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Inleiding
We signaleren vanuit Movisie dat de aandacht voor samenle-
vingsopbouw op veel plaatsen groeit. Zo is het een teken aan 
de wand dat in de Canon Sociaal werk onlangs het lemma 
‘Samenlevingsopbouw’ ingevuld is. Recent wees het WRR-ad-
viesrapport Samenleven in verscheidenheid1 op het belang van 
‘opbouwwerk nieuwe stijl’. Op het belang van beroepskrachten 
die ervoor zorgen dat wijkbewoners optimaal bijdragen aan het 
tot stand brengen van een publieke infrastructuur – en daar 
ook gebruik van gaan maken. Zo maar twee voorbeelden van 
deze hernieuwde interesse. In het verleden werd samenlevings-
opbouw verbonden met de aanwezigheid van opbouwwerkers. 
Anno 2021 zien we dat heel verschillende professionals vanuit 
heel verschillende organisaties inhoud geven aan samenlevings-
opbouw. De hernieuwde belangstelling voor samenlevingsop-
bouw is voor een deel te begrijpen als een breuk met het sociaal 
beleid van het afgelopen decennium. Daarin lag er een sterke 
focus op individuele hulpverlening en eigen kracht. Daarnaast 
is het lastiger geworden om verbindingen tussen groepen te 
vormen. Beide ontwikkelingen maken dat we al enige tijd in een 
situatie zitten die we eerder in termen van samenlevingsafbouw 
dan -opbouw kunnen omschrijven. En hoewel beide ontwikke-
lingen leiden tot een opleving van samenlevingsopbouw, roepen 
ze ook de vraag op hoe gemeenschapsvorming anno 2021 
gestalte kan krijgen. Dit is de uitdaging waar burgers/bewoners, 
maatschappelijke organisaties en overheden voor staan. 

1 Engbersen, Godfried, Bovens, Mark, Bokhorst, Mieke & 
Jennissen, Roel (2020). Samenleven in verscheidenheid. Beleid 
voor de migratiesamenleving. WRR-rapport 103. Den Haag: 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

In deze notitie reflecteren we op deze groeiende belangstelling 
en brengen wij nieuwe vormen van samenlevingsopbouw in 
beeld. We doen dat door in het eerste hoofdstuk stil te staan 
bij de maatschappelijke ontwikkelingen die de oorzaak zijn van 
deze groeiende belangstelling (1.1), om vervolgens de wonder-
lijke vermenigvuldiging van het opbouwwerk te bespreken (1.2) 
en kort een aantal relevante zaken uit de geschiedenis van de 
samenlevingsopbouw te belichten (1.3). We sluiten het eerste 
hoofdstuk af met een korte samenvattende paragraaf (1.4). 

In hoofdstuk 2 staan we stil bij vier hedendaagse samenle-
vingsopbouwers: een dorpsondersteuner (2.2), een klassieke 
opbouwwerker (2.3), een democratiseringsmedewerker (2.4) en 
een procesmanager werkzaam bij een woningcorporatie (2.5). 
We sluiten dit hoofdstuk af met een aantal korte observaties 
(2.6). 

In het slothoofdstuk (hoofdstuk 3) trekken we een aan-
tal lijnen door naar de toekomst en presenteren we een 
samenlevingsopbouwagenda.
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1.  Samenlevingsopbouw: ontwikkelingen 
en achtergronden

Hoe maken we ruimte voor hen in onze buurten, scholen en 
verenigingen? Hoe verbinden we ons met elkaar, zodat zowel 
gevestigden als nieuwkomers zich thuis, op hun gemak en wel-
kom voelen? 
Een tweede verklarende factor voor de hernieuwde belang-
stelling voor samenlevingsopbouw is de groei van het aantal 
alleenstaanden. Steeds meer mensen wonen langere tijd alleen. 
Eric Klinenberg spreekt in zijn boek Going solo over de alleen-
staandensamenleving (singleton society).3 Voor velen is dat geen 
probleem, want hun eigen keuze, maar voor personen met 
schrale of ontbrekende sociale netwerken is dat wél problema-
tisch. Voor hen zijn vormen van samenlevingsopbouw die hen 
helpen bij contactlegging essentieel. 

Groeiend aantal bewoners met zorgbegeleiding
Een derde ontwikkeling die samenlevingsopbouw actualiteit 
geeft, is dat we onze woonwijken in toenemende mate delen 
met zorgbehoevenden. Nog niet eens zolang geleden woonden 
ouderen en mensen met een beperking in een verzorgingshuis 
of intramurale instelling. Nu wonen ze zo lang mogelijk zelf-
standig in een gewone woonwijk. Vooral in corporatiewijken 
zien we het aantal bewoners dat zorgbegeleiding nodig heeft 
rap toenemen.4 Het gaat om kwetsbare ouderen, denk hierbij 
ook aan bewoners die te kampen hebben met dementie, en om 

3 Klinenberg, Eric (2012), Going solo. The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of 

Living alone. Penquin USA. 

4 Zie Leidelmeijer, Kees, Frissen Jeroen & Iersel, Johan van (2020). Veerkracht in het 

corporatiebezit. De update: een jaar later, twee jaar verder… Den Haag: Aedes.

1.1  Maatschappelijke ontwikkelingen die vraag naar 
samenlevingsopbouw stimuleren

In het naoorlogse sociaal beleid heeft altijd veel nadruk gelegen 
op het stimuleren van individuele zelfredzaamheid, maar nooit 
in de mate als het afgelopen decennium. Beleidsconcepten als 
‘participatiesamenleving’, ‘eigen kracht’, ‘zelfregie’ en ‘zelforga-
nisatie’ zijn daar de uitdrukking van. Een belangrijke spil in het 
hedendaagse sociaal beleid waren en zijn de wijkteams. In hun 
werk staat een individualiserende invalshoek centraal.2 Bij de 
inrichting van de wijkteams was dat nadrukkelijk niet de bedoe-
ling, maar de praktijk pakte zo uit. In hun werk gaat de meeste 
aandacht uit naar een-op-eencontacten en individuele hulpver-
lening. Symbool hiervoor staat het keukentafelgesprek met de 
individuele burger, níet de ontmoeting aan de gemeenschappe-
lijke lees- of vergadertafel van bibliotheek of buurthuis.

Groeiende diversiteit
Voorts hebben we te maken met op elkaar inwerkende maat-
schappelijke ontwikkelingen die voor achterstanden zorgen en 
verbindingen belemmeren. Zo stelt de groeiende diversiteit van 
onze bevolking nieuwe eisen aan het samenleven in wijken, 
buurten en dorpen. Jaarlijks stroomt een grote verscheidenheid 
aan migranten ons land in en uit: arbeidsmigranten, buiten-
landse studenten, expats, asielzoekers, gezinsherenigers. Hun 
(tijdelijke) aanwezigheid maakt het samenleven ingewikkelder. 

2 Arum, Silke van, & Ende, Thijs van den (2018). Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht. 

Derde landelijke peiling onder gemeenten (zomer 2017). Utrecht: Movisie.
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personen met een verstandelijke beperking dan wel met psychi-
atrische of psychosociale problemen. Sociale wijkteams hebben 
aan hen de handen vol, maar komen veelal niet verder dan indi-
viduele hulpverlening. Aan de collectieve dimensie in het werk 
komen ze – vaak ook tot hun eigen frustratie – nauwelijks toe. 
Vormen van samenlevingsopbouw zijn in deze wijken meer dan 
welkom. Bijvoorbeeld bij het helpen leggen en bestendigen van 
onderlinge contacten, maar ook bij het helpen mee-organiseren 
van buurtcirkels, lotgenotengroepen of gezellige activiteiten. 

Verschillen nemen toe
De toenemende aandacht voor nieuwe vormen van samenle-
vingsopbouw komt onder meer voort uit de verscherping van 
maatschappelijke tegenstellingen. We zien bijvoorbeeld steeds 
meer segregatie en ruimtelijke uitsortering van groepen. In 
sommige wijken zorgen processen van gentrificatie ervoor dat 
lagere inkomensgroepen de wijk uit worden verdreven. Andere 
wijken verliezen hun middenklasse. Verschillen tussen groe-
pen, wijken en regio’s nemen toe. In Nederland vroeg filosoof 
Kees Vuyk daar aandacht voor met zijn boek Oude en nieuwe 
ongelijkheid,5 dat in 2017 werd uitgeroepen tot filosofieboek 
van het jaar. SCP-directeur Kim Putters publiceerde in 2019 de 
essaybundel Veenbrand.6 Zijn boodschap: er zijn groepen men-
sen die structureel achterblijven, en sociale scheidslijnen ver-
sterken zich. Verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden, maar 
ook tussen mensen met verschillende culturele achtergronden 
worden hardnekkiger. Putters spreekt over gescheiden werelden 
en bubbels die sterker worden. Groepen leven langs elkaar heen 
en hebben weinig begrip voor elkaars culturele en/of religieuze 
identiteit. Dat heeft grote sociale gevolgen. Niemand zit te 

5 Vuyk, Kees (2017). Oude en nieuwe ongelijkheid. Over het failliet van een 

verheffingsideaal. Utrecht: Klement.

6 Putters, Kim (2019). Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving. 

Amsterdam: Prometheus.

wachten op een samenleving waarin groepen opgesloten raken 
in parallelle werelden en armoede-eilanden.7 Het is belangrijk 
dat weerbare bewoners in contact komen én blijven met bewo-
ners in precaire, bestaansonzekere situaties, juist om wederzijds 
begrip en tolerantie voor elkaar te ontwikkelen. 

BONDING & BRIDGING

Samenlevingsopbouwers (community organizers) kunnen 

een cruciale rol vervullen in het slaan van bruggen tus-

sen groepen bewoners/burgers die op elkaar lijken, maar 

óók tussen groepen die verder van elkaar af staan of van 

elkaar zijn afgedreven. De Amerikaanse socioloog Robert 

Putnam wijst in Bowling alone8 op het belang van bonding 

en bridging. Bij bonding probeer je mensen die sterk op 

elkaar lijken met elkaar te verbinden, bij bridging breng je 

mensen met elkaar in contact die juist van elkaar verschil-

len, bijvoorbeeld in klassepositie, migratieachtergrond of 

leeftijd. Bonding is belangrijk om je staande te houden, be-

toogt Putnam, bridging om vooruit te komen. Bij bridging 

profiteer je van de sociale netwerken van sociaalecono-

misch meer weerbare personen.

Versterken lokale democratie
Een tweede factor die nieuwe vormen van samenlevingsop-
bouw doet toenemen, heeft te maken met het versterken van 
onze lokale democratie. Bewoners accepteren niet zomaar meer 
dat er op basis van politieke besluiten zaken veranderen in hun 

7 Wilkinson, Richard G. & Picket, Kate (2010). The Spirit Level: Why Equality is Better for 

Everyone. London: Penguin.

8 Putnam, Robert (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American 

community. New York: Simon & Schuster. 
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directe woonomgeving. Denk aan een actueel onderwerp zoals 
het aardgasvrij maken van onze wijken en woningen. Zie ook 
het verzet van bewoners tegen het plaatsen van windmolens in 
hun directe omgeving. Bewoners willen niet aan het einde van 
een traject bij plannen betrokken worden, maar vanaf de start. 
Of zélf als eerste met een initiatief komen. Samenlevingsop-
bouwers spelen een rol in het vormgeven van deze alledaagse 
lokale democratie. Bewoners die gemakkelijk over het hoofd 
worden gezien, onder andere doordat zij niet bereikt worden 
met traditionele communicatievormen, proberen zij zo veel mo-
gelijk een stem te geven. Vooral in superdiverse wijken vraagt 
dat creativiteit. 

Verschraling sociale infrastructuur
Een laatste factor is het groeiende besef dat we onze sociale 
infrastructuur of sociale basis verwaarloosd hebben. Vooral 
tijdens de coronapandemie kwam dit aan het licht. Bezuini-
gingen hebben op te veel plekken geleid tot een verschraling 
van de sociale infrastructuur, juist in gewone woonwijken. Dan 
gaat het niet alleen om goed ingerichte publieke ruimten voor 
verschillende leeftijdscategorieën, maar ook om toegankelijke 
wijkaccommodaties. Deze blijken onvoldoende toegerust voor 
de maatschappelijke vraagstukken die hierboven kort zijn ge-
schetst. Daarom zien we nu van verschillende kanten pleidooien 
om in deze sociale infrastructuur te investeren, en daarmee in 
samenlevingsopbouw. Zie bijvoorbeeld de oproep die vijftien 
burgemeesters in de zomer van 2020 deden om te investeren in 
de meest kwetsbare gebieden van Nederland.9 

9 NOS (2020, 16 juni). Burgemeesters: coronacrisis verergert tweedeling in maatschappij. 

NOS Nieuws. nos.nl/artikel/2337398-burgemeesters-coronacrisis-verergert-tweedeling-

in-maatschappij.html 

We zien dat afhankelijk van de context een of enkele van de 
bovengenoemde factoren de katalysator vormen om samen-
levingsopbouw op wijk- , buurt- of dorpsniveau ter hand te 
nemen. In onderstaand kader hebben we de maatschappelijke 
ontwikkelingen samengevat.

