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Wat zijn buurtrechten en waarom
willen we ze?
Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten
krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De stimuleringsmaatregelen
ondersteunen en stimuleren initiatieven.
Buurtrechten en andere stimuleringsmaatregelen
Sinds de jaren ‘70 is er steeds meer macht en invloed komen liggen bij de overheid en grote
(commerciële) instellingen en steeds minder bij individuen en gemeenschappen. Deze veranderingen
gingen samen met een groeiende verzorgingsstaat waarin mensen konden rekenen op de hulp en
steun van de overheid.
Dit ging lang goed, al zorgde het er wel voor dat burgers steeds meer consumenten werden van de
overheid. Veel moeilijkheden in buurten werden door professionals opgelost en niet door bewoners
zelf. Het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) gelooft in de kracht van actieve
burgers. We zijn al 25 jaar een vereniging van en voor bewoners uit stadswijken die zich op vrijwillige
basis inzetten om hun buurt sterk en leefbaar te maken. En al 25 jaar zien we dat deze bewoners veel
obstakels moeten overwinnen om die positieve veranderingen tot stand te brengen. Vaak zit die
tegenwerking in logge besluitvorming, bureaucratie of zelfs ambtelijke onwil.
Nu de overheid veel moet bezuinigen en er steeds duidelijker en meer wordt ingezet op burgerkracht
en burgerverantwoordelijkheid zien ook overheden zelf dat de verhoudingen scheef zijn. Natuurlijk is
het raar dat bewoners uit een wijk lijdzaam moeten toezien hoe hun buurthuizen wegbezuinigd
worden, terwijl ze het zelf zouden willen en kunnen overnemen. Natuurlijk is het vreemd dat
bewoners moeten betalen voor een slecht functionerende vuilnisophaaldienst terwijl er voldoende
(werkloze) bewoners zijn die dit graag zouden willen doen. Ook is het raar dat er bij
bestemmingsplannen vaak niks aan bewoners wordt gevraagd, terwijl dit tenslotte de eerste
belanghebbenden zijn!
Daarom is het nu, meer dan ooit, tijd voor de invoering van buurtrechten. Het LSA heeft, geïnspireerd
op de Localism Act uit Engeland, een pakket buurtrechten ontworpen waarmee burgerinitiatieven
worden gestimuleerd. Door het (lokaal) invoeren van deze rechten krijgen gemeenschappen en
groepen individuen meer bevoegdheden, passend bij de verantwoordelijkheden die ze in deze tijd
ook toegeschoven krijgen. Er ontstaat een meer actieve en betrokken samenleving, met minder
bureaucratie en minder onvrede.
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Buurtrechten en stimuleringsmaatregelen
BUURTRECHTEN
-

Het recht om uit te dagen
Het recht op maatschappelijk vastgoed
Het recht op buurtplanning

Wij hebben drie buurtrechten in deze informatiebladen omschreven. Deze teksten met uitleg zijn
bedoeld om jou te inspireren. Ze zijn een basis om mee aan de slag te gaan, om over in gesprek te
gaan met je gemeentebestuur om zo ruimte en zeggenschap te claimen.

STIMULERINGSMAATREGELEN
-

Een maatschappelijke bank
Buurtnetwerkers

We hebben deze twee stimuleringsmaatregelen verder omschreven. Het inzetten van deze middelen
zien wij als taak van de rijksoverheid. We hebben deze teksten geschreven om duidelijk te maken
hoe in deze economisch moeilijke tijd actieve bewoners de toegang tot financiële middelen gegeven
kan worden. En hoe buurten sterker worden door krachtigere buurtnetwerken waarin de
capaciteiten van de bewoners benut worden.
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Het recht om uit te dagen
Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten om burgers meer zeggenschap te geven over hun
directe leefomgeving. Een van de rechten die in dit pakket hoort is het Recht om uit te dagen.

