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Buurten doen het zelf
Buurten zijn actief. Buurtbewoners nemen kleine en grote initiatieven. Sommigen houden samen een 
buurthuis open en zoeken naar middelen om dit ook op langere termijn te kunnen blijven doen. Anderen 
richten een energie- en/of zorgcoöperatie op waarbij zij zelf contracten afsluiten met energiebedrijven 
en zorgaanbieders. Of zij nemen gemeentebudget over om ‘hun’ openbaar groen te onderhouden. 
Actieve bewoners maken geveltuinen en voordat ze het weten vergroenen ze de hele wijk met hun 
geveltuintjesacademie. Opzoomeraars organiseerden een ‘Lief en Leedweek’. Daar deden 562 straten aan 
mee. Buren voor buren met allerlei vormen van onderlinge zorgzaamheid: hulp, een bloemetje, een kaartje, 
voor elkaar koken, activiteiten in een inloophuis voor kankerpatiënten, in een instelling voor mensen met 
een beperking.

Uniek
Er zijn veel voorbeelden van burgers en (lokale) ondernemers die van onderop initiatieven opzetten en 
gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties benaderen voor ondersteuning. Ook gevestigde 
partijen zelf zoeken nieuwe coalities om hun doelen op een andere manier te bereiken. Sociaal-economische 
en sociaal-maatschappelijke motieven voeren de boventoon. De eenheid zit in hun verscheidenheid: ze 
zijn allemaal uniek. Sterk gedreven door lokale omstandigheden en mogelijkheden, moeilijk in een richting 
te duwen, met grote verschillen in omvang en partijen die elk vanuit hun eigen motieven meedoen.

Water
Voor organisaties die gewend zijn te denken in structuren en gelijke kansen is dit lastig. Zij worstelen 
met de vraag hoe ze maatschappelijke opgaven samen met nieuwe spelers kunnen oppakken. Stel je 
aan maatschappelijke initiatieven vastgoed beschikbaar en zo ja, onder welke voorwaarden? Sluit je een 
contract af en zo ja, kan dat binnen de aanbestedingsregels? Hoeveel transparantie kun je vragen zonder 
initiatieven te veel in de weg te zitten? Welke ondersteuning is nodig om die initiatieven de ruimte te 
geven, zonder het over te nemen of het zelf te gaan doen? En waarom moet je het loslaten als het een 
ijzersterk initiatief is? De duizend bloemen willen we zeker zien bloeien, maar de systeemwereld moet 
kiezen of en hoeveel water de bloemen krijgen, of en hoe vaak er mest nodig is en of er afspraken moeten 
worden gemaakt over het moment van bloei. 
Burgers hebben totaal andere vragen. Hun wereld ziet er echt anders uit: ‘Wij organiseren als vrijwilligers 
hartstikke leuke dansavonden voor bewoners, maar als beloning eist de gemeente dat we het hele fysieke 
beheer van het buurthuis er bij nemen. En moeten we waslijsten met vragen invullen’.

Verbinden
De overheid en maatschappelijke organisaties kunnen het zich niet veroorloven daar niet over na te denken. 
Laat maar waaien is geen optie. Daarvoor levert dat overnemen te veel vragen op en zijn de maatschappelijke 
opgaven te groot. Er is de groeiende armoede die moet worden bestreden, mensen moeten uit de 
kaartenbakken worden gehaald om te kunnen stijgen op de sociale ladder. Het energieverbruik moet 
omlaag en we willen nog steeds eigenaarschap en ondernemerschap aanwakkeren. Starters moeten tegen 
een betaalbare prijs een wooncarrière kunnen maken. De opgave om de leefomgeving te verbeteren is niet 
verdwenen, mensen willen in hun eigen omgeving blijven wonen en zorg op maat krijgen. Zo zijn er nog 
veel meer opgaven die in vergelijking met vroeger eerder groter zijn geworden dan kleiner. Al die opgaven 
onderstrepen de noodzaak om de energie uit de samenleving te verbinden met die van de wereld van 
organisaties. Om groot- en kleinschalige kansen, wensen en initiatieven voor waardeontwikkeling slim 
met elkaar te verknopen zodat meerwaarde ontstaat.