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN DIE VRAAG 
NAAR SAMENLEVINGSOPBOUW STIMULEREN

•  Afscheid van een steeds meer geïndividualiseerd sociaal 

beleid 

•  Steeds cultureel diverser

•  Steeds vaker alleen

•  Steeds vaker langer zelfstandig thuis wonend

•  Steeds meer opgesloten in eigen sociaaleconomische 

klasse

•  Steeds meer ruimtelijke uitsortering

•  Steeds meer verschillen in maatschappelijke kansen

•  Steeds meer verschillen in bestaanszekerheid

•  Steeds meer polarisatie

https://nos.nl/artikel/2337398-burgemeesters-coronacrisis-verergert-tweedeling-in-maatschappij.html
https://nos.nl/artikel/2337398-burgemeesters-coronacrisis-verergert-tweedeling-in-maatschappij.html
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1.2  De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van 
opbouwwerk

Bij de introductie van samenlevingsopbouw in Nederland ging 
het om systematisch ondersteuningswerk door één bepaald type 
professional: de opbouwwerker. Al lange tijd wordt betoogd 
dat ook andere professionals inhoud geven aan de opbouw-
werkfunctie en zo aan samenlevingsopbouw.1011 De Movisie-
publicatiereeks Wij in de wijk brengt een divers gezelschap van 
zogeheten samenlevingsopbouwers in beeld. Naast de klassieke 
opbouwwerkers die vanuit een brede of smalle welzijnsorgani-
satie opereren, gaat het om personen die werkzaam zijn binnen 
een gemeente of een eigen onderneming hebben. De binnen 
Wij in de wijk verzamelde casuïstiek sluit aan bij het beeld dat 
geschetste wordt in de publicatie Sociaal werkers anno 2020.12 

In deze verkenning wordt ook gesignaleerd dat de opbouw-
werkfunctie zich deels heeft verplaatst naar gemeenten en de 
markt (sociale ondernemers).

De opbouwwerkpet past velen
De observatie dat opbouwwerk als discipline op veel plaatsen 
onder druk staat, maar dat dit niet geldt voor de opbouwerk-
functie, is in het verleden vaker gedeeld, onder andere door Jan 
Willem Duyvendak in zijn oratie bij het aanvaarden van het bij-
zonder hoogleraarschap in de Wetenschappelijke Grondslagen 
van Opbouwwerk.13 Duyvendak toen: ‘De opbouwwerkpet past 
velen’. Hij sprak over ‘de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van 
het opbouwwerk’ en wees op de opbouwwerkachtige activitei-

10 Engbersen, Radboud & Sprinkhuizen, Ard (2007). Spelers in de samenlevingsopbouw in 

de 21e eeuw. Utrecht Movisie.

11 Boutellier, Hans & Boonstra, Nanne (2009). Van presentie tot correctie. Een nieuw 

perspectief op samenlevingsopbouw. Utrecht Verweij- onker Instituut

12 Kamp, Jasper van de, Omlo, Jurriaan, Van Pelt, Mariël & Engbersen, Radboud (2020). 

Sociaal werkers anno 2020. Een zwart-wit foto van de beroepsgroep. Utrecht: Movisie. 

13 Duyvendak, Jan Willem (1997). Het belang van derden. Over opbouwwerk, sociale 

cohesie en multiculturaliteit. Opbouwwerkteksten 12. Den Haag: LCO.

ten van onderwijsmensen, politieagenten, activerende ambtena-
ren, buurtbeheer-professionals en medewerkers van woningcor-
poratie en arbeidsbureau. Allemaal professionals die in dialoog 
treden met groepen, werken aan verbindingen binnen en tussen 
groepen, en die de participatie van achtergebleven buitengeslo-
ten groepen proberen veilig te stellen. 

Niemand heeft monopolie op samenlevingsopbouw
Ook Engbersen en Sprinkhuizen signaleerden dat de opbouw-
werkfunctie niet meer exclusief in handen ligt van de beroeps-
groep van opbouwwerkers. Ze betogen in de Movisie-publicatie 
Spelers in de samenlevingsopbouw aan het begin van de 21e 
eeuw14 dat samenlevingsopbouw geen versleten begrip is, en 
koppelen samenlevingsopbouw aan de vier kerndoelen van 
het naoorlogse sociaal beleid, te weten: (1) individueel welzijn, 
(2) het verminderen van sociale ongelijkheid), (3) sociale inte-
gratie en (4) sociale stabiliteit.15 Vervolgens wezen ze op een 
brede waaier van organisaties en professionals die aan deze 
doelen een bijdrage leveren, zoals woningcorporaties, scholen, 
wijkagenten, sportverenigingen, religieuze organisatie, ggz-
instellingen, en instellingen voor jongerenwerk en ouderenzorg. 
Boutellier en Boonstra16 zien in de Verweij-Jonker-publicatie Van 
presentie tot correctie de samenlevingsopbouwfunctie eveneens 
verankerd in tal van maatschappelijke organisaties, waaraan ze 
naast de eerder door Movisie onderscheiden organisaties ook 
justitie toevoegen. ‘Niemand heeft het monopolie op samenle-
vingsopbouw’, concluderen ze.

14 Engbersen, Radboud & Sprinkhuizen, Ard (2007). Spelers in de samenlevingsopbouw in 

de 21e eeuw. Utrecht: Movisie

15 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1982). Herwaardering van 

welzijnsbeleid. WRR-rapport 22. Den Haag: Staatsuitgeverij.

16 Boutellier, Hans & Boonstra, Nanne (2009). Van presentie tot correctie. Een nieuw 

perspectief op samenlevingsopbouw. Utrecht Verweij-Jonker Instituut.

https://www.movisie.nl/publicatie/wij-wijk
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BEGRIPPEN TOEGELICHT 

Samenlevingsopbouw

In deze publicatie onderschrijven we dat samenlevingsopbouw vanuit verschillende organisaties door heel verschillende 

professionals onder verschillende benamingen gestalte krijgt, maar we blijven het wél reserveren voor activiteiten die gericht 

zijn op ‘collectieven’. Het gaat dus níet om acties gericht op individuele personen. We definiëren samenlevingsopbouw als het 

aansluiten bij, opsporen en mobiliseren van hulpbronnen en krachten in gemeenschappen (communities), waardoor bewoners 

zoveel mogelijk zaken met hún inzet en instemming realiseren. Samenlevingsopbouw heeft zowel een component van ‘zoveel 

mogelijk zelf doen als gemeenschap’, als een component van ‘meedenken en meebeslissen’, van participatie in processen van 

lokale democratie.

Gemeenschappen 

Een gemeenschap is een groep mensen die iets deelt wat hen onderscheidt van andere groepen.17 Denk bijvoorbeeld aan 

groepen wijk-, buurt- of dorpsbewoners, of aan gemeenschappen die zich vormen rond zaken als cultuur, religie, een gedeelde 

migratieachtergrond, levensstijl, seksuele identiteit of (lokale) politieke vraagstukken. Praktijken van samenlevingsopbouw zijn 

vaak wijk-, buurt- of dorpsgebonden. Zie de portretten in hoofdstuk 2 van deze publicatie. Sociologen houden ons voor dat we 

voorzichtig moeten zijn met het spreken over wijk-, buurt- of dorpsgemeenschappen. De meesten van ons functioneren immers 

in buurtoverstijgende sociale netwerken. Anno 2021 ligt de wereld ver open, zowel offline als online. Mensen verhuizen meer 

dan vroeger, in veel buurten wordt vooral gewoond, ouders en kinderen wonen ver uit elkaar, evenals vrienden en kennissen. 

Aan de ander kant moeten we ons realiseren dat de leefwereld van kwetsbare bewoners vaak heel klein is. Mensen met een 

laag inkomen kampen met vervoersarmoede. Ze hebben een beperkte actieradius en komen zelden buiten hun buurt. Hun 

woonomgeving is ook hun leefomgeving. Daarnaast zijn er zeker hechte buurtgemeenschappen aan te wijzen. Dan gaat 

het om buurten of dorpen met een sterk groepskarakter, waarin bewoners zich sterk met elkaar verbonden voelen en waar 

een lange woonduur en een zeer homogeen karakter samengaan. Niettemin, in de meeste gevallen zal het gaan om ‘lichte 

gemeenschappen’, gemeenschappen waar je als individu zonder ernstige gevolgen van los kunt komen. Voorbeelden van 

daarvan zijn vrijwilligersorganisaties in het maatschappelijk middenveld, sportclubs, straatgroepen, winkeliersverenigingen, 

scholen en kerken. Samenlevingsopbouwers zijn erop gespitst deze lichte gemeenschappen te ondersteunen en hun 

mogelijkheden te benutten voor uitdagingen en vraagstukken in wijken, buurten en dorpen. 

17  Hurenkamp, M.E.A., & Duyvendak, J.W. (2008). De zware plicht van de lichte gemeenschap. Krisis 28 (1), 1-14. http://www.krisis.eu/content/2008-1/2008-1-01hurenkamp.pdf 

http://www.krisis.eu/content/2008-1/2008-1-01hurenkamp.pdf
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Samenlevingsopbouw als primaire en secundaire functie
Veel organisaties vervullen een rol bij samenlevingsopbouw, 
maar het is belangrijk om verschil te maken tussen professionals 
die dat vanuit een hoofd- of primaire functie doen, en 
professionals die daar vanuit een afgeleide of secundaire functie 
aan werken. Een wijkagent is in de eerste plaats politieman 
of -vrouw, de directeur van de basisschool in de eerste 
plaats onderwijsman of vrouw. Een corporatiemedewerker 
is er in de eerste plaats voor de huurder, voor het beheer 
van de woningen. De directeur van de winkeliersverenging 
wil een winkelstraat die economisch rendeert. Tegelijkertijd 
investeert de wijkagent in het wijknetwerk, betaalt de 
corporatie mee aan een onderzoek naar het versterken van 
onderlinge steunnetwerken van buurtbewoners en financiert 
ze lespakketten voor basisscholen over het schoonhouden van 
parken en pleinen,18 en maken ondernemers in een winkelstraat 
die zich verenigd hebben in een BedrijfsInvesteringsZone (BIZ) 
zich sterk voor stageplaatsen voor jongeren uit omliggende 
buurten die vanwege hun achternaam en postcode niet 
gemakkelijk aan een stageplaats komen. De dominee, imam 
of pastor zijn in de eerste plaats religieuze voormannen of 
-vrouwen, al zijn ze betrokken bij tal van maatschappelijke 
activiteiten voor hun leden en buurtbewoners. Bij de 
betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) Feijenoord en FC Twente 
staat alles in het teken van het behalen van de landstitel, toch 
zijn ze (net als de andere BVO’s) bij tal van maatschappelijke 
activiteiten betrokken in wijken waar ze veel supporters hebben. 

18 Arum, S. van, Engbersen, R., Sprinkhuizen, A. & Brink, G. van den (2006). Leefbaarheid 

als ambacht. De sociale tactieken en strategieën van een woningcorporatie. Utrecht: 

NIZW.

Van community art-kunstenaars kunnen we hetzelfde zeggen. 
Ze participeren in internationale kunstcircuits, vaak met 
Engelstalige websites, maar werken ook in wijken en buurten 
aan het versterken van de sociale samenhang of aan de 
maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen die er 
wonen. 

Geen diskwalificatie
Voor al deze organisaties/professionals geldt dat werken aan 
samenlevingsopbouw een secundaire functie is. Bij de commu-
nity art-kunstenaars kun je daarover twijfelen, voor hen is het 
wellicht een primaire functie, maar dan klinkt snel het verwijt 
dat het hen niet gaat om het realiseren van ‘echte kunst’. Be-
denk ook dat de politie, een woningbouwcorporatie, school of 
welke andere organisatie dan ook, samenlevingsopbouwtaken 
altijd afweegt tegen andere belangen. Deze organisaties heb-
ben immers hun eigen agenda’s. Een organisatie die vanuit een 
primaire functie inhoud geeft aan samenlevingsopbouw, kan 
juist de eigen agenda van burgers/bewoners vooropstellen. Dit 
is van oudsher de kern van samenlevingsopbouw. Inhoud geven 
aan samenlevingsopbouw vanuit een secundaire functie is géén 
diskwalificatie. Het is van grote maatschappelijke betekenis dat 
organisaties dat doen, omdat zij elkaar op het punt van samen-
levingsopbouw kunnen versterken en aanvullen.



pag 9 van 49  *  De terugkeer van de samenlevingsopbouw  *  Movisie

 Inleiding 

1.  Samenlevingsopbouw:  
ontwikkelingen en 
achtergronden 

  Maatschappelijke  

ontwikkelingen 

  Opbouwwerk 

 Korte geschiedenis 

 Samenvattend 

2.  Vier professionele  
spelers in de  
samenlevingsopbouw 

 Inleiding 

  Dorpsondersteuner 

  Opbouwwerker 

  Democratiserings- 

medewerker 

  Procesmanager 

  Wat leren de vier  

portretten ons?  