Wat is het recht om uit te dagen?
Het recht om uit te dagen is het recht voor organisaties, clubs en verenigingen om mee te bieden op
het uitvoeren van een dienst van de lokale overheid. Het gaat om het recht om overheidstaken over
te nemen. Taken waarvan burgers denken dat ze deze zelf effectiever en beter kunnen uitvoeren. Of
waarvan burgers denken dat er voordelen zijn voor de buurt wanneer zij het overnemen, voordelen
in de vorm van werkgelegenheid voor de buurt, een betere wijkeconomie of een beter gebruik van
de openbare ruimte. Er zijn veel initiatieven te bedenken op dit gebied, bijvoorbeeld op het terrein
van wijkcentra, peuterspeelzalen, groenbeheer, ouderenvervoer of het beheer en behoud van een
zwembad.
In Engeland
In Groot Brittannië is het ‘Right to Challenge’ wettelijk vastgelegd als onderdeel van de Localism Act.
Hoe is de situatie nu?
Sinds de Rijksoverheid veel publieke diensten heeft geprivatiseerd zijn er ook commerciële
organisaties op de markt gekomen die publieke diensten uitvoeren. In sommige gevallen leidt dit tot
hoge prijzen, slechte service en lage efficiëntie. Op dit moment heb je als direct belanghebbende en
betalende burger geen rechten om een bod te doen om zo’n slecht functionerende publieke dienst
over te nemen. Je kunt wel een bod doen op de dienst, maar de gemeente is niet verplicht daarop te
reageren of er zelfs maar naar te kijken.
In enkele gevallen ‘gunt’ een lokale overheid een vrijwilligers- of bewonersorganisatie een contract in
de publieke dienstverlening. Zo is er in Leeuwarden een BewonersBedrijf dat een
afvalpreventiecontract heeft waarbij bewoners (tegen betaling) verantwoordelijk zijn voor het netjes
houden van de omgeving van de vuilverzamelingsplekken. Zij spreken mensen aan die zich niet aan
de regels houden en ruimen fout geplaatst afval op wanneer dat nodig is.
Wie kunnen er gebruik maken van het recht om uit te dagen?
Alle groepen burgers die zichzelf hebben georganiseerd (bijvoorbeeld in een bewonersvereniging)
hebben het recht om een bod te doen op een publieke dienst.
In welke situaties kun je gebruik maken van het recht?
Wanneer je als groep burgers vindt dat het voordelen heeft voor de buurt wanneer een bepaalde
publieke dienst door jouw groep wordt uitgevoerd, kun je meebieden op het uitvoeren van deze
dienst.
Hoe gaat het in zijn werk?
Als binnen de lokale gemeenschap een groep burgers een publieke dienst zou willen overnemen,
moeten ze dit kenbaar maken aan de gemeente.
De gemeente is dan verplicht hierop te reageren. Ze zal de groep uitnodigen om een plan van aanpak
te maken waarin duidelijk staat hoe en met welke middelen ze de dienst wil overnemen en hoeveel
de dienst zal kosten. Hierin moet ook de aanvullende sociale waarde die de burgers kunnen leveren,
duidelijk benoemd worden. Dat is de meerwaarde die het heeft wanneer burgers deze
dienstverlening leveren.
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Als dit plan aan een aantal basisvoorwaarden voldoet, zal de gemeente hierop reageren door de
dienst openbaar aan te besteden. De aanbestedingsdocumenten zullen officieel worden
gepubliceerd. Op dat moment kunnen ook andere partijen die de dienst willen uitvoeren een bod
doen.
De gemeente bepaalt uiteindelijk aan welke partij het contract gegund wordt. De gunning van de
opdracht kan plaatsvinden op grond van de laagst aangeboden prijs of op basis van de hoogste
waarde voor de prijs van de aanbieding. Hier is de aanvullende sociale waarde die burgers kunnen
leveren van groot belang.