Wie zijn wij? 

Kees Fortuin (zelfbeheer) 

www.socialegebiedsontwikkeling.nl 

Arie van der Ham (buurt- c.q. 
gebiedsondernemingen)

www.stipo.nl

Hans Karssenberg (leegstand)

www.stipo.nl 

Jurgen van der Heijden (energie)

www.atosborne.nl 

Joop Hofman (burgerregie)

www.rodewouw.nl 

Arin van Zee (zorg)

www.viatore.nl

Leren door doen
De bovenstaande inzichten zijn ontleend aan het Manifest 
Stedelijke Ontwikkeling op Uitnodiging, dat het Ministerie BZK 
en Platform31 samen met o.a. Stipo en AT Osborne hebben 
opgesteld. Het Manifest geeft handvatten aan bestuurders 
en medewerkers van gemeenten, corporaties en andere 
gevestigde spelers voor een gerichte en ambitieuzere omgang 
met maatschappelijke initiatieven. Begin 2014 is dit manifest 
landelijk verspreid. Om een impuls te geven aan de toepassing 
er van, willen wij gericht burgerinitiatieven en systeemwereld 
bij elkaar brengen. Door bezoeken ter plaatse tonen succesvolle 
burgerinitiatieven hun resultaten, maar ook hoe zij wel of niet 
met de systeemwereld hebben samengewerkt en wat nu maakt 
dat hun initiatief een succes is geworden. Leren van elkaar is de 
basis door initiatiefrijke burgers, professionals en ambtenaren 
met elkaar in gesprek te brengen.

Wat gaan we doen?
•	 we organiseren zes keer een middag en bezoeken iedere 

keer een burgerinitiatief ter plaatse. Inloop is vanaf 13.00, 
het programma start steeds om 13.30 uur en eindigt rond 
17.00 uur;

•	 ‘de toekomst bestaat al’: we theoretiseren niet, maar halen 
inspiratie van mensen die het al concreet aan het doen zijn;

•	 elke bijeenkomst geeft informatie over overstijgende trends 
(hoe verandert het systeem) en we diepen de casus uit om 
van te leren en met elkaar een stap verder te brengen;

•	 we reserveren voldoende tijd om ook informeel met elkaar 
in gesprek te gaan. Daarom kunt u voorafgaand aan de 
bijeenkomst een lunch gebruiken.

•	 na aanmelding ontvangt u een bevestiging en informatie 
over de exacte locatie.

De kosten
Inschrijven kan per bijeenkomst maar ook in één keer voor alle 
bijeenkomsten. Om de bijeenkomsten voor een grote groep 
toegankelijk te maken zijn de kosten laag gehouden (€ 60,00 
inclusief btw). 
De lunch dient u wel aan te melden, maar lokaal af te rekenen. 
De kosten bedragen € 10,00. Inschrijven kan door een email te 
sturen aan angela.vanbalen@stipo.nl met vermelding van de 
bijeenkomst(en) die u wilt bijwonen en of u de lunch ja/nee 
wilt gebruiken. De inschrijving geldt als de deelnemersbijdrage 
is ontvangen op rekeningnummer NL59 INGB 0006853075 van 
Stipo. Schrijft u in voor alle 6 de bijeenkomsten dan betaalt u 
€ 300,00. 
Het maximale aantal deelnemers is 35 per bijeenkomst. 
Overschrijdt het aantal deelnemers de 35 dan wordt bekeken 
of een tweede bijeenkomst kan worden gehouden. € 500,00 
van de inschrijfgelden voor iedere bijeenkomst gaat naar het 
(mede)organiserende bewonersinitiatief.