3.  Naar een  
toekomstagenda  
samenlevingsopbouw 

 Bronnen 

DE WAARDE EN GRENZEN VAN 
VERMAATSCHAPPELIJKING

Dat er vanuit een secundaire functie inhoud gegeven 

wordt aan samenlevingsopbouw, is ook te begrijpen 

vanuit vermaatschappelijking. Vermaatschappelijking is 

het gedeeltelijk opheffen van de arbeidsverdeling tussen 

beroepsgroepen en sectoren. Sociale problemen houden 

immers niet op bij het hek van de school, de kerk of de 

voordeur van de artsenpraktijk, het politiebureau of het 

wijkkantoor van de woningcorporatie. Meer concreet: 

het betekent dat de leraar en de onderwijzer ook oog 

hebben voor de sociale problemen van hun leerlingen; dat 

de wijkagent niet alleen repressief optreedt en bonnen 

schrijft, maar ook preventief investeert in wijkcontacten; 

dat de woningcorporatie meer doet dan huurpenningen 

innen; en dat de pastor, dominee of imam niet alleen 

het geloof verkondigt, maar ook aandacht heeft voor 

de sociale noden van de leden van zijn gemeenschap. 

Vermaatschappelijking is nodig omdat sociale problemen 

vaak hardnekkig zijn, en niet vanuit één professie zijn op 

te lossen. De politie kan bijvoorbeeld niet in zijn eentje 

voor veiligheid zorgen. Tegelijkertijd zijn er ook grenzen 

aan vermaatschappelijking. De onderwijzer moet geen 

sociaal werker worden, en vice versa. Er is iets mis als 

de sociaal werker huiswerkklassen rekenen en taal gaat 

organiseren omdat hij merkt dat onderwijzers zich vooral 

zijn gaan richten op de maatschappelijke problemen van 

hun leerlingen. 

Samenlevingsopbouw vanuit een primaire functie 
Voor een gevarieerde groep professionals daarentegen is 
werken aan samenlevingsopbouw een primaire functie. Het is 
lastiger dan voorheen om hen aan te wijzen en te tellen. Bij de 
introductie van de samenlevingsopbouw was de beroepsgroep 
van opbouwwerkers exclusief met die taak belast. Het aantal 
opbouwwerkers kon je tot in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw tot op één nauwkeurig tellen. Er was toen nog een 
Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw, uitgevoerd door 
het ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk 
(CRM). Met de decentralisatie van het welzijnswerk naar 
gemeenten zijn opbouwwerkers en buurtwerkers zoekgeraakt 
in CBS-statistieken, onder noemers als ‘sociaal-cultureel werk’ 
en ‘lokaal welzijn’. Gemeenten kennen tegenwoordig ook 
geen afdelingen voor opbouwwerk of samenlevingsopbouw. 
Bovendien zijn we in Nederland de algemene aanduiding 
‘sociaal werk’ gaan gebruiken, aansluitend bij de internationale 
definitie van social work. Voor deze keuze is veel te zeggen, 
maar het bemoeilijkt de herkenbaarheid van de verschillende 
activiteiten die sociaal werkers verrichten. Voorheen gaven 
beroepsaanduidingen informatie over de inhoud van het 
type sociaal werk, zoals ‘vormingswerk’, ‘opbouwwerk’, 
‘club- en buurthuiswerk’, ‘speeltuinwerk’, ‘jongerenwerk’, 
‘ouderenwerk’ en ‘maatschappelijk werk. De beroepsaanduiding 
‘maatschappelijk werk’ ging vergezeld van informatieve 
bijwoorden als ‘individueel’, ‘algemeen’, ‘specifiek’, 
‘categoraal’, ‘bedrijfs-’ , ‘ziekenhuis-’ en ‘school-’. Met de 
keuze voor de algemene term ‘sociaal werk’ is deze wildgroei 
aan benamingen verdwenen, maar daarmee ook de specifieke 
informatie over de inhoud van het werk. Dat betekent dat we 
niet meer goed kunnen zeggen welke sociaal werkers primair 
actief zijn als ‘buurtwerker’ of ‘opbouwwerker’, hoeveel het er 
zijn, en waar ze werken.
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Bovendien zijn er ook professionals die niet in dienst zijn 
van welzijnsorganisaties, maar wél samenlevingsopbouw als 
primaire functie in hun takenpakket hebben. Ze werken in 
dienst van gemeenten, of zijn als sociaal ondernemer actief 
in een eigen bedrijf. In de casussen uit de Wij in de wijk-reeks 
zijn van deze verplaatsingen veel voorbeelden te vinden. 
Hun functies kennen heel verschillende omschrijvingen, 
zoals ‘gebiedsmakelaar’, ‘buurtcoördinator’, ‘coördinator 
maatschappelijke initiatieven’, ‘dorpscontactpersoon’, 
‘kwartiermaker’, ‘beleidsmedewerker realisatie vrijwillige 
inzet en informele netwerken’ , ‘buurtverbinder’, ‘sociale 
verbinder’, ‘wijkcoach’ en ‘medewerker Right to Challenge’. 
Deze opsomming van functiebenamingen is bij lange na niet 
compleet. Vaak werken professionals vanuit verschillende 
organisaties samen aan samenlevingsopbouw. Wat hen verbindt 
is de nadruk op een collectieve aanpak van maatschappelijke 
vraagstukken en problemen. 

Afbeelding 1 toont samenvattend die wonderbaarlijke 
vermenigvuldiging van opbouwwerk vanuit primaire 
en secundaire functies. Het plaatje laat zien dat 
samenlevingsopbouw niet alleen door welzijnsorganisaties 
wordt opgepakt, maar ook door andere actoren, op andere 
plekken: vanuit de markt, de gemeente, woningcorporaties, 
bewonersinitiatieven en ‘andere plekken’ zoals religieuze 
organisaties, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en 
ggz-instellingen. Bij ggz-instellingen gaat het om het helpen 
organiseren van lotgenotengroepen waarbinnen cliënten 
ervaringen en kennis delen, waardoor ze minder afhankelijk 
zijn van officiële hulpverleners en professionals, en meer regie 
krijgen over hun eigen behandeling.19 

19 Hutschemaekers, Giel (2001). Onder professionals. Hulpverleners en cliënten in de 

geestelijke gezondheidszorg. Oratie. Nijmegen: SUN.

Afbeelding 1 - Plekken van waaruit professionals werken aan samenlevingsopbouw

Bij religieuze organisaties gaat het niet om de gevestigde, 
traditionele (krimpende) kerken zoals de Katholieke Kerk (RKK) 
en de Protestantse Kerk Nederland (PKN), maar juist om allerlei 
migrantenkerken in onze superdiverse wijken en steden.20 

20 Engbersen, R. & Daamen, S. (2018). Geloven op maandag. Over de maatschappelijke rol 

van religieuze organisaties. Den Haag: Platform31.
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Zij vervullen belangrijke samenlevingsopbouwfuncties voor 
hun leden. En zo zijn er meer plekken en organisaties aan te 
wijzen, bijvoorbeeld kringloopwinkels met een buurthuisfunctie 
die ook een belangrijke rol vervullen voor specifieke 
buurtgemeenschappen.21

Al deze verschillende professionals - werkzaam op 
uiteenlopende plekken - zijn bezig met: (1) het versterken 
van de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid 
van de burgers voor elkaar en bij hun woonomgeving, (2) 
democratisering door het van onder af bevorderen van 
participatie, (3) het ondersteunen van groepen en (4) het 
optreden als intermediair tussen overheid, inwoners en 
maatschappelijke initiatieven. 

1.3 Korte geschiedenis van de samenlevingsopbouw
Het fenomeen samenlevingsopbouw (community organization) 
kwam in de jaren veertig van de vorige eeuw op in de Verenigde 
Staten, en is in Nederland in de jaren vijftig tot ontwikkeling 
gekomen. In eerste instantie is samenlevingsopbouw omarmd 
door het toenmalige verzuilde particuliere initiatief, maar vrij 
snel ging de rijksoverheid de samenlevingsopbouw en het daar-
mee verbonden opbouwwerk stimuleren. Dit is een belangrijk 
punt om te benadrukken: in Nederland heeft de overheid de sa-
menlevingsopbouw op de kaart gezet. Zo kende het ministerie 
van Maatschappelijk Werk (1952-1965) een directie Opbouw-
werk, en de opvolger van dit departement – het ministerie van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM, 1965-1982) 
– had een invloedrijke directie Samenlevingsopbouw. 

21 Engbersen, R. & Rest, E. van (2020). Het sociaal kloppend hart. De maatschappelijke 

betekenis van de kringloopwinkels met een buurthuisfunctie van Schroeder van der 

Kolk. Utrecht: Movisie.

INTERESSANTE GEDACHTE

Anno 2021 is het sociaal werk gedecentraliseerd naar 

gemeenten. Binnen onze Haagse ministeries bestaat er 

al lang geen directie Samenlevingsopbouw meer. Maar 

waarom richten gemeenten een dergelijke afdeling niet 

in? De tijd lijkt er rijp voor te zijn. 

Met invloedrijke beleidsteksten en subsidies is samenlevings-
opbouw in Nederland tot ontwikkeling gebracht. Samenleven 
gaat niet vanzelf, dát was de overtuiging van CRM. Voor sa-
menlevingsopbouw waren er voorzieningen nodig én goed 
opgeleide professionals die wijkbewoners met elkaar verbinden 
en hen laten nadenken over essentiële zaken in hun woonomge-
ving. Welzijnsorganisaties konden met de Rijkssubsidieregeling 
Samenlevingsopbouw zowel wijkaccommodaties financieren, 
als het aantrekken van beroepskrachten (buurt- en opbouwwer-
kers). Ook dit is een punt om te onthouden: samenlevingsop-
bouw is altijd gekoppeld aan een adequate sociale infrastructuur. 

In de sociale infrastructuur van de beginjaren van de samenle-
vingsopbouw was er een centrale rol weggelegd voor wijk- en 
dorpsaccommodaties. Ze heetten ‘multifunctionele centra’, 
‘combinatiegebouwen’ of ‘gebouwen voor meervoudig gebruik’, 
omdat ze onderdak boden aan verschillende voorzieningen en 
functies. Zo maakten een bibliotheek, gymnastieklokaal, sociaal 
medische voorzieningen en ruimten voor ouderenwerk er vaak 
onderdeel van uit. Idealiter functioneerden ze niet alleen als 
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sociale ontmoetingsplaats, maar ook als een plek waar gewerkt 
werd aan democratisering, emancipatie, meebeslissen, inspraak 
en mondigheid. Opbouwwerkers en buurtwerkers stonden in 
die eerste periode van samenlevingsopbouw vaak tegenover 
regenteske lokale bestuurders en conservatieve voormannen van 
het plaatselijke lokale particuliere initiatief. Die laatsten zagen 
tot hun verdriet dat met de nieuwe accommodatie een beroeps-
kracht was meegekomen die direct invulling begon te geven aan 
de gemeentelijk inspraakverordening. Zie hier ook de parallel 
met onze tijd. Regenteske verhoudingen zijn er nog volop. Nog 
steeds worden bewoners overvallen door plannen van gemeente 
en corporatie die hun woonomgeving ingrijpend raken, zonder 
dat zij daar in een vroeg stadium bij betrokken zijn. Dit blijkt een 
constante in de samenlevingsopbouw: het gaat niet alleen om 
het mobiliseren van bewoners om zoveel mogelijk zélf zaken 
op te pakken, maar ook om het vormgeven van processen van 
meedenken en meebeslissen.

Aandacht voor zowel stedelijke als landelijke regio’s
Het welzijnsbeleid is eind jaren tachtig met de Welzijnswet 
(1987, 1989) naar de gemeenten gedecentraliseerd. Vanaf dat 
moment is het ingewikkeld om de ontwikkelingen te volgen. 
De hoogtijdagen van de samenlevingsopbouw zijn dan eigenlijk 
voorbij. Gemeenten richten geen eigen afdelingen Opbouw-
werk of Samenlevingsopbouw in, bovendien stonden zij gere-
serveerd tegenover het opbouwwerk omdat deze beroepsgroep 
in de jaren zestig en zeventig sterk was gepolitiseerd. Er kwam 
in 1993 wel een Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO), dat 
de innovatie van het primaire opbouwwerk in gemeenten ging 
stimuleren. Het LCO had vestigingen in Den Haag en Zwolle, de 
Zwolse vestiging was vooral belast met samenlevingsopbouw 
in plattelandsregio’s. Ook dit is een kenmerkend aspect van de 

Nederlandse samenlevingsopbouw: er is altijd aandacht ge-
weest voor zowel stedelijke als landelijke regio’s. Een deel van 
de geschiedenis van de samenlevingsopbouw ligt ook op het 
platteland, en is in het bijzonder te verbinden met de persoon 
van Jo Boer. In de Canon Sociaal werk wordt zij de grand dame 
van het opbouwwerk in Nederland genoemd. Zij was jarenlang 
werkzaam bij de Stichting Opbouw Drenthe en schreef in 1960 
het eerste handboek over opbouwwerk in Nederland.22 Tot op de 
dag van vandaag is die verbinding tussen samenlevingsopbouw 
en plattelandsvraagstukken zichtbaar. Zie de huidige inzet van 
de Tintengroep die actief is in perifere regio’s in het Noorden om 
tradities van samenlevingsopbouw te vertalen naar uitvoerings-
praktijken van nu, en de relatief jonge stichting Sociaal Collectief 
Súdwest-Fryslân die bewust is opgezet om inhoud te geven aan 
samenlevingsopbouw. Deze Friese gemeente telt een aantal 
kleine stadjes zoals Sneek en Bolsward, maar ook 83(!) dorpen 
waaruit in de achterliggende decennia veel voorzieningen zijn 
verdwenen, denk aan gemeentehuizen, scholen, cafés, winkels, 
bejaardenhuizen en bankkantoortjes. Hoe geef je in een dergelij-
ke situatie vorm aan samenlevingsopbouw, hoe houd je nabuur-
schap en mienskip vitaal en levend in dorpsgemeenschappen? 
Zie het portret van de dorpsondersteuner in paragraaf 2.2.