Wat zijn de voordelen?
Het recht om uit te dagen geeft burgers meer mogelijkheden om openbare diensten uit te voeren
waarvan zij denken dat ze anders en beter kunnen.
-Burgers hebben geen duur betaalde managementlagen en kunnen daarom vaak goedkoper leveren.
-Burgers kunnen beter inspelen op lokale behoeften.
-Burgers hebben directe betrokkenheid en daarmee meer hart voor de zaak.
-Burgers kunnen door publieke diensten over te nemen zorgen voor meer banen binnen hun eigen
buurt en daarmee hun eigen wijkeconomie stimuleren.
Er ontstaat een meer actieve en betrokken samenleving, met minder bureaucratie en minder
onvrede.
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Recht om te beschikken over
maatschappelijk vastgoed
Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten om burgers meer zeggenschap te geven over hun
directe leefomgeving. Een van de rechten die in dit pakket hoort is het Recht om te beschikken
over maatschappelijk vastgoed. Dit kan gaan over het in eigendom krijgen van voor de wijk
belangrijke gebouwen of het krijgen van zeggenschap hierover.

Wat is het recht om te beschikken over maatschappelijk vastgoed?
Dit recht regelt dat de gemeenschap voor de wijk belangrijke gebouwen in handen kan krijgen, ofwel
in eigendom ofwel in beheer. Het zorgt ervoor dat de lokale overheid moet meewerken aan het
overdragen van een gebouw met een publieke functie aan een wijkgebonden organisatie. Wanneer
een wijkorganisatie, club of vereniging een door de gemeente gerund publiek gebouw, bijvoorbeeld
een wijkhuis, in zelfbeheer wil overnemen, moet de gemeente daarvoor open staan. Als aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan, gaat er een stappenplan in werking om het pand in beheer of
in eigendom van de burgergroep te krijgen.
Is het een pand dat eigendom is van de gemeente, dan heeft de organisatie het recht om dit pand te
kopen tegen een prijs die onder de marktwaarde ligt.
Een ander onderdeel van het recht om te beschikken over maatschappelijk vastgoed is het
gemeenschapsrecht om gebouwen aan te wijzen als maatschappelijk belangrijk. Als deze gebouwen
vrijkomen heeft de gemeenschap de eerste rechten om er een bod op te doen.
In Engeland
In het Verenigd Koninkrijk is het recht op beschikking over maatschappelijk vastgoed vastgelegd
binnen de regeling Community Asset Transfer, deze regeling geldt niet alleen voor gebouwen maar
ook voor stukken land en openbare ruimte.
Daarnaast is er in Engeland een mogelijkheid om in je wijk een aantal (ook commerciële) gebouwen
aan te wijzen (nomineren) die belangrijk zijn voor de wijk. Op het moment dat dit gebouw van
eigenaar verandert of op de markt komt, heeft de gemeenschap het recht om mee te bieden en een
plan voor het gebouw te ontwikkelen. Dit is geregeld binnen de wet Right to Bid.
Hoe is de situatie nu?
Veel maatschappelijk vastgoed is in beheer van een gemeente of woningbouwvereniging. Dit is niet
altijd zo geweest. Voorheen waren wijkhuizen en verenigingsgebouwen vaak in handen van aan de
wijk gebonden verenigingen of stichtingen. In de jaren ’60 en ’70 bloeit het clubhuiswerk door ruime
subsidies enorm op en professionaliseert, net als de hele welzijnssector. Als in de jaren ’80 onder
invloed van grote bezuinigingen de meeste wijkhuizen opgaan in grote welzijnsinstellingen is dat
definitief het einde van bewonersinvloed en dus van zelfbeheer.
Door de teruggang van de economie moeten gemeenten steeds vaker lastige keuzes maken om geld
te besparen. Veel gebouwen waar de gemeenschap gebruik van kon maken, worden nu gesloten.