PROJECTBEZOEKEN



Begonnen in 2009 met energie werkt de 
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier (VDS) 
intussen ook aan autodelen, groen, voedsel, 
wonen, zorg en kinderspeelplaatsen. De VDS 
is niet het enige voorbeeld waar bewoners 
starten met een wijkonderneming die steeds 
meer gaat bieden. Er groeit een bijzondere 
soort onderneming die de bewoners en ook de 
gemeente veel kosten bespaart, die tegelijk diverse 
inkomsten opbrengt en de lokale economie en 
gemeenschap versterkt. Zoek je een verdieping 
rond het wijkbedrijf en wil je meedenken over de 
economische en maatschappelijke voordelen van 
zo’n wijkonderneming. Kom dan naar Duurzaam 
Soesterkwartier.

1. DUURZAAM SOESTERKWARTIER: 
EEN BREDE WIJKONDERNEMING DIE 
STEEDS MEER BIEDT (AMERSFOORT)
12 JUNI 2014



Het dorp Koningslust had nogal wat problemen. 
15 jaar geleden pakten een aantal bewoners 
dat op. Inmiddels maakt het hele dorp zich 
op voor de toekomst. “Alles wat we willen 
kunnen we zelf”, zegt bewoner Piet Geurts. 
Dus is er een ouderenopvang, maaltijdservice, 
dorpsvervoer, belastinghulpdienst, een 
dorpshuis. Allemaal gerund door  het dorp 
zelf. Het dorp wil nu gaan uitbreiden door 
de school te kopen.  Zoek je een voorbeeld 
van hoe een heel dorp gaat meebewegen? 
Koningslust is een inspirerend voorbeeld 
waarin dat initiatief is ontstaan.

2. KONINGSLUST 
HEEFT GELEERD HET 
WEER ZELF TE DOEN 

(KONINGSLUST, PEEL 
EN MAAS)

30 JUNI 2014



Een zorgzame vergrijzende samenleving. Onder invloed van politieke keuzes in de zorg is het zoeken 
naar een nieuw speelveld waarin burgers het initiatief nemen en zorgaanbieders, gemeenten en 
zorgverzekeraars faciliteren. In Brabant ontstaan lokaal legio burgerinitiatieven rond zorg. We bezoeken 
het Zonnlied, een locatie van BrabantZorg waar omheen allerlei lokale initiatieven ontstaan: rond voedsel, 
een wederdienstenwinkel, zorginitiatieven en in de toekomst zorg- en energiecoöperaties. Zoek je het 
verhaal van zowel bewoners als van gevestigde spelers (een zorgaanbieder) rond dezelfde initiatieven? 
Met deze excursie verken je de spannende vragen die opkomen in het nieuwe speelveld wanneer leef- en 
systeemwereld met elkaar aan de slag gaan.

3. DELEN IN 
OVERVLOED: 
VERKENNEN 
VAN EEN NIEUW 
SPEELVELD IN DE 
ZORG 
(AMMERZODEN) 
8 SEPTEMBER



Een zeer succesvol buurthuis in zelfbeheer in 
de Utrechtse Rivierenwijk. Ontstaan in 2008. 
Tegen de helft van de kosten van toen komen 
er nu bijna drie maal zo veel mensen over de 
vloer. Naast de klassieke buurthuisactiviteiten 
is er ook een succesvol energieproject, 
vijf kookgroepen en een ouderensoos. De 
ouderensoos is samenwerking aan het 
ontwikkelen met een zorgaanbieder. Er is een 
goed contact tussen hoog en laag opgeleide 
mensen in De Nieuwe Jutter, dat ook leidt tot 
nieuwe activiteiten. De manier van werken 
wordt uitgewisseld met een groot aantal 
andere buurthuizen en buurtvoorzieningen in 
Utrecht. Inmiddels is er een bloeiend stedelijk 
Dwarsverband ontstaan. En er wordt samen 
met andere partijen in de wijk toegewerkt 
naar meer wijkontwikkeling. Zoek je inspiratie 
rond zelfbeheer: Utrecht is the place to be!