Hoe vertaal je ‘commmunity organization’?
‘Samenlevingsopbouw’ is een vertaling van de Amerikaanse 
term community organization. Met de vertaling ervan hebben 
we in Nederland altijd moeite gehad. Het is ook wel vertaald als 
‘gemeenschapsorganisatie’ en ‘maatschappelijk opbouwwerk’, 
maar die benamingen hebben maar heel kort gefunctioneerd. 
De vertaling ‘samenlevingsopbouw’ is uiteindelijk overgebleven, 
ook al was er vanaf de introductie commentaar op.  

22 Boer, Jo (1960). Maatschappelijk opbouwwerk. Verkenningen op het gebied van 

‘Community Organization’ in Nederlandse verhoudingen. Arnhem: Van Loghum Slaterus.
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Tot de dag van vandaag. Want wat werd en wordt er nu precies 
opgebouwd? De hele samenleving, of vooral de samenleving 
op buurtniveau? Daarom zie je in Nederlandse teksten over 
samenlevingsopbouw dat de term community organization vaak 
als steunwoord blijft opduiken naast het Nederlandse ‘samenle-
vingsopbouw’. Blijkbaar wordt gedacht dat community organi-
zation beter de lading dekt van de verschijnselen die men ermee 
wil aanduiden. Onze zuiderburen hebben minder moeite met 
het begrip, daar is het volledig geaccepteerd. Als je door een 
Belgische stad loopt, kom je op veel plaatsen de naamplaatjes 
tegen van instellingen voor samenlevingsopbouw. 

We moeten de Nederlandse vertaling ‘samenlevingsopbouw’ in 
zijn tijd bezien, te weten de periode van de naoorlogse weder-
opbouw. Alles werd toen ‘opgebouwd’. Nieuwe woonwijken 
en stadsuitbreidingen werden in hoog tempo uit de grond 
gestampt. Wijkopbouw en samenlevingsopbouw gingen gelijk 
op. Hoe konden de nieuwe bewoners, vaak afkomstig uit plat-
telandsgebieden, zich in die nieuwe stadswijken aan elkaar 
binden? Er waren zorgen over hun aanpassingsvermogen en 
over het losser worden van sociale bindingen (‘het bindings-
vraagstuk’) in de moderne welvaarts- of verzorgingsstaat. Zie 
weer de parallellen met nu, alleen onze huidige samenleving is 
veel ingewikkelder dan de redelijk overzichtelijke samenleving 
gedurende uit wederopbouwperiode. 

Met de decentralisatie van het welzijnsbeleid naar de gemeen-
ten (in de jaren negentig van de vorige eeuw) komen verschillen 
tussen gemeenten aan het licht. Sommige gemeenten blijven 
het opbouwwerk stimuleren, en krijgen in een bepaalde periode 
de reputatie van ‘opbouwwerkstad’, zoals Rotterdam, Leeuwar-
den en Deventer. Vaak bezitten ze die reputatie maar even. In 
andere gemeenten krijgt opbouwwerk nauwelijks profiel. En we 
zien dat opbouwwerkpraktijken in gemeenten vaak voortgezet 

worden onder andere namen. Een goed voorbeeld is het Op-
zoomeren, in 1994 in Rotterdam geïntroduceerd tijdens de peri-
ode van de sociale vernieuwing. Het bestaat tot de dag van van-
daag, en wordt geleid door een kleine organisatie van ervaren 
opbouwwerkers. Kern ervan is het faciliteren en stimuleren van 
bewoners om zich in te zetten voor fysieke en sociale aspecten 
van hun straat. De Opzoomerstraten bleken tijdens de corona-
crisis een belangrijke troefkaart te hebben bij het organiseren 
van nabije solidariteit voor kwetsbare mede-straatbewoners. 

 Benamingen voor praktijken samenlevingsopbouw
En zo zijn er tal van andere benamingen op te sommen waar-
achter opbouwwerkpraktijken schuilgaan, zoals het faciliteren en 
stimuleren van bewonersparticipatie, zelforganisatie en mede- en 
zelfbeheer; het faciliteren en stimuleren van actief burgerschap; 
experimenten met bewonersbudgetten (‘vouchers’) en bewo-
nersinitiatieven en experimenten met Right to Challenge; het 
recht van bewoners om plannen te maken voor hun eigen buurt 
en taken of diensten over te nemen van de gemeente omdat het 
beter of goedkoper kan, of omdat het voordelen oplevert voor 
bewoners. En we zagen in de achterliggende decennia dat prak-
tijken van samenlevingsopbouw steeds opnieuw werden ver-
bonden aan nieuwe grote beleidsprogramma’s van de overheid, 
zoals de stadsvernieuwing, de sociale vernieuwing, opeenvol-
gende programma’s van grotestedenbeleid en recent de partici-
patiesamenleving. De geschiedenis laat zien dat samenlevings-
opbouw en vormen van opbouwwerk hun bestaansrecht elke 
keer opnieuw moeten bevechten en definiëren in termen van 
courante politieke beleidsprogramma’s. Dat maakt ze aan de ene 
kant gevoelig voor wisselende politieke winden, aan de andere 
kant is deze wendbaarheid ook een kracht. Het opbouwwerk 
is in deze tijd bijvoorbeeld in staat om te anticiperen op actuele 
maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, polari-
satie in wijken, eenzaamheid en armoede (non-participatie).
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METAFOREN VAN SAMENLEVINGSOPBOUW

In teksten over samenlevingsopbouw zie we een beperkt aantal metaforen terugkeren. Ze liggen enerzijds in de sfeer van 

bindmiddelen die voor kleefkracht zorgen, anderzijds in de sfeer van textiel en biologie. Het gaat bijvoorbeeld om woorden 

als cement, specie en maïzena. Die leggen de nadruk op de bindingskracht van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Een 

buurt of dorp met een stevig sociaal cement kent een hoge mate van samenlevingsopbouw; een wijk met weinig onderlinge 

bindingskracht wordt als los zand getypeerd. Duyvendak gebruikt de begrippen cement en specie om respectievelijk het 

verbinden van mensen binnen en tussen groepen te benoemen. 23

In de textielmetaforiek wordt het wijkweefsel benadrukt, het geheel van voorzieningen en spilfiguren die subtiel op elkaar 

ingrijpen en aan elkaar gehecht zijn (weven, knopen, verknopen, patronen, draden). Een wijk met alleen maar losse draden 

kent geen wijkweefsel, organisaties en bewoners staan dan geïsoleerd ten opzichte van elkaar en verzwakken elkaar eerder dan 

dat ze elkaar versterken. Opbouwwerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het weven en knopen van een sociaal 

weefsel. Richard Florida gebruikt in zijn boek The New Urban Crisis het beeld van de lappendekenstad (‘patchwork city’).24 Hij ziet 

overal steden ontstaan waar de verschillende klassen en bevolkingsgroepen in afzonderlijke, scherp begrensde stadsdelen wonen 

die in welvaart en aanzien sterk van elkaar verschillen. Oftewel: sterk gesegregeerd, ieder opgesloten in zijn of haar bubbel. 

In de biologische metaforiek wordt de wijk als levend organisme neergezet, met een kloppend hart, vaak een centrale wijklo-

catie, verbonden met andere partners, locaties of spilfiguren (dooradering, doorbloeding) met sterke wortels in de wijk. In het 

verleden kende het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), de voorganger van Movisie, het programma Heel de buurt. 

Daar zit ook een medische metafoor in, verstopt in het werkwoord ‘helen’: via samenlevingsopbouw wordt de wijk ‘geheeld’, 

‘beter gemaakt’.  

23  Duyvendak, Jan Willem (1997). Het belang van derden. Over opbouwwerk, sociale cohesie en multiculturaliteit. Opbouwwerkteksten 12. Den Haag: LCO

24  Florida, Richard (2018). The new urban crisis. Gentrification, housing bubbles, growing inequality, and what we can do about it. London: Oneworld Publications.
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De leerstoel Wetenschappelijke Grondslagen van het 
Opbouwwerk (1989-2016)
Het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) is in 2007 opge-
gaan in Movisie. Sindsdien bestaat er niet langer een landelijk 
expertisecentrum dat ‘opbouwwerk’ of ‘samenlevingsopbouw’ 
in de naamgeving heeft. Eerder, in 1993, was het Nederlands 
Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (NIMO), na bijna dertig 
jaar te hebben bestaan, opgegaan in het Verwey-Jonker Insti-
tuut. Het NIMO was belast met onderzoek op het terrein van de 
samenlevingsopbouw, en met methodiekontwikkeling. Movisie 
en het Verwey-Jonker Instituut mogen zich de erfgenamen van 
de samenlevingsopbouw noemen, hoewel ze die erfenis maar 
beperkt hebben kunnen uitbouwen. Als erfgenamen hebben ze 
immers hun aandacht over meer onderwerpen moeten verde-
len. De methodische traditie is vooral bij Movisie terechtgeko-
men, het onderzoek bij het Verwey-Jonker Instituut, maar het is 
een kwestie van accenten. 

Het LCO had de Gradus Hendriks Stichting opgericht. Vanuit 
deze stichting is de bijzondere leerstoel in de Wetenschappe-
lijke Grondslagen van het Opbouwwerk gefinancierd. Gradus 
Hendriks was het gezicht van de samenlevingsopbouw in Ne-
derland, opererend als directeur-generaal vanuit het ministerie 
van Maatschappelijke Werk en later het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). In de opvolger van 
deze departementen, het huidige ministerie van Volkshuisves-
ting, Welzijn en Sport (VWS) vind je nog restanten van deze 
samenlevingsopbouw-geschiedenis bij de Directie Maatschap-
pelijke Ondersteuning (DMO). DMO wijst op het belang van 
‘leefbare buurten’, op de regie van gemeenten (‘spilfunctie’) en 
de verschillende spelers (‘veldpartijen’) die voor ‘effectieve en 
efficiënte ondersteuningsarrangementen’ moeten zorgen om 
burgers bij te staan om hen ‘zoveel en zolang mogelijk te laten 
deelnemen aan de samenleving’. Hierin is de taal van de samen-

levingsopbouw te herkennen, alleen het aspect van het belang 
van meedenken en meebeslissen ontbreekt. Aandacht voor lo-
kale democratie en wijkenbeleid is verhuisd naar het ministerie 
van Binnenlandse Zaken waar het bij het Directoraat-generaal 
Bestuur, Ruimte en Wonen terechtgekomen is. 

Eerste oratie door Cees de Wit
De bijzondere leerstoel Wetenschappelijke Grondslagen van 
het Opbouwwerk is in 2016 beëindigd. Vier sociologen hebben 
deze leerstoel bezet. Hun oraties geven bij elkaar een aardig 
beeld van de vraagstukken die sociale wetenschappers relevant 
achten met betrekking tot samenlevingsopbouw. De eerste 
oratie (1990) is uitgesproken door Cees de Wit.25 Sprekend over 
het opbouwwerk zag De Wit de ‘contouren van een volwassen 
werksoort’, maar pleitte voor een verdere professionalisering van 
het opbouwwerk. Hij hield ook een pleidooi voor theoretische 
verdieping en besprak een aantal voor het opbouwwerk rele-
vante theoretici zoals Pierre Bourdieu en Jürgen Habermas. Hij 
wees erop dat hogescholen en universiteiten geen specialisatie 
Opbouwwerk/Samenlevingsopbouw kennen. Hij liet zich kritisch 
uit over de sterke subsidie-georiënteerdheid van de beroeps-
groep (‘staaltjes van lachwekkend opportunisme’), maar maakte 
duidelijk dat opbouwwerkers zich steeds geconfronteerd weten 
met nieuwe sociale uitdagingen. Bijvoorbeeld de sociale vernieu-
wing in die dagen. Hij wees in het bijzonder naar opbouwwerk-
successen in oude stadswijken waar achterblijvers en langdurig 
werklozen woonden. Opnieuw een constante in het werk: de 
betrokkenheid van opbouwwerkers in achterstandswijken. De 
Wit beschreef de opbouwer als een organisatieadviseur, als een 
professional die in staat is binnen netwerken te opereren, die 
vorm te geven én die verbindingen weet te leggen met andere 

25 Wit, C. de (1990). De rede van het opbouwwerk. Opbouwwerkteksten 3. Den Haag: Dr. 

Gradus Hendriks Stichting.
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relevante personen/organisaties die bijdragen aan probleemre-
ductie. In 1997 gaf hij het stokje over aan Jan Willem Duyven-
dak, destijds directeur van het Verwey-Jonker Instituut.26 

Tweede oratie door Jan Willem Duyvendak
Duyvendak memoreerde dat het opbouwwerk in de jaren zeven-
tig, in de tijd van de stadsvernieuwing, zichzelf in de strijd om 
de buurt als een sociale beweging zag, gericht tegen de over-
heid. Opbouwwerkers zetten zich af tegen het ogenschijnlijk 
neutrale karakter van hun werksoort en kozen partij voor de 
bewoners. Duyvendak typeert hun opstelling als paternalistisch. 
‘Ze wisten wat goed was voor bewonersbelangen en hoe die het 
beste behartigd konden worden.’ Hij betoogt dat het belangrijk 
is dat het opbouwwerk de politiek en de overheid niet langer 
primair als vijand ziet, omdat juist de overheid als machtige actor 
een belangrijke ondersteunende rol kan vervullen bij de kern-
activiteit van het opbouwwerk: het stimuleren van participatie 
van de bevolking. Duyvendak: ‘Een faciliterende politiek is van 
levensbelang voor een hoge mate van participatie.’ Hij wijst in 
dit verband op sociale vernieuwingsinitiatieven die gedragen 
werden door burgers, opbouwwerk én bestuur. Duyvendak 
stond voorts stil bij te naïeve voorstellingen over het verbinden 
van verschillende groepen in een multiculturele samenleving. Dit 
is nog steeds een actueel onderwerp, zeker nu de diversiteit in 
Nederland verder is toegenomen. Beleidsidealen van inclusie en 
menging zijn niet altijd even eenvoudig te realiseren. Mensen 
hebben een sterke behoefte om onder ‘soortgenoten’ te verke-
ren, onder mensen waar ze sterk op lijken, en zich van daaruit te 
ontwikkelen en te emanciperen. Sociologen als Duyvendak heb-
ben altijd tegenspel geboden tegen beleidsmakers die te gemak-
kelijk denken iedereen met iedereen te kunnen verbinden. 