Daarnaast zijn veel scholen en andere verenigingen en instellingen samen onder één dak gekomen in
een Multifunctionele Accommodatie. Er staan veel gebouwen leeg. Leegstand is voor wijken een
slechte zaak; het gebouw en de omgeving verloedert en er ontstaat een onveilige situatie.
Tegelijkertijd zijn er steeds meer ondernemende burgers die initiatieven willen starten voor de wijk,
en daarvoor een gebouw nodig hebben.
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Wie kunnen er gebruik maken van het recht?
Alle groepen burgers die zichzelf hebben georganiseerd (bijvoorbeeld in een bewonersvereniging) en
verbonden zijn aan een wijk of buurt.
In welke situaties is er gebruik te maken van het recht?
-Als een bewonersgroep een buurt- of wijkhuis in zelfbeheer wil overnemen.
-Als een bewonersgroep gebouwen in de wijk wil aanwijzen als maatschappelijk belangrijk.
Twee voorbeelden van zelfbeheer van vastgoed in Nederland:
De dreigende sluiting van het wijkhuis en de grote bezuinigingen maakten dat de bewoners van
Arnhem-West zich fel gingen inzetten voor het behoud van hun buurthuis ‘t Huukske. Een
initiatiefgroep werd in het leven geroepen om te kijken of ‘t Huukske kon verzelfstandigen. Er is
gewikt en gewogen en veel gerekend om te kijken of het financieel en organisatorisch mogelijk was.
Onder het motto ‘Ja het kan! Ja, we doen het!’ is in 2011 een stichting opgericht die voortaan het
buurthuis exploiteert.
In de aandachtswijk Malburgen in Arnhem staat het Bruishuis, een voormalig verzorgingstehuis dat
op de nominatie stond voor sloop toen de oorspronkelijke bewoners naar een nieuwe locatie
verhuisden. Maar dan verandert de eigenaar van het gebouw, woningbouwcorporatie
Volkshuisvesting, van gedachten. Het pand met ruim 100 eenheden moet een bruisend centrum van
de wijk worden, het liefst beheerd door actieve bewoners uit de wijk. De bewoners hebben plannen
ontwikkeld en na een intensieve periode heeft de overdracht plaatsgevonden. De start van
BewonersBedrijf Malburgen!
Hoe gaat het in zijn werk?
Je start met goed rondkijken in je wijk. Wat zijn belangrijke gebouwen voor de wijk? Waar komen
veel wijkbewoners en -organisaties samen? Wat is een geschikte locatie in de wijk om bewoners en
organisaties samen te brengen?
Informeer bij de gemeente wie de eigenaar van het gebouw is en wat de bestemming is.
Verzamel bewijs waarom het gebouw belangrijk is voor de wijk, zoek hiervoor steun bij wijkbewoners
en vertel de gemeente over jullie interesse om te beschikken over het pand.
Zoek steun in je omgeving voor het maken van een plan, waarin je beschrijft wat je met het gebouw
wilt gaan doen, op welke manier en hoe je dit financieel rond wilt krijgen.
Vervolgens ga je met je gemeente in overleg hoe zeggenschap over het gebouw in jullie situatie kan
worden uitgewerkt en geregeld.
Wat zijn de voordelen?
Doordat je zelf kunt beschikken over een pand, heb je zelf ook meer invloed over wat er in het
gebouw gebeurt. Openingstijden, gebruikers en functies van het gebouw bepaal je in onderling
overleg. Je bent minder afhankelijk van subsidies en kunt op termijn eventueel geld overhouden dat
je kunt gebruiken voor activiteiten die jij belangrijk vindt voor de wijk. Uiteindelijk heeft de
gemeenschap meer zeggenschap over wat er in de wijk gebeurt.
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Het recht op buurtplanning
Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten om burgers meer zeggenschap te geven over hun
directe leefomgeving. Een van de rechten die in dit pakket hoort is het Recht op buurtplanning.