4. DE NIEUWE 
JUTTER: SUCCESVOL 

BUURTHUIS IN 
ZELFBEHEER 

(UTRECHT) 
20 OKTOBER 2014



Inwoners die het heft voor hun wijk weer in handen willen nemen. 10 tot 15 inwoners gaan aan de slag om 
het buurthuis, de belangrijkste ontmoetingsplek van de wijk in stand te houden. In korte tijd was het gebouw 
aan de binnen- en buitenkant volledig opgeknapt. Maar zij willen meer. In vergelijking met andere wijken 
komen bewonersinitiatieven moeizaam van de grond.  Het gaat daarom veel minder snel dan gehoopt. 
De systeemwereld heeft de lijn uitgezet, dat als inwoners een initiatief nemen zij hen alle ruimte bieden: 
faciliteren en niet overnemen. Zolang er geen initiatieven zijn, krijgen de uitvoerende medewerkers binnen 
de wijken alle ruimte zelf het contact en de samenwerking met inwoners op te zoeken. Want wie weten ten 
slotte het beste wat er in de wijk moet gebeuren? Juist: inwoners en al die mensen die in de wijk rondlopen. 
Toch is die omslag niet eenvoudig. Want hoeveel vertrouwen durf je aan inwoners te geven? 

5. WIJKBEDRIJF 
WESTRAND: 
HET BUURTHUIS DAT 
WIJKBEDRIJF WORDT 
..... EN DAN? (ROOS-
ENDAAL) 
1 DECEMBER 2014



De VILTmannen ontdekten 3.000 schapen in 
Rotterdam, verzamelden de wol die tot voor 
kort werd weggegooid, en maken daar met 
werkzoekenden vilt van, dat door ontwerpers 
in exclusieve mode wordt omgezet. Ze zijn 
ontzettend blij in hun raamloze ruimte achter 
een garage, die niemand wilde hebben. 
Het is een van de vele nieuwe verhalen 
van ZOHO Rotterdam, een binnenstedelijk 
bedrijventerrein dat Havensteder en Stipo 
via “Slow Urbanism” en een gesloten 
beurzensysteem herontwikkelen voor de 
maakindustrie. In tien maanden tijd werd 80% 
gevuld. Zoek je inspiratie over hoe je leegstand 
van corporaties en gemeenten (tijdelijk) kunt 
inzetten voor maatschappelijk gebruik? Kom 
met ons ZOHO ontdekken! 

6.  ZOHO: LEEGSTAND 
ALS KANS VOOR 

(TIJDELIJK) 
MAATSCHAPPELIJK 

GEBRUIK (ROTTERDAM) 
OP 12 JANUARI 2015



Meer achtergronden: wat zien wij?
1. er komt steeds meer kracht uit zelforganisatie, en mede door het internet ontstaan er kansen om 

nieuwe collectieven op te richten, maar vaak lukt het nog niet om door de bestaande organisaties 
heen te komen

2. in de samenleving wordt de maatschappelijke opgave steeds groter door de crisis en de bezuinigingen, 
zichtbaar en voelbaar in toenemende armoede en oplopende kosten voor zorg, wonen, voedsel en 
energie

3. bij gemeenten en in gebiedsontwikkeling verschuift door transities en aandacht voor de bestaande 
stad het accent de komende jaren sterk naar de sociaal-economische kant

4. waar gemeenten en andere instellingen al stimulerend zijn voor zelforganisatie, ligt er nu de volgende 
vraag hoe zij actief nieuw initiatief kunnen uitlokken, uitnodigen en uitdagen op maatschappelijke 
urgentie; 

5. zelforganisatie vraagt om een actieve verandering (en dus niet het ‘op de handen gaan zitten’ zoals soms 
wel eens wordt beweerd); het vraagt om een transitie van gemeenten, corporaties, maatschappelijke 
partners; maar óók van burgers en (maatschappelijke) ondernemers zelf

6. er zijn nieuwe matches nodig tussen de investeringen vanuit de ‘leefwereld’ en de ‘systeemwereld’; er 
is een nieuwe organisatorische en financiële structuur nodig en nieuwe business modellen voor het 
loskomen van structurele subsidies

7. er zijn al veel inspirerende voorbeelden in de praktijk te vinden, ook de Nederlandse, maar de stap in 
de komende jaren is om meer massa te maken en de aanpak meer structureel te maken.