26 Duyvendak, W.G.J. (1997), Het belang van derden. Over opbouwwerk, sociale cohesie 

en multiculturaliteit (1997). Opbouwwerkteksten 12. Den Haag: LCO.

Derde oratie door Talja Blokland-Potters 
In 2006 neemt de sociologe Blokland-Potters op de leerstoel 
plaats.27 Uitgangspunt van haar betoog is dat mensen elkaar 
veel minder dan vroeger tegenkomen op vaste plekken, zoals 
aan de toonbank van de winkel om de hoek, in het badhuis, of 
op de werf waar men werkt. Levens lopen vandaag de dag min-
der gelijk op. Het effect is dat stadsbewoners elkaar niet meer 
goed ‘kennen’, in de zin van kunnen inschatten, vertrouwen, 
begrijpen. Zij wijst erop dat praktijken van samenlevingsopbouw 
zich te veel willen richten op duurzame sociale relaties, terwijl 
beter ingezet kan worden op vluchtige alledaagse korte con-
tacten. Deze vluchtige contacten zijn essentieel voor het sociaal 
weefsel van de stad, en geeft ze de naam van ‘publieke familia-
riteit’. ‘Publieke familiariteit’ is een tussenvorm tussen anoniem 
en intiem in. Stadsbewoners – ze schrijft over de stad – willen in 
een omgeving wonen waarin ze mensen een beetje kennen, en 
hen kunnen inschatten, vertrouwen en begrijpen. Blokland-Pot-
ters bepleit gerichte investeringen om interacties in de openbare 
ruimten te verbeteren en in het bijzonder sociale netwerken van 
de zwaksten te versterken. In een eerder invloedrijk advies voor 
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) Niet met 
de ruggen naar elkaar28 heeft ze dit praktisch uitgewerkt en 
een pleidooi gehouden voor investeringen in vanzelfsprekende 
ontmoetingsplaatsen – zowel binnen- als buitenruimten – waar 
verschillende groepen burgers elkaar treffen, zoals in parken, 
zwembaden, scholen, bewonersorganisaties, winkels of wijk-
centra. Talja Blokland-Potters: ‘Veel te makkelijk zeggen we 
“soort zoekt soort”.’ Opnieuw zien we het belang van een ade-
quate sociale infrastructuur voor vruchtbare samenlevingsop-
bouw. Voorts benadrukt ze het belang van opbouwwerkers in 

27 Blokland-Potters, T.V. (2006). Het sociaal weefsel van de stad. Cohesie, netwerken en 

korte contacten. Opbouwwerkteksten 21. Den Haag: Dr. Gradus Hendriks Stichting.

28 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2005). Niet langer met de ruggen naar 

elkaar. Een advies over verbinden. Den Haag: RMO.
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gemengde wijken omdat ‘nergens […] de kansen zo groot [zijn] 
dat belangen van bewoners niet gelijk zijn, en nergens […] de 
kansen zo groot [zijn] dat de minst mondige burgers de kleinste 
kans hebben om gehoord te worden.’ Opnieuw een constante 
in de samenlevingsopbouw: opbouwwerkers zijn er in de eerste 
plaats voor het belang van de zwaksten. 

Vierde oratie door Justus Uitermark
De laatste socioloog die de leerstoel bezette, was Justus Ui-
termark. Zijn oratie was getiteld Verlangen naar Wikitopia.29 
Uitermarks thema was ‘zelforganisatie’, destijds een populair 
beleidsideaal, maar ook een ideaal van actieve ondernemende 
burgers/bewoners. Het zijn immers de bewoners zelf die het 
voortouw nemen om hun eigen woonomgeving te verbeteren. 
Het weekblad De Groene Amsterdammer had er eerder een the-
manummer aan gewijd met de sprekende titel Do It Ourselves.30 
Het begrip Doe-het-zelfsamenleving was populair geworden in 
die dagen, lees Sociaal-doe-het-zelven) van Hilhorst en Van der 
Lans.31 Uitermark beargumenteert dat met het omarmen van 
zelforganisatie de ongelijkheid zal toenemen. Het zelforgani-
serend vermogen van personen en buurten is immers ongelijk 
verdeeld. Zelforganisatie is vooral succesvol in wijken waar vitale 
sociale netwerken van actieve bewoners aanwezig zijn die de 
vaardigheid en/of de ervaring hebben om zich te organiseren. 
Uitermark bracht een belangrijke relativering aan, in de zin 
dat de sociaaleconomische bevolkingssamenstelling van een 
wijk minder absoluut doorwerkt in de mate van buurtpartici-
patie. Ook de aanwezigheid van een institutioneel weefsel van 

29 Uitermark, Justus (2014). Verlangen naar Wikitopia. Rotterdam: Erasmus Universiteit 

Rotterdam. 

30 De Groene Amsterdammer (2012, 20 juni). Do it Ourselves. De Groene Amsterdammer. 

Themanummer 136(25).

31 Hilhorst, Pieter & Lans, Jos van der (2013). Sociaal doe-het-zelven. De idealen en de 

politieke praktijk. Amsterdam: Atlas Contact.

organisaties (bewonersorganisaties, straatgroepen, speeltuinver-
enigingen) doet er daarbij toe. Buurten met een geschiedenis 
van buurtactivisme hebben samenlevingsopbouw als het ware 
in hun DNA. Hij benadrukte dat sociale professionals mensen 
kunnen ondersteunen bij het vormen van sociale netwerken en 
tendensen tot segregatie en uitsluiting kunnen tegengaan. Tot 
slot wees hij op het belang van sociale verbanden, zeker in situ-
aties waarin je er niet vanuit kunt gaan dat voorzieningen door 
de overheid of de markt aangeboden worden. Uitermark: ‘De 
kracht van onze sociale verbanden zal bepalen of onze kinderen 
worden opgevangen of onze buurten veilig en leefbaar zijn en 
of onze ouderen kunnen rekenen op steunkousen.’

Samenvattend
De vier oraties gingen over het belang van verbanden, hoe je 
deze met andere actoren (de overheid!) kunt versterken, waarin 
het goed is te investeren, over het belang van professionaliteit 
en theorievorming, en over de kracht en beperkingen van 
zelforganisatie. Voorts over het belang van vluchtige contacten, 
het verbinden en mengen van groepen in een multiculturele 
samenleving. Er werd stilgestaan bij het klassieke opbouwwerk 
, maar ook bij organisaties die ook opbouwwerkfuncties 
vervullen. De sociologen besteedden in hun oraties geen 
aandacht aan de methodische kanten van het vak. Daarom 
staan we daar in deze geschiedenisles tot slot kort bij stil, ook 
omdat Movisie en het LSA (Landelijke Samenwerkingsverband 
Actieve bewoners) deze methodische traditie momenteel aan 
het actualiseren en wetenschappelijk aan het verdiepen zijn. 
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Methodische grondlegger Murray G. Ross
In 1957 verscheen de Nederlandse vertaling van Community 
Organization. Theory and principles van Murray G. Ross, een 
hoogleraar Maatschappelijk werk in Toronto. In Nederland is dit 
boek heel invloedrijk geweest, hoewel ongelukkig vertaald als 
Gemeenschapsorganisatie. Grondbeginselen en theorie. 32 In 
onderstaande kaders hebben we Ross’ werk samengevat in een 
aantal sleutelcitaten en sleutelwoorden/formuleringen. De kern 
van zijn betoog is methodisch samen te vatten met de zinsnede 
‘help mij het zelf te doen’. Professionele steun is erop gericht de 
eigen agenda van gemeenschappen helder te krijgen, en de pro-
bleemoplossende vermogens van burgers en hun gemeenschap-
pen optimaal te versterken door de juiste hulpbronnen te vinden. 
Ross poneert zijn theorie met grote bescheidenheid, hij zegt zich 
op veronderstellingen te baseren, maar het is opvallend dat deze 
veronderstellingen tot de dag van vandaag vitaal zijn gebleken.

Ross kent een grote rol toe aan de beroepskracht, die hij als 
gids, katalysator, expert en therapeut karakteriseert. Hij of zij is 
de gids die mensen hun eigen weg laat vinden, de katalysator 
die een proces op gang weet te brengen en te bevorderen, tact-
vol de juiste momenten weet te vinden om mensen bij elkaar 
te brengen, het geheel niet uit het oog verliest, en als expert zo 
nodig relevante researchgegevens en bronnenmateriaal aan-
reikt. In de rol van therapeut begrijpt hij de verdedigingsmecha-
nismen, angsten en spanningen binnen een gemeenschap, en is 
hij in staat mensen bewust te maken van onbewuste krachten. 
We hoeven het niet helemaal eens te zijn met de rollen die hij 
formuleert, maar belangrijk is dat hij in het proces van samen-
levingsopbouw een grote rol toebedeelt aan de methodisch 
onderlegde beroepskracht.

32  Ross, Murray G. (1957). Gemeenschapsorganisatie. Grondbeginselen en theorie. 

Arnhem: Van Loghum Slaterus.

SLEUTELCITATEN MURRAY G. ROSS, 
GEMEENSCHAPSORGANISATIE. GRONDBEGINSELEN 
EN THEORIE (1957)

‘Wij veronderstellen dat gemeenschappen van mensen de 

capaciteiten tot het verwerken van hun eigen problemen 

kunnen aankweken.’ p. 112

‘Wij veronderstellen dat mensen verandering wensen en 

deze kunnen verwezenlijken.’ p. 115

‘Wij veronderstellen dat veranderingen in het gemeen-

schapsleven, die de mensen zich zelf opleggen en door de 

mensen zelf tot stand zijn gebracht, een betekenis en een 

bestendigheid bezitten, die aan de van buiten opgelegde 

verandering ontbreken.’ p. 116

‘Wij veronderstellen dat een “holistische benaderings-

wijze” met succes het hoofd kan bieden aan problemen 

waar een “fragmentarische aanpak” geen raad mee weet.’ 

p. 117

‘Wij veronderstellen dat de democratie coöperatieve 

deelneming en actie vereist en dat mensen de methoden 

moeten leren, die deze samenwerking mogelijk maken.’ 

p. 118 

‘Wij veronderstellen dat mensengemeenschappen herhaal-

delijk hulp nodig hebben bij de organisatie, die zij stichten 

om hun problemen op te lossen […].’ p. 119

‘Kortom, wij stellen hier dat hoewel de mensen de hulp-

bronnen en capaciteiten wel bezitten, zij

 toch vaak de hulp van een beroepskracht behoeven om 

de middelen te vinden, deze zo nuttig mogelijk in de mo-

derne wereld te mobiliseren.’ p.. 119
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SLEUTELBEGRIPPEN SAMENLEVINGSOPBOUW 
MURRAY G. ROSS (1957) 

‘Met hen en door hen’ / ‘niet over de bewoner zonder de 

bewoner’

De gemeenschap haar eigen weg laten zoeken, niet de 

weg voorschrijven

Van onder af, vanaf het grondvlak, grassroots

Het belang van het op gang brengen/begeleiden van een 

proces

Oog voor het tempo van het proces 

Van binnenuit (de wijk) met behulp van kracht van buiten 

(community organizer)

