
 

 

Plenaire terugkoppeling thematafels 19 september en afsluiting 

Wat besproken? 

Bewonersbod De Nieuwe Jutter (bewonersinitiatief): andere manieren verzinnen om te zorgen dat je 

initiatief erkenning, continuïteit en benodigde middelen krijgt. Via de gemeente (right to challenge) 

stagneert het omdat de gemeente ondanks succesvolle pilot haar inkoopbeleid niet wil/kan 

aanpassen. Over nadenken, je kunt maar een keer je energie besteden.  

 

Fort Vreeswijk: Centrale vraag: neemt gemeente burgerinitiatief volwaardig en serieus of zien ze het 

als een club vrijwilligers?  Zelfsturing nadrukkelijker onder de aandacht brengen van de gemeente. 

Veel suggesties gehad. 

Casus Indekerngezond (Lister/Altrecht): Lastig met verschillende gemeentelijke diensten 

samenwerken (schotten en kokers) Wat doe je dan? Verkokering doorbreken. Voorbeeld: eerst 

gesprekken met twee verschillende partijen houden.  Ze erna gezamenlijk uitnodigen. Eerst was dat 

heel lastig, op een gegeven moment lukte het. Conclusie: als initiatief kan je verschillende partijen 

‘dwingen’ bij elkaar aan tafel te gaan zitten.  

Samen Maken we Nieuwland (bewonersinitiatief): Veel over vertrouwen gehad. Wat helpt daarbij? 

We moeten de tijd nemen om samen te werken, uitgaan van langdurige samenwerking, ruimte 

krijgen, creativiteit inbrengen en out-of-the-box denken. Gelijkwaardigheid is ook heel belangrijk. Je 

moet dit als initiatief ‘pakken’. Bewonersinitiatieven moeten als gelijkwaardig worden beschouwd 

maar ook andere partijen als gelijkwaardig beschouwen. 

 

Wederkeer Nieuwegein (sociaal ondernemer): Om hun businesscaserond te krijgen zijn voldoende 

deelnemers een voorwaarde. Sociale professionals/zorgaanbieders zien hen vaak als concurrent, 

willen het budget zelf behouden. Oplossingen: 1. Boor eigen doelgroep aan als ambassadeur 

(netwerk meenemen), 2. Zoek contact met burgerinitiatieven, 3. Met juiste wethouder het gesprek 

voeren 

Samen Maken we Nieuwland (bewonersinitiatief): Samenwerking tussen professionals en bewoners 

(en wat daarin belemmert zoals gevoelens van concurrentie): alles begint met ruimte scheppen, in 

gesprek gaan, ruimte voor ontmoeting creëren, elkaar leren kennen, passie bundelen (vanuit 

ambitie/passie).  

Wanneer is iets co-creatie? Samenwerken tussen bewonersinitiatieven en wijkwerkers/welzijn- en 

zorgprofessionals gericht op eerst toeleiden naar bewonersactiviteiten.  

Professionals niet perse welzijn& zorg professionals, maar ook bv iemand die de plek beheert waar 

ontmoeting plaatsvindt. Niet blind staren op de systeemwereld. 

Dagbegeleiding bij de De Nieuwe Jutte (bewonersinitiatief): Kwaliteitseisen aan bewonersinitiatieven 

(eisen??!) 

Naar initiatieven kan je anders kijken en er dus ook andere eisen aan stellen. Garanties, 



risicobeheersing, diploma’s etc is niet genoemd (non-issue). Wel zijdelings genoemd, maar niet als 

eis. Laat het vooral groeien, bewegen of mislukken. Werk met regels/codes die vanzelf ontstaan en 

niet opgelegd zijn. Het starre systeem wat vloeibaarder maken. Eigenlijk gaat het over heropvoeden 

van de maatschappij als het gaat om starre kwaliteitssystemen. En meer soepele en passende checks 

& balances maken (mensen die meekijken).   

Dorpscoöperatie Hollandsche Veld Verbindt (bewonersinitiatief): Er  is in de workshop veel 

gesproken over ‘anders denken’. Hoe doe je dat Omdenken? Opdrachtgever is de burger. Wat je 

kiest als vorm heeft invloed. Dus als je een coöperatie vormt, zegt dat al wat. Hoe doe je het 

omdenken om echt de burger centraal te stellen? Gezamenlijk goede pijlers hebben en waarden 

waarop je terug kunt vallen zijn nodig om het vol te houden. Vraagt lange adem, bevlogenheid en 

dus goede waarden/uitgangspunten.  