Stad maken wordt Stad zijn
De stedelijke (wijk-)ontwikkeling (zowel fysiek als sociaal als economisch) ondergaat in gemeenten door 
heel Nederland grote veranderingen als gevolg van de crisis. Maar onder die crisis ligt een fundamentelere 
omslag: de omslag van ‘stad maken’ naar ‘stad zijn’. In de naoorlogse decennia hebben we vier keer zo 
veel stedelijk gebied bijgebouwd als in de hele geschiedenis. Dit werd aangedreven door een snelle 
demografische en economische groei, maar de curves daarvan vlakken in de komende decennia af. Het 
accent zal daardoor veel dominanter komen te liggen op het herontwikkelen en permanent aan nieuwe 
eisen aanpassen van de gebieden die er al zijn. Dezelfde dynamiek zien we in andere maatschappelijke 
sectoren als welzijn en zorg. Budgetten stagneren en we moeten creatiever omgaan met dat wat er al is.

Een nieuw werkgebied
Dat leidt tot een totaal nieuw vakgebied. Zwart-wit tegenover elkaar gesteld: waar ‘stad maken’ eerst 
ruimtelijk was en pas daarna (als de woonwijk of het bedrijventerrein bevolkt werd) sociaal-economisch 
en de sectoren in de tijd duidelijk van elkaar gescheiden waren, dienen ze zich in ‘stad zijn’ allemaal 
tegelijkertijd aan. Waar ‘stad maken’ lineair verliep (plannen-ontwikkelen-beheren) is ‘stad zijn’ fluïde en 
cyclisch (interventies in beheer zijn nodig om vertrouwen te winnen en wisselen ontwikkeling en visies 
maken veel kortlopender af ). Waar ‘stad maken’ het werk was van een overzichtelijk aantal partijen gebeurt 
‘stad zijn’ in netwerken met duizenden grote en kleine investeerders die allemaal hun eigen plannen 
hebben. En die stemmen ze lang niet altijd af. Dat is overigens een kenmerk van zelforganisatie: je stemt 
af met je buren maar niet met het hele netwerk. Waar ‘stad maken’ is gebaseerd op een ontwikkelmodel 
van een eenmalige grote extra investering die na verloop van tijd wordt terugverdiend is ‘stad zijn’ meer 
gebaseerd op het anders aanwenden van bestaande kas- en energiestromen en binding in gebieden, 
ontwikkelend beheren en het aanspreken van nieuwe mede-investeerders zoals zorg- en energiepartners, 
privaat kapitaal en landelijke NGO’s.



Sociaal-economische 
gebiedsontwikkeling, dè 
nieuwe opgave

Terwijl gemeenten, ontwikkelaars en corporaties niet meer 
vanzelfsprekend de vernieuwing aansturen ontstaat er meer 
kracht vanuit de samenleving om zelf te ondernemen op tot 
voor kort logische overheidstaken. Er ontstaat door dit alles een 
nieuw soort gebiedsontwikkeling, een gebiedsontwikkeling 
die primair sociaal-economisch is. (Her)ontwikkeling van 
vastgoed en pubieke ruimte blijft integraal onderdeel van de 
ontwikkeling, maar gebruik, werk, het verhaal en de beleving 
van de plek, zelforganisatie en uitnodigen van initiatief worden 
leidend. De transities in de zorg en het nieuwe welzijn versterken 
dat bij gemeenten de komende jaren het accent sterk naar de 
sociale kant verschuift.

Interesse en voor meer 
informatie?
arie.vanderham@stipo.nl 