Wat is het recht op buurtplanning?
Het recht op buurtplanning is het wettelijke recht voor de gemeenschap om een ontwikkelingsplan
te maken voor het gebied waarin ze wonen: een Buurtplan. Deze plannen zullen deel uitmaken van
de wettelijke plannen voor de gebiedsontwikkeling en dus door de gemeente worden gebruikt om
beslissingen te nemen over de toekomst. Het gaat onder meer om:
-keuze waar nieuwe woningen, winkels en kantoren worden gebouwd
-hoe nieuwe gebouwen eruit moeten gaan zien
-of nieuwe gebouwen een bouwvergunning krijgen
-of een park wordt uitgebreid of niet
Een Buurtplan is een door buurtbewoners geschreven kader voor de ontwikkeling, herstel en het
behoud van een gebied. Het kan een visie bevatten, doelstellingen, planning van beleid, voorstellen
ter verbetering van het gebied of voor nieuwe faciliteiten. Het kan gaan over een ruim scala aan
sociale, economische en ecologische kwesties (zoals wonen, werken, erfgoed en vervoer) of het kan
zich richten op slechts een of twee problemen. Dit kunnen problemen zijn voor de hele buurt of
alleen voor een deel van de wijk.
In Engeland
In Engeland is sinds 2011 binnen de Localism Act het recht op buurtplanning vastgelegd (right to do
Neighbourhood Planning).
Hoe is de situatie nu?
Nu is het zo dat de gemeente een ontwerpbestemmingsplan vaststelt. Een bestemmingsplan bevat
regels voor het gebruik van de in het plan beschreven grond en gebouwen. Dit ontwerp kan 6 weken
worden ingezien. In deze periode kunnen burgers hun 'zienswijze' kenbaar maken aan de
gemeenteraad. Doe je dit niet, dan kun je later geen beroep instellen. Doe je dit wel, dan heb je het
recht om later een beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Daarnaast is het nu zo dat burgers wel eens gevraagd worden om gebiedsplannen of -visies te
maken, dit recht is echter niet vastgelegd en met de plannen wordt lang niet altijd iets gedaan. Het
recht op buurtplanning maakt Buurtplannen onderdeel van het wettelijk kader.
Wie kunnen er gebruik maken van het recht op Buurtplannen?
Burgers die in het gebied wonen waarover ze ontwikkelingsplannen willen maken kunnen zich
aanmelden om een groep te vormen.
In welke situaties kun je gebruik maken van het recht?
Wanneer je het als bewoners belangrijk vindt om inspraak te hebben over wat er in je buurt wordt
gebouwd en aangepast. Hoeveel kantoren mogen er nog bijkomen? Mag het oude stadhuis een hotel
worden? Kan een deel van het park een parkeerplaats worden? Moeten de wegen verbeterd of
veranderd worden?
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Hoe gaat het in zijn werk?
Een Buurtplan zal deel uitmaken van de wettelijke plannen voor de gebiedsontwikkeling. Deze
wettelijke status geeft Buurtplannen gewicht.
Een Buurtplan moet voldoen aan de Europese en nationale wetgeving en moet in overeenstemming
zijn met het bestaande ruimtelijk beleid. Buurtplannen kunnen een krachtig hulpmiddel zijn bij het
vormgeven en de ontwikkeling van een wijk.
Wat zijn de voordelen?
Met het recht om Buurtplannen te maken wordt burgers het recht gegeven om invloed te hebben op
de besluitvorming over hun directe leefomgeving. Dat is niet meer dan logisch; zij zijn immers de
direct belanghebbenden.
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Maatschappelijke bank
Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten
krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De stimuleringsmaatregelen
ondersteunen en stimuleren initiatieven. Een van deze stimuleringsmaatregelen is het opzetten
van een maatschappelijke bank.
Wat is een maatschappelijke bank?