Het belang van deskundige werkers / ambacht / 

professionaliteit

Mobiliseren van hulpbronnen: informeel en formeel 

Oog voor verschillen tussen wijken/gemeenschappen

Geen dogmatisme, geen methodisch evangelie 

Veel van de principes die Murray Ross heeft geformuleerd 
vinden we terug in latere methoden van samenlevingsopbouw, 
bijvoorbeeld in de Asset-Based Community Development 
(ABCD)-benadering. Deze interventie richt zich voornamelijk 
op sociaaleconomisch zwakke wijken. Met deze buurtgerichte 
methodiek kunnen sociaal werkers de talenten, wensen 
en mogelijke hulpvragen in de buurt inventariseren. Een 
belangrijk uitgangspunt is dat er ook in gedepriveerde buurten 
talenten en vaardigheden te identificeren en te mobiliseren 
zijn, wat een kansrijke manier is om van binnenuit te werken 

aan sociaal kapitaal. De ABCD-benadering is ontwikkeld 
door John Kretzmann en John McKnight van het Asset-
Based Community Development Institute van Northwestern 
University, Illinois. De aanpak bouwt voort op inzichten 
van (Amerikaanse) buurtgerichte tradities op de terreinen 
van samenlevingsopbouw, wijkplanning en versterking van 
buurteconomieën. In deze benadering worden de capaciteiten, 
vaardigheden en hulpbronnen gezocht bij (1) individuen; 
(2) (informele) lokale groepen en organisaties (waaronder 
culturele groepen, kerken, comités van kleine zelfstandigen en 
politieke verenigingen) en associaties daarvan; (3) lokale private, 
gemeentelijke en non-profitinstellingen (scholen, bibliotheken, 
ziekenhuizen, politie), waarbij deze laatste categorie pas 
wezenlijk kan bijdragen als zij zich committeert aan het proces 
van gemeenschapsopbouw van ‘onderop’. De methode is in 
Nederland in de periode 2000-2005 breed geïntroduceerd 
met support van het LSA. Ook tijdens het wijkenbeleid van 
minister Ella Vogelaar (2007-2008), later van Eberhard van der 
Laan (2008-2010) werd er op veel plekken mee gewerkt. Met 
het verdwijnen van de wijkaanpak, raakte de ABCD-methode 
in onbruik. Nu, tien jaar later, is de ABCD-methode terug van 
weggeweest. Opnieuw is het LSA een belangrijke aanjager 
ervan, en trekt daarbij nu onder andere met Movisie op. De 
methodiek sluit aan bij de hier gesignaleerde belangstelling 
voor samenlevingsopbouw en de daarmee gepaard gaande 
groeiende belangstelling voor collectief preventief werken in de 
sociale basis.
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ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT

De kern van Asset Based Community Development is het 

duurzaam ontwikkelen van gemeenschappen, op basis 

van mogelijkheden die ze zelf hebben. Bewoners zijn zelf 

eigenaar van dat proces en bouwen verder op wat er al 

is, niet op wat er nog niet is: ‘Focus on what’s strong, not 

what’s wrong’. 

Dat betekent onder andere dat je in kaart brengt welke 

assets (sterke punten) er al zijn. Denk aan individuele 

talenten en capaciteiten; aan bestaande onderlinge net-

werken; aan ontmoetingsplekken waar mensen elkaar op 

een natuurlijke manier treffen; aan gedeelde verhalen, 

tradities en gebruiken; aan lokale economische activitei-

ten; en aan lokaal gewortelde organisaties. 

Die assets verbind je met elkaar en daar bouw je op voort in 

een continu proces. In de praktijk betekent dit dat mensen 

elkaar opzoeken en vinden op gebieden en bij activiteiten 

die ze leuk vinden, die ze kunnen en die hen bezighouden. 

In eerste instantie met de vraag: wat willen en kunnen wij 

met elkaar? Daarna ontstaat de vraag: waar hebben we 

anderen en misschien ook een gemeente, of andere instan-

ties bij nodig? Dan gaat het ook over: wat kan er anders en 

beter? Daarmee bouw je continu aan een agenda voor de 

buurt zelf en voor de buurt in relatie tot anderen. 

1.4 Samenvattend
In dit eerste hoofdstuk hebben we gewezen op de maatschap-
pelijke factoren die hebben bijgedragen aan de groeiende 
belangstelling voor samenlevingsopbouw, en op de vele actoren 
die er vanuit een primaire of secundaire functie een bijdrage 

aan leveren. We zijn kort ingegaan op een aantal relevante 
aspecten van de geschiedenis van de samenlevingsopbouw. Zo 
is samenlevingsopbouw altijd gekoppeld geweest aan de inzet 
van methodisch geschoolde beroepskrachten en was ze altijd 
geconcentreerd op het vormgeven van processen van meedoen 
én meebeslissen (zeggenschap). De geschiedenis van samen-
levingsopbouw ligt tot de dag van vandaag zowel in stedelijke 
achterstandswijken, als in plattelandsregio’s. 

Als we terugkijken, zien we dat samenlevingsopbouw – na de 
decentralisatie van het welzijnsbeleid van gemeenten – haar 
bestaansrecht steeds opnieuw heeft moeten bewijzen en zich 
altijd strategisch heeft aangesloten bij courante landelijke 
beleidsprogramma’s, zoals de sociale vernieuwing, de stedelijke 
vernieuwing en verschillende generaties grotestedenbeleid. We 
hebben ‘samenlevingsopbouw’ gedefinieerd, het begrip ‘ge-
meenschap’ geproblematiseerd, en we wezen op het belang 
en de grenzen van vermaatschappelijking die ervoor zorgt dat 
instanties vanuit een secundaire functie hun bijdrage leveren. 
Ook zijn we kort ingegaan op de dominante metaforen in 
teksten over samenlevingsopbouw, zoals de textiele metaforiek: 
‘het weven van samenleven’. We wezen erop dat het verbinden 
van groepen (bonding & bridging) ingewikkeld is en dat beleid-
smakers en professionals daar vaak naïeve denkbeelden over 
hebben. Ook stonden we stil bij een aantal oraties in het kader 
van de Gradus Hendriks leerstoel, en gingen we kort in op het 
belang van vluchtige contacten en op de politiserende rol van 
samenlevingsopbouwers. 

Als laatste hebben we laten zien dat er tal van professionals zijn 
die werken aan samenlevingsopbouw. Bij een aantal van hen 
is dat hun primaire functie, bij anderen is het een secundaire 
functie. In het volgende hoofdstuk schetsen vier auteurs elk een 
portret van een professionele speler.
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2.  Vier professionele spelers in de 
samenlevingsopbouw 

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk schetsen vier auteurs elk een portret van een 
professional die een rol vervult in samenlevingsopbouw. De 
geportretteerden zijn in dienst van verschillende organisaties: 
een dorpscoöperatie, een welzijnsorganisatie, een gemeente, 
en een woningcorporatie. De eerste drie professionals vervul-
len samenlevingsopbouwtaken vanuit hun primaire taakfunctie, 
de laatste vanuit een secundaire functie. Ze hebben ieder een 
andere functieomschrijving. 

De eerste geportretteerde is een dorpsondersteuner die werk-
zaam is in het Brabantse dorp Lierop (2.200 inwoners), beho-
rend tot de gemeente Someren. Ze werkt parttime voor een 
dorpscoöperatie. De tweede geportretteerde is een opbouw-
werker in dienst van een stedelijke welzijnsorganisatie. Ze 
werkt drie dagen in de week in Hilversum-Oost, een wijk met 
zo’n 9.200 inwoners. In het derde portret komt een demo-
cratiseringsmedewerker aan het woord die in dienst is van de 
gemeente Amsterdam. Hij werkt fulltime en maakt deel uit van 
het team Democratisering van het stadsdeel Noord. Amsterdam-
Noord is een enorm uitgestrekt stedelijk gebied waar veel wordt 
gebouwd. Er verrijzen nieuwe stadswijken, terwijl oude wijken 
worden geherstructureerd en ingrijpend van karakter verande-
ren. De laatste geportretteerde is een procesmanager van een 
Rotterdamse woningcorporatie. Hij is fulltime werkzaam in de 
wijk Prinsenland die gebouwd werd in de jaren zestig. De wijk 
functioneert binnen het gemeentelijke programma Next Gene-
ration Woonwijken. De procesmanager richt zich in het bijzon-
der op een gebied binnen deze wijk waar een aantal flats staat 

(‘Prinsessenflats’) die fysiek worden aangepakt. Hij probeert het 
bewonersperspectief daar een belangrijke rol in te geven. Zowel 
wat fysieke maatregelen betreft, als sociale programma’s die het 
mogelijk maken dat bewoners na de opknapbeurt tot op hoge 
leeftijd zelfstandig in de flats kunnen blijven wonen. 

2.2  Dorpsondersteuner Marieke Linders-van Doorn van 
dorpscoöperatie Lierop Leeft 
Door Sanneke Verweij

‘Hoe zorg ik ervoor dat mensen in Lierop mij weten te vinden?’ 
Dat was een belangrijke vraag voor Marieke toen ze ruim een 
jaar geleden begon als dorpsondersteuner bij dorpscoöperatie 
Lierop Leeft. Daarom gaat ze zoveel mogelijk op pad. ‘Op de 
fiets door het dorp, naar het koffie-uurtje op zondagochtend in 
het gemeenschapshuis, even langs bij de dagbesteding. Zo-
dat ik zichtbaar ben en mensen me kunnen aanspreken.’ Het 
werkt, ziet Marieke: ‘heel veel mensen kennen me, ze weten 
wie ik ben. Ze trekken me in de supermarkt aan mijn jasje als ik 
boodschappen aan het doen ben: kun je een keer langskomen?’ 
Marieke heeft het voordeel dat ze zelf uit het dorp komt, ze 
kent dus al redelijk wat van de 2.200 inwoners. Als dorpsonder-
steuner is ze een belangrijke schakel tussen inwoners onderling 
en inwoners en organisaties. Inwoners kunnen met uiteenlopen-
de vragen op het gebied van welzijn, zorg, wonen, opvoeden, 
opgroeien bij Marieke terecht. Dus is het belangrijk dat ze weet 
wat er speelt. 
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PASPOORT: MAAK KENNIS MET DE PROFESSIONAL 

• Naam: Marieke Linders-van Doorn

• Leeftijd: 43 jaar

• Functienaam: dorpsondersteuner

• Organisatie: dorpscoöperatie Lierop Leeft

• Werkzaam in: Lierop

• Opleiding: Verzorgende 

•  Drijfveer: ‘contact met heel veel verschillende soorten 

mensen en echt iets mogen betekenen voor anderen’

DE DORPSONDERSTEUNER 

‘Met elkaar en voor elkaar’
Marieke is dorpsondersteuner bij dorpscoöperatie Lierop Leeft. 
Die coöperatie is in 2014 opgericht om de krachten van inwo-
ners te bundelen en gezamenlijk de leefbaarheid in het Noord-
Brabantse dorp op peil te houden. De dorpscoöperatie helpt 
de voorzieningen te behouden, initiatieven te ontplooien of 
ondersteunen, en de onderlinge solidariteit te versterken. De 
coöperatie zet in op dienstverlening die bijdraagt aan de kwali-
teit van leven in het dorp, die dichtbij is én waar inwoners zelf 
invloed op hebben. De motto’s – ‘Met elkaar en voor elkaar’ en 
‘Lierop leeft maar niet zonder jou’ – illustreren dat wederkerig-
heid belangrijk is. Lierop Leeft is een bruisende club met ruim 
honderd actieve vrijwilligers. De helft van de 2.200 inwoners 
van het dorp is lid van de coöperatie.33 Samen met inwoners 
werkt Lierop Leeft aan het versterken van de gemeenschap en 
de leefbaarheid in het dorp.

33 1.100 mensen zijn lid van de coöperatie Bron: Lierop Leeft (2019). Integraal werkplan 

werkgroepen 2019-2020. Lierop: Lierop Leeft. http://www.lieropleeft.nl/uploads/

Integraal_werkplan_werkgroepen_2019_2020_Lierop_Leeft.pdf 

Al voor de oprichting van de coöperatie werd er in Lierop 
geëxperimenteerd met een wekelijks spreekuur vanuit een 
kantoor waar inwoners met allerlei vragen terechtkonden. Dit 
liep niet zoals gewenst; er kwamen niet veel mensen langs. Bij 
het opzetten van de dorpscoöperatie is er daarom goed nage-
dacht over de vraag hoe de functie van dorpsondersteuner zo 
goed mogelijk zou kunnen aansluiten bij de behoeften van de 
Lieropenaren. Zodat zij de dorpsondersteuner goed weten te 
vinden, en de dorpsondersteuner goed weet wat er speelt in het 
dorp. Laagdrempeligheid, vertrouwen en ruimte zijn hiervoor 
belangrijke pijlers.

Schakel tussen inwoners, informele en formele hulp
Marieke is dé ingang voor inwoners van Lierop met een (hulp)
vraag, over uiteenlopende onderwerpen. De functie is als volgt 
omschreven: ‘de dorpsondersteuner vormt de schakel tussen de 
hulpvragers in Lierop enerzijds, en de formele hulp (maatschap-
pelijk werk, Wmo-loket e.d.) en informele hulp (vrijwilligers-
werk, mantelzorg) anderzijds. Voorop staat daarbij het behou-
den en verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfbeschikking 
van mensen die op één of andere manier hulp nodig hebben en 
daar zelf niet uit komen.’34 De dorpsondersteuner is dus echt 
een spin in het web. Marieke is niet alleen een vraagbaak voor 
individuele inwoners, ze stimuleert ook de hulp en steun tussen 
inwoners onderling. 