Indekerngezond (Altrecht/Lister): Positieve gezondheid invullen en bespreken met elkaar.  

Wetsvoorstel zorgt soms dat een burgerinitiatief niet door kan gaan. Zoeken naar  manieren om 

goedlopende bewonersinitiatieven niet te laten blokkeren door wet- en regelgeving.  Hoe kunnen we 

dit voorkomen?  Strategie hebben en brutaal zijn.  

 

Reactie Martin van Lijf  (voorzitter Omzien) 

 

Niet alleen aandacht vestigen op vele goede, doch eenvoudige ideeën/oplossingen van 

bewonersinitiatieven. Wat doen we met grootse ideeën vanuit de samenleving/initiatieven zoals 

oplossingen voor scheefwonen, oplossingen voor bewoners die zorg nodig hebben in de wijk  

(dagbegeleiding/gezondheidsactiviteiten enz.) enz.  Hoe je dit vervolgens als bewonersinitiatief kunt 

organiseren met gemeente, woningbouw, financiering etc. Welke consequenties heeft dat voor het 

hele systeem?  

Dus soms wordt juist gezegd begin klein en behapbaar, maar durf ook groter te denken als 

bewoners/initiatieven. Vanuit een grote ambitie/visie/idee is het eenvoudiger om stappen te zetten 

en energie te bundelen 

Bewoners weten het eigenlijk veel beter. Op wijk- en dorpsniveau kun je een bewonerscoöperatie 

creëren, waar initiatieven ‘lid’ van zijn. Nodig: regelruimte. Vraagt ook een visie. 

Inspireer elkaar als initiatieven. Niet altijd zelf wiel uitvinden, doe ervaring op via een ander. 

Ga door met initiatieven, maar zijn we ook in staat om de krachten eens te bundelen, niet als 

initiatief ieder apart. Daarvoor wil netwerk Omzien samen met initiatieven een coöperatie van 

bewonersinitiatieven in welzijn, wonen en zorg gaan oprichten.  

 

Reactie Jocko Rensen (voorzitter Kennisplatform Utrecht Sociaal) 

Start als bewoners met als uitgangspunt dat je zo min mogelijk met de overheid te maken wilt 

hebben. Onafhankelijk. Wethouders zijn ook maar voorbijgangers. Dus maak zo weinig mogeiljk 

gebruik van de wethouder, doe het zelf.  

Waar de overheid nodig is: leer als overheid omgaan met de regels en de rek. Leg je als initiatief en 

ook als ambtenaar niet neer bij regels.  



Hoe ontmoet je elkaar en hoe maak je verbinding met elkaar? Leer om te gaan met verschillen en 

wat je eigenlijk gezamenlijk moet doen. Soms begrijp je elkaar niet. Laten we de verschillen blijven 

vieren.  

Er is ruimte voor initiatief: dat bepaal je namelijk zelf.  

 

Slotbeschouwing door sprekers  

Thom Verheggen: Het laten, zodat het kan gebeuren enerzijds en hoe krijg ik het zover anderzijds: 

wankel evenwicht. Moeilijke zoektocht.  

Oplossing: van klein naar groot denken. Dingen hebben ook tijd nodig; ga op zoek naar kleine sporen 

van verandering. En laten we ons realiseren dat het gesprek vandaag alweer anders is dan een half 

jaar geleden.  

 

Raf Janssen: Omarm zelfverzekerde twijfel over waar we mee bezig zijn. We pakken de beweging van 

onderop weer op. Daar moeten we zelfverzekerd in zijn, maar tegelijkertijd ook twijfelen omdat we 

het zelf ook niet precies weten. 

Nathan Rozema: Let op dat je als bewonersinitiatief niet ergens zomaar in meegaat. Niet te aardig 

zijn. Niet meteen blij zijn met een kleine bijdrage/met wat je kunt krijgen.  

Bijv. Krachtstation is mogelijk gemaakt door exploitatievrij te zijn, daaromheen kan je gaan 

organiseren. 

Wat heeft dagvoorzitter Frans geleerd?  

Van Raf Janssen: er is een begrippenrevolutie nodig 

Van Thom Verheggen: dat je een brug half af moet schilderen, dan komen bewoners wel in actie 

Van Nathan:  Start bij wijk- en buurtplannen en aanpakken door de bewoners zelf. Voor opbouwen 

vanuit de bewoners is het zaak om vanaf het begin af aan een plan te maken waar initiatieven goed 

in zitten. En niet pas later erbij betrekken! 

 

 