Een maatschappelijke bank kan sociale ondernemingen de mogelijkheid bieden tegen een betaalbaar
tarief geld te lenen. De maatschappelijke bank vindt niet alleen financieel rendement (geld)
belangrijk, ook het maatschappelijk rendement (positieve effecten in de wijk) wordt bij de
kredietverlening meegewogen. Het geld van de bank komt van slapende rekeningen. Het is geld dat
op rekeningen van privépersonen bij commerciële banken staat, waarvan de eigenaren niet meer te
traceren zijn en waar al 15 jaar geen transacties mee heeft plaatsgevonden. Ook fondsen en
subsidieverstrekkers kunnen de bank financieel aanvullen.
In Engeland
In Engeland is in 2012 Big Society Capital van start is gegaan. De financiering komt voor het grootste
deel van slapende rekeningen. Dit geld is in een apart fonds gestort (Reclaim Fund LTD) waarbij de
rekeninghouders die toch nog gevonden worden aanspraak op hun geld blijven houden. Omdat een
groot deel niet wordt geclaimd kan dat gebruikt worden voor investeringen in sociale
ondernemingen. Het is een wettelijke regeling waar alle banken aan mee moeten doen. In 2011 is op
die manier 400 miljoen pond beschikbaar gekomen. Meer lezen op www.bigsocietycapital.com.
Wie zouden daar in Nederland gebruik van kunnen maken?
Sociale ondernemingen, wijkondernemingen, BewonersBedrijven: alle sociale ondernemingen die
winst maken niet als hoofddoel hebben, kunnen met een goed ondernemingsplan geld lenen bij de
maatschappelijke bank. Deze ondernemingen streven een bepaald maatschappelijk doel na.
Bijvoorbeeld sollicitatietrainingen aanbieden, een bibliotheek openhouden met vrijwilligers of
goedkope ruimte bieden aan verenigingen, kringloopwinkels en voedselbanken et cetera.
Wat is de situatie nu?
Commerciële banken kijken bij investeringen alleen naar rendement en risico’s. Zelfs bestaande
renderende ondernemingen kunnen moeilijk aan geld komen omdat de banken hoge garanties eisen.
Sociale ondernemingen kunnen vaak pas na een tijd financiële winst behalen en hun maatschappelijk
rendement is voor banken nauwelijks relevant.
Vaak is de enige mogelijkheid om aan geld te komen, geld aan te vragen bij fondsen. Het gaat dan om
een schenking, niet om een lening. Daarbij hanteren goede doelen-fondsen andere criteria dan
banken en zijn hun middelen beperkt.
Een maatschappelijke bank leent geld uit, dat wordt terugbetaald met een (lage) rente. Deze bank
kan dus in principe voortdurend doorgaan met investeren.
Wij denken dat in Nederland een dergelijke maatschappelijke bank de groei van sociale
ondernemingen enorm zou kunnen stimuleren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ziet ook dat
er mogelijkheden liggen bij de oprichting van een maatschappelijke bank. De mogelijkheden en de
inrichting van een maatschappelijke bank worden door dit ministerie nader onderzocht.
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Wat zijn de voordelen van een maatschappelijke bank?
-Het lenen van geld om investeringen te doen wordt makkelijker en goedkoper voor een sociale
onderneming. Hierdoor ontstaan er meer sociale ondernemingen en dat zal een positieve
uitwerking hebben op de leefbaarheid, de economie en de werkgelegenheid in stadswijken.
-Maatschappelijk rendement/impact wordt zichtbaar en meetbaar.
-Het zal leiden tot betere regelgeving dan nu voor sociale/maatschappelijke ondernemingen

Wat is maatschappelijk rendement?
Definitie uit een brochure van de rijksoverheid:
Maatschappelijk rendement is de toegevoegde waarde van een project voor de hele maatschappij.
