karin Weusten en Albert Albers van de gemeente Maastricht. De cartoons zijn van 
Eliane Gerrits. Eindredactie was in handen van Hans Moleman en de opmaak werd verzorgd door Anne van Marwijk. 

Meer lezen? 
Bezoek	dan	een	van	de	volgende	
websites:	
• DemocraAschzakboekje.nl	

• DemocraAcchallenge.nl	

• IkverfrisdelokaledemocraAe.nl	

• Lokale-democraAe.nl	

• lsabewoners.nl

De wethouder pakt de uitdaging op