Eenpitter
Als enige betaalde kracht in dienst bij de dorpscoöperatie – 
gefinancierd vanuit de gemeente Someren – voelt Marieke zich 
weleens bezwaard. ‘Het is een grote vrijwilligersorganisatie, dat 
vind ik wel moeilijk en daar heb ik weleens over gesproken.’ Ze 
heeft een contract van 15 uur per week. Marieke redt het niet 

34 Lierop Leeft, Onze dorpsondersteuner. http://www.lieropleeft.nl/?a=5&p=60 

http://www.lieropleeft.nl/?a=1
http://www.lieropleeft.nl/uploads/Integraal_werkplan_werkgroepen_2019_2020_Lierop_Leeft.pdf
http://www.lieropleeft.nl/uploads/Integraal_werkplan_werkgroepen_2019_2020_Lierop_Leeft.pdf
http://www.lieropleeft.nl/?a=5&p=60


pag 23 van 49  *  De terugkeer van de samenlevingsopbouw  *  Movisie

 Inleiding 

1.  Samenlevingsopbouw:  
ontwikkelingen en 
achtergronden 

  Maatschappelijke  

ontwikkelingen 

  Opbouwwerk 

 Korte geschiedenis 

 Samenvattend 

2.  Vier professionele  
spelers in de  
samenlevingsopbouw 

 Inleiding 

  Dorpsondersteuner 

  Opbouwwerker 

  Democratiserings- 

medewerker 

  Procesmanager 

  Wat leren de vier  

portretten ons?  

3.  Naar een  
toekomstagenda  
samenlevingsopbouw 

 Bronnen 

altijd binnen die uren. Maar omdat ze in een vrijwilligersorga-
nisatie werkt, vindt ze het zelf ook belangrijk iets vrijwillig toe 
te voegen aan de leefbaarheid in het dorp. Daarnaast vindt ze 
ook de vrijheid die de functie biedt, heel erg fijn. De 15 uren 
verdeelt ze over meerdere werkdagen, om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij de natuurlijke momenten waarop ze in contact 
kan komen met inwoners: bij bijeenkomsten, bij overleggen van 
een van de vier werkgroepen of het bestuur van de coöperatie, 
of bij de dorpsgenoten thuis. Marieke heeft een kantoor in het 
gemeenschapshuis in Lierop waar allerlei verenigingen uit het 
dorp huizen, maar daar is ze eigenlijk zelden te vinden omdat 
ze veel op pad is. Ze is goed bereikbaar per telefoon – het komt 
ook voor dat ze ’s avonds of in het weekend gebeld wordt. 
Hoewel Marieke een solofunctie heeft binnen de coöperatie, 
heeft ze wél collega-dorpsondersteuners in de omgeving. Sinds 
2017 is er in elke kern van gemeente Someren – Someren-
Heide, Someren-Eind, Somerendorp en Lierop – een dorpson-
dersteuner actief. Marieke heeft regelmatig contact met hen. ‘Je 
bent in principe allemaal “eenpitters”. Eens in de drie maanden 
met elkaar overleg hebben over casuïstiek vind ik dan ook heel 
prettig.’

Weten wat er speelt
Weten wat er leeft in Lierop, het liefst in een zo vroeg moge-
lijk stadium zodat problemen niet onnodig verergeren en er 
tijdig een passende oplossing gevonden kan worden. Om dit te 
bereiken heeft Marieke in haar eerste periode hard gewerkt aan 
haar bekendheid. ‘Ik ben eigenlijk de wijkverpleegkundige van 
vroeger. Ik ga op de fiets door het dorp, zodat ik mezelf letter-
lijk zichtbaar maak en mensen me makkelijk kunnen aanspre-
ken.’ Ze gaat actief op zoek naar signalen, bijvoorbeeld door 
de bijeenkomsten te bezoeken of contact te houden met de 
verenigingen en organisaties in het dorp. Ook gaat ze op huis-
bezoek bij inwoners van wie ze weet dat die wel een luisterend 

oor of een steuntje in de rug kunnen gebruiken – zoals ouderen 
met weinig contacten of jongeren die niet lekker in hun vel zit-
ten. Signalen komen ook naar haar toe – vaak via de huisarts. 
Of mensen spreken Marieke direct aan op straat: ‘de buurvrouw 
is pasgeleden geopereerd en het gaat niet helemaal goed’. Ook 
via de vier werkgroepen van de dorpscoöperatie – Zorg, Wonen, 
Dienstverlening en Opvoeden & Opgroeien – komen vragen of 
signalen bovendrijven.

Verbinder
De signalen kunnen over van alles gaan. Hoewel het geregeld 
individuele hulpvragen betreft, zijn er ook signalen over de 
manier waarop inwoners in Lierop met elkaar samenleven. 
Van een beginnende burenruzie tot overlast op straat of de 
behoefte aan contact tussen een aantal bewoners – ook dat 
soort vragen komt bij Marieke terecht. Marieke vervult vervol-
gens de rol van verbinder: tussen inwoners onderling en tussen 
inwoners en organisaties. Net wat nodig en passend is bij de 
situatie. De eerste stap is – als het niet te complex is – te kijken 
welke mogelijkheden er zijn binnen de gemeenschap. Marieke 
heeft een goed overzicht van alle vrijwilligers, activiteiten en 
organisaties in en om het dorp, en heeft natuurlijk verbinding 
met de dorpscoöperatie waar allerlei activiteiten plaatsvinden 
en initiatieven worden ontwikkeld. Als het niet lukt of past om 
informele hulp in te zetten, schakelt ze door naar het formele 
ondersteuningsaanbod – zoals het Wmo-loket van de gemeente 
Someren. Uiteraard neemt Marieke daarbij geen dingen over, 
maar ondersteunt ze mensen om zaken op de rit te krijgen en 
het zelf te gaan of blijven doen. 
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AANSLUITEN BIJ HET DORP EN DE INWONERS 

Het zo inrichten dat het past bij het dorp
Dorpsondersteuner: het is een breed vak met veel verschillende 
aspecten, waarbij er zowel met individuen als met groepen 
gewerkt wordt. ‘De kunst is het zo in te richten dat het past bij 
het dorp’. Dat ziet Marieke ook in het overleg met de andere 
dorpsondersteuners – ieder legt in de uitvoering zijn of haar 
eigen accenten. Elke plek heeft immers wat anders nodig; er 
wonen andere mensen en er speelt andere problematiek. 

Marieke omschrijft Lierop als: ‘een klein, heel hecht dorp. Het is 
een sterke gemeenschap met veel betrokkenheid: er zijn tal van 
verenigingen en veel vrijwilligers. Het is echt “ons kent ons”.’ 
Dat maakt ook dat Marieke zich in haar werk minder hoeft te 
richten op het opzetten en ondersteunen van initiatieven – er 
bestaan al veel activiteiten zoals maatjesprojecten, koffie-och-
tenden en dagbesteding. Hierdoor kan ze zich vooral toeleggen 
op het verbinden van inwoners onderling, en met het brede 
palet aan bestaand informeel en formeel aanbod. Marieke heeft 
een groot netwerk, zowel binnen als buiten Lierop. Tot op he-
den is het niet voorgekomen dat ze geen passend aanbod kon 
vinden voor een bepaalde vraag.

Laagdrempelig
Hoe doet Marieke dat – aansluiten bij de eigenheid van Lierop 
en haar inwoners? Een heel belangrijk kenmerk van haar 
houding en manier van werken is laagdrempeligheid. Dit geeft 
Marieke niet alleen vorm door aanwezig te zijn de wijk en haar 
bekendheid te vergroten. Ook sluit ze aan bij het ritme van het 
dagelijks leven van de inwoners. ‘Normaal gesproken fiets ik 
rond, en ga ik onverwachts bij iemand langs, dat werkt het bes-
te. Bij de meeste mensen kom ik achterom, door de achterdeur 
binnen. Dan vraag ik: komt het even uit? Als ik zo binnenkom, 

rollen er hele mooie gesprekken uit.’ Gevraagd naar waarom 
dat zo goed werkt, vertelt Marieke verder: ‘Het zit in dat laag-
drempelige. Ik word vaak niet als professional gezien. Als je een 
afspraak maakt, is de setting toch anders, dan zit iemand er ge-
wassen en gestreken bij op een kantoor. Nu zie ik écht iets van 
hoe mensen leven.’ Marieke krijgt daardoor heel open gesprek-
ken met bewoners van Lierop, ze delen hun verhaal. 

Zonder hokjes
Om deze laagdrempeligheid mogelijk te maken, is de ruimte die 
Marieke heeft voor de invulling van haar werk van groot belang. 
Ze is vrij om te bepalen hoe ze haar uren besteedt. Marieke: ‘Ik 
werk zonder verplichting, zonder gedoe. Wil je dat ik nog een 
keer langskom? Dan doe ik dat.’ Als ze ziet dat het nodig is om 
wat vaker langs te gaan of langer te blijven, dan kan dat. En dat 
is een belangrijk verschil met reguliere hulpverlening of onder-
steuning – waar het werk vaak is ingekaderd door indicaties, 
vastgelegde taken en vastgelegde duur of frequentie van ge-
sprekken. Ze kan iets betekenen voor mensen ‘zonder dat het in 
dergelijke hokjes gaat’. Ze heeft de ruimte om een vertrouwens-
band op te bouwen. En dat is belangrijk. ‘Vooral bij mensen bij 
wie het een en ander speelt, die vaak bij verschillende instanties 
gelopen hebben en al met het een ander te maken hebben 
gehad. Dan hoeft het van hen niet altijd meer. Dan hangt er 
gelijk een dossier aan. Dat is bij mij dus niet het geval. Ik merk 
dat als ik de tijd steek in contact maken, een praatje maken, de 
mensen heel open zijn en we samen naar oplossingen kunnen 
zoeken.’  

Oor en oog voor elkaar
Gelukkig staat Marieke er niet alleen voor. Om haar oren en 
ogen te vergroten, is in bijna elk van de 28 buurten van Lierop 
een buurtcontactpersoon aangesteld. Op deze manier wordt 
gestimuleerd om in buurt en straat naar elkaar om te kijken. De 
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buurtcontactpersoon kan signalen doorgeven aan de dorpson-
dersteuner. Bijvoorbeeld als er een nieuwe buurtbewoner is ge-
komen, zodat deze persoon door Marieke kan worden welkom 
geheten. Of allerlei andere signalen waarbij de dorpscoöperatie 
mogelijk iets zou kunnen betekenen: zoals eenzaamheid, ziekte, 
behoefte aan sociale contacten. In overleg met de betrokkenen 
bepaalt Marieke wat er nodig is. ‘Vorige week kreeg ik een 
mailtje van een buurtcontactpersoon over twee straatgenoten 
op leeftijd. Zo met de komst van de winter zijn zij wellicht een-
zaam. De contactpersoon vroeg me of ik een keer bij hen zou 
willen binnenlopen om te horen hoe het gaat, en hen wellicht 
betrekken bij een van de activiteiten in het dorp.’ 

Onderlinge steun
Geregeld lukt het Marieke om verbindingen te leggen tussen 
inwoners. Ze heeft als voordeel dat er in Lierop een rijk netwerk 
van onderlinge betrokkenheid is, zowel binnen de dorpscoöpe-
ratie als daarbuiten. ‘Mensen onderling verbinden gebeurt heel 
veel. Bijvoorbeeld door een vrijwillig maatje aan een hulpvrager 
te koppelen.’ Zo kent de dorpscoöperatie een maatjesproject: 
een pool van zestig vrijwilligers die Lieropenaren tijdelijk een 
steuntje in de rug kunnen bieden. Door samen met de ander, 
thuis of in de directe omgeving, een activiteit te ondernemen. 
Dit kan van alles zijn: samen winkelen, wandelen, sporten, een 
film kijken, vissen, koffiedrinken, een museum bezoeken. Of 
helpen bij de administratie, met taal, bewegen, opvoeding, 
het ontlasten van de mantelzorgers, of met het leggen van 
contacten. 

Ook is er door de inmiddels gepensioneerde fysiotherapeut van 
het dorp een wandelgroep opgezet . Marieke wandelt ook altijd 
mee. ‘Het is een groep van tien, vijftien mensen. We wandelen 
elke dinsdagmiddag een uurtje en daarna drinken we samen 
koffie.’ Soms haken mensen spontaan aan, soms komt Marieke 

in haar werk mensen tegen die ze de wandelgroep aanraadt. 
Een ander belangrijke activiteit waar Marieke soms hulpvragers 
naartoe begeleidt, is de dagbesteding die geheel op vrijwilligers 
draait en waarvoor geen indicatie nodig is. 

Marieke ziet geregeld contacten tussen mensen ontstaan. Zoals 
tussen wandelaars van de wandelgroep. Of op de dagbesteding: 
een vrouw die het heel moeilijk vond om te komen, zag daar 
een bekende, en sindsdien blijft ze komen. 