Het geeft antwoord op de vraag hoe de kosten van een project zich verhouden tot de
maatschappelijke baten, waarbij de baten datgene zijn waar je het, als organisatie in het sociale
domein, allemaal voor doet. Bijvoorbeeld: de verbetering van het veiligheidsgevoel, de gezondheid
van je inwoners, of de gezinssituatie van multiprobleemhuishoudens. Anders gezegd is de definitie
van maatschappelijk rendement, de verhouding tussen de benodigde investering in geld, mensen
en/of middelen (input) enerzijds en het maatschappelijk effect dat wordt bereikt (outcome)
anderzijds. Deze relatie verloopt via de tastbare, telbare resultaten van de activiteiten (output),
bijvoorbeeld: 20 camera’s opgehangen, een sportveld aangelegd, of 300 gezinsherstelplannen
opgesteld.
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Buurtnetwerkers
Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten
krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De stimuleringsmaatregelen
ondersteunen en stimuleren initiatieven. Een van deze stimuleringsmaatregelen is het opzetten
van een maatschappelijke bank. Een van deze stimuleringsmaatregelen is de inzet van
buurtnetwerkers.
Wat zijn buurtnetwerkers?
Buurtnetwerkers zijn professionals die geschoold zijn in het verbinden van mensen. Hun belangrijkste
taak is om mensen op te zoeken, met ze te praten en uit te vinden wat ze interesseert, welke
kwaliteiten, kennis en ervaring ze hebben en te vragen of ze die willen inzetten voor hun buurt
samen met anderen. De buurtnetwerkers worden tijdelijk ingezet in een buurt, om ervoor te zorgen
dat er een sterk netwerk in deze buurt komen. Ze komen niet zelf met een plan of project en ze
hebben geen eigen agenda, ze stimuleren mensen om hun ideeën en dromen voor hun buurt te gaan
uitvoeren, samen met anderen die iets vergelijkbaars willen.
In Engeland
In Engeland zijn 500 community organizers ingezet die wijken en buurten ‘organiseren’. Ze zijn in
dienst van bewonersorganisaties en worden betaald door de overheid. Meer lezen over de Engelse
community organizers op: www.cocolaborative.org.uk.
Hoe is de situatie nu?
In Nederland zijn door de bezuinigingen veel welzijnswerkers vertrokken uit de stadswijken.
Tegelijkertijd wil de overheid graag dat burgers zelf oplossingen zoeken voor maatschappelijke
problemen: ze heeft een participatiemaatschappij voor ogen. Op dit moment is er ook domweg geen
geld voor de vele professionals die voorheen problemen oplosten.
In veel wijken, vooral daar waar de laatste 25 jaar de wijkaanpak heeft plaatsgevonden, zijn
bewoners afhankelijk van overheidsbemoeienis. Omdat een omslag naar ‘zelf meer aanpakken’ niet
vanzelf gaat, willen we graag dat een aantal buurtnetwerkers in deze wijken worden ingezet. Om zo
deze minder actieve bewoners te activeren en te verbinden met andere bewoners en organisaties in
de wijk.
Wat zijn de voordelen voor bewoners?
Bewonersorganisaties kunnen zelf een buurtnetwerker in dienst nemen. Deze buurtnetwerker zal
bewoners activeren om met plannen en ideeën te komen voor een beter leefbare buurt, in vele
opzichten. Van jongerenactiviteiten tot seniorengym en van huiswerkbegeleiding tot kringloop- en
weggeefwinkels. Er zijn zoveel initiatieven mogelijk zonder geld. Daarbij zal de buurtnetwerker
ervoor zorgen dat veel meer mensen en organisaties in de buurt elkaar leren kennen. Bewoners die
minder actief zijn worden bij de buurt en de samenleving betrokken. Doordat krachten en ideeën
worden gebundeld, ontstaat een groot aantal maatschappelijke initiatieven en projecten en daarmee
ontstaan levendige, sterke en betrokken buurten.
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