REFLECTIE 

Bouwen aan een sterke gemeenschap én zeggenschap 
vergroten
De dorpscoöperatie Lierop Leeft – en ook Marieke – werkt aan 
het bouwen van een sterke gemeenschap. Zoals Marieke zegt: 
‘we proberen mensen te motiveren iets vrijwillig te doen voor 
een ander, te stimuleren dat ze voor elkaar klaarstaan.’ Dat 
doet de dorpscoöperatie natuurlijk niet alleen, maar samen 
met alle andere partijen in het dorp, zoals de dorpsraad en alle 
verenigingen op het gebied van sport, muziek, carnaval, de kerk 
et cetera. In haar dagelijks werk richt Marieke zich dus meer 
op het versterken van sociale cohesie en leefbaarheid, dan op 
het versterken van de stem van inwoners in en hun invloed op 
uitvoering of beleid. De dorpscoöperatie zélf is wel bij uitstek 
gericht op het vergroten van zeggenschap. Doordat de dorps-
bewoners zelf het initiatief genomen hebben de coöperatie te 
ontwikkelen, hebben zij invloed op de manier waarop hulp en 
ondersteuning in hun dorp is ingericht en wordt aangeboden 
én op de manier waarop zij met elkaar samenleven. Een recent 
voorbeeld is een het project rond 24-uurszorg voor dementeren-
de ouderen dat vanuit de dorpscoöperatie is geïnitieerd. Om de 
leefbaarheid in het dorp te vergroten wordt samen met partners 
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aan deze woonvorm gewerkt. Waar de woningcorporatie voor 
verantwoordelijk is voor het gebouw, en een zorgorganisaties 
voor het bieden van zorg, is Lierop Leeft verantwoordelijk voor 
vrijwillige ondersteuning in de woonvorm, bijvoorbeeld bij maal-
tijden, het onderhouden van de tuin et cetera. 

Intermediair 
Kenmerkend voor Mariekes werk is haar verbindende rol. Of, in 
termen van Dozy:35 de intermediaire functie. Marieke vormt een 
schakel tussen inwoners onderling, maar ook tussen inwoners 
en informele én formele hulpvormen vanuit organisaties of 
de gemeente. Het is een van de methodische uitgangspunten 
die Spierts en Van der Sterren36 onderscheiden in het werken 
aan samenlevingsopbouw: ‘verbindingen aanbrengen, herstel-
len of versterken tussen mensen en groepen zodat bewoners 
weer een gevoel van betrokkenheid krijgen bij de samenleving. 
(..) Verbindingen verbeteren tussen de wereld van alledag en 
de wereld van regelgevende, regeluitvoerende instanties’. Dat 
Marieke aansluit bij de wereld van alledag en voor inwoners een 
brugfunctie vervult naar instanties, zien we ook duidelijk terug: 
zoals ze letterlijk bij mensen achterom komt, die haar vaak niet 
als professional zien. 

35 Dozy, Marta (2008). ‘Het is altijd het beroep van de toekomst geweest’. De 

beroepsontwikkeling van het opbouwwerk. Zutphen: Walburg Pers.

36 Spierts, M. & Sterren, H. van der (2000). Hoofdstuk 5 ‘Samenlevingsopbouw’. In: 

Spierts, M. (2000). Werken aan openheid en samenhang. Een nadere verkenning van 

culturele en maatschappelijke vorming. Maarssen: Elsevier.

Dilemma: lastige casuïstiek, wat is mijn rol? 
Marieke stuit ook weleens op dilemma’s bij lastige casuïstiek. 
Zoals zware individuele problematiek, situaties die gevoelig 
liggen in het dorp, of waar al meerdere partijen bij betrokken 
zijn. Ook komt het voor dat inwoners signalen doorgeven aan 
Marieke en zeggen ‘daar moet je iets mee vanuit je functie’, 
maar dat de signalen niet van de betrokkenen zelf komen. Dan 
beraadt Marieke zich en bedenkt: ’wat is hier precies mijn rol?’ 
Zo kijkt ze bijvoorbeeld of er al partijen bij betrokken zijn, en 
hoe het tot nu toe is opgepakt. Of ze vervult de rol van verbin-
der tussen de inwoners en de benodigde formele instanties. Als 
dan blijkt dat de casus al goed belegd is, kan het besluit ook 
zijn: niks doen.

Neem een burenruzie. Marieke heeft geluisterd naar de betrok-
kenen. ‘Ik hoor de mensen, ik luister met aandacht naar hun 
verhaal. Vervolgens kijk ik of het al is opgepakt. Ik heb gebeld 
met de buurtbrigadier van de politie, en gevraagd of die al be-
trokken is. Ik ga er niet tussen zitten en ik ben niet partijdig.’ In 
dit geval was de buurtbrigadier al betrokken en hoefde Marieke 
verder geen actie te ondernemen. 

Of een situatie waarin mensen overlast ervaren van rondhan-
gende jongeren op straat en in het park. Verschillende inwoners 
spreken Marieke hierover aan. Ze merkt dat sommigen hierin 
veel van haar verwachten – bijvoorbeeld dat ze de situatie zelf 
kan oplossen, of zelf met de jongeren in contact treedt. Marieke 
neemt hiervoor contact op met de wijkagent om de signalen 
te bespreken. Ze ziet haar rol in deze situatie vooral in ervoor 
zorgen dat het signaal op de juiste plek terechtkomt, zodat het 
op een goede manier wordt opgepakt. 
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2.3  Opbouwwerker Katinka Boot van 
welzijnsorganisatie Versa Welzijn 
Door Jasper van de Kamp

‘Zo’n buurtkamer, moet ik dat wel doen?’, dat is wat opbouw-
werker Katinka Boot van Versa Welzijn zich afvroeg. Door drie 
stichtingen was ze gevraagd of ze een buurtkamer in haar 
buurt op poten wilde zetten. Het zorgde voor een dilemma. Een 
buurtkamer kan leuk zijn. Maar de vraag kwam van bovenaf, 
van de managers van de stichtingen. En voor Katinka zijn de 
buurtbewoners altijd leidend. Als opbouwwerker wil ze alleen 
gaan waar de energie van de bewoners zit. Ze zei niet gelijk ja, 
ook geen nee, maar ging eerst de behoefte bij de bewoners 
peilen. Deur aan deur. Zo kwam ze in contact met een buurtbe-
woner. Katinka: ‘Zij vertelde dat ze wat meer verbinding zocht 
met mensen. Dit was voor mij een fiat om ermee bezig te gaan.’

PASPOORT: MAAK KENNIS MET DE PROFESSIONAL 

• Naam: Katinka Boot

• Leeftijd: 39 

• Functienaam: opbouwwerker 

• Organisatie: welzijnsorganisatie Versa Welzijn 

• Werkzaam in: gemeente Hilversum / Wijk Oost

•  Opleiding: Culturele en Maatschappelijke vorming  

(nu: Social work), specialisatie Samenlevingsopbouw

•  Drijfveer: ‘Ik wil buurten in beweging brengen, iets voor 

mensen betekenen, om ook zelf voldoening uit mijn 

werk te halen.’

DE OPBOUWWERKER 

Mensen in staat stellen om het zelf te doen
Katinka Boot is opbouwwerker. Voor haar is dat ‘mensen in 
staat stellen om het zelf te doen’. Een aantal jaren geleden is er 
binnen de organisatie een kentering geweest om meer te gaan 
werken vanuit de kracht en talenten van mensen. Het opbouw-
werk staat in Hilversum door Versa Welzijn volledig op de kaart. 
In aansluiting daarop heeft de gemeente ook de opdracht 
gegeven om wijkgericht te werken ‘waarbij de focus van indi-
viduele problemen naar collectieve mogelijkheden’ is verscho-
ven.37 Maatschappelijke effecten waar Versa en de gemeente 
naar streven, zijn onder andere saamhorigheid en leefbaarheid. 
De opbouwwerker is facilitator. Katinka is bezig om mensen 
in staat te stellen om voor hun eigen buurt te zorgen, en voor 
elkaar. Dit doet ze bijvoorbeeld door mensen te helpen een 
burendienst op te zetten, en initiatieven te faciliteren zoals de 
eerdergenoemde buurtkamer. En daarvoor werkt ze niet vanuit 
een buurthuis, maar staat ze in contact met de bewoners. Dus 
niet binnenblijven, maar naar buiten gaan. 

Het leven iets aangenamer maken
Maar waarom is Katinka opbouwwerker geworden? Haar doel 
is om het leven van mensen iets aangenamer te maken. Volgens 
Katinka en Versa Welzijn kan dat met samenlevingsopbouw: 
‘Dat is de leefbaarheid in de buurt versterken. Niet zelf, maar 
door te ondersteunen in wat bewoners nodig hebben.’ Katinka 
doet dit in verbinding met anderen. ‘Ik sta altijd in verbinding 
met anderen: met bewoners, samenwerkende organisaties, het 
buurtnetwerk. Op deze manier hoop ik eraan bij te dragen dat 
mensen wat gelukkiger zijn.’

37 Uitvoeringsovereenkomst Versa Welzijn subsidie 2020, p. 4
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De opbouwwerker is overal aanwezig
Op de drie dagen dat Katinka in Hilversum-Oost werkt, doet 
ze tal van dingen. Ze sluit aan bij initiatieven, werkgroepen en 
zorgnetwerken. Zoals bij de werkgroepen van de buurtkamer 
Lucent, een regentonactie in Hilversum-Oost38 en de wekelijkse 
bijeenkomsten met het zorgnetwerk. In dit netwerk zitten naast 
Versa onder andere de wijkagent, de wijkbrandweerman, mede-
werkers van MEE, Sociaal Plein en Hilverzorg, en de buurtcoör-
dinator van de gemeente. 

Daarnaast is ze doorlopend bezig met signaleren met wie en 
waar het nog niet goed gaat, en dit agenderen. Als het nodig is, 
verwijst ze door naar maatschappelijk werk of de gemeente. ‘Ik 
ben aan het signaleren, oppakken, doorgeven.’ Het liefst is ze 
dus ‘al in contact voordat mensen bij maatschappelijk werk in 
beeld zijn’. Ze is op zoek naar ‘haakjes’, woont een buurtbarbe-
cue bij, zet een groepsapp op met bewoners. Vooral in corona-
tijd hadden bewoners hier behoefte aan, zodat zij met elkaar in 
contact komen en blijven. 

Werken volgens ABCD
De houding waarmee ze werkt, is gestoeld op ABCD: Asset 
Based Community Development (zie ook paragraaf 1.3). Dit is 
belangrijk voor Katinka, ze voelt zich ambassadeur van deze 
houding. Bij ABCD gaat de hulpverlener uit van het potentieel, 
en niet van de problemen van bewoners. Katinka doet dit niet 
alleen, want binnen Versa Welzijn is dit de afgesproken manier 
van werken. Medewerkers hebben een training gevolgd en er 
worden tweemaandelijkse inspiratielunches georganiseerd met 
verhalen over ABCD in de praktijk. Het past bij Versa om dit te 
doen, omdat ze ‘geloven in de talenten en mogelijkheden van 

38 Voor meer informatie over de regentonactie, zie: www.gooieneembode.nl/buurt/

wijk/185790/-mooie-stap-naar-vergroenen-hilversum-oost 

ieder mens’ en ‘geloven in het creëren van betekenisvolle rela-
ties op buurtniveau.’39 Het moment waarop Versa besloot deze 
werkwijze te omarmen, was begin 2018.

Rijnlands werken sluit aan bij ABCD
Een belangrijke bijdrage aan het kunnen werken volgens ABCD 
is ook de organisatiestructuur van Versa Welzijn in Hilversum. 
Het team in Oost werkt volgens het Rijnlands model.40 Dit bete-
kent dat het team zelf de koers mag bepalen, zowel inhoudelijk 
als financieel. Bestuurders staan in contact met de professionals 
en komen informatie ophalen. De directie is dus volgend. Ka-
tinka reflecteert: ‘Dit sluit aan bij ABCD, waar de wijk het voor 
het zeggen heeft. Op deze manier is de organisatiestructuur 
daar ondersteunend aan. De lijnen tussen de wijk en de organi-
satie zijn kort. Dat werkt heel constructief.’

Samenwerking als sleutelaspect
Voor Versa Welzijn is goede samenwerking in de wijk belangrijk. 
Katinka werkt in haar wijk samen met een collega-opbouwwer-
ker. Samen zijn zij gericht op het collectief. Daarnaast heeft ze 
enkele collega’s die als maatschappelijk werker werken. Ook 
zij zitten niet vast aan een wijkcentrum of buurthuis. Zij gaan, 
buiten hun reguliere casusgesprekken, proactief de wijk in. Zij 
starten vanuit een individu, maar pakken naast individuele ook 
groepsmaatschappelijke taken op. De opbouwwerkers en de 
maatschappelijk werkers van Versa vormen samen met nog 
enkele andere disciplines, zoals kinderwerk, jongerenwerk, 
sociaal juridische dienstverlening, mantelzorgondersteuning 
en sociale verbinders een gebiedsgericht team (GGT). Ook met 
andere buurthuizen en wijkinitatieven, soms in zelfbeheer, heeft 
Katinka veel contact. Ten slotte staat ze ook in nauw contact 

39 Uit de Visie van Versa, bereikbaar via: www.versawelzijn.nl/over-versa/missie-visie/

40 www.versawelzijn.nl/nieuws/versa-welzijn-als-eerste-sociaalwerkorganisatie-

gehercertificeerd-voor-het-kwaliteitslabel-sociaal-werk/ 

https://www.gooieneembode.nl/buurt/wijk/185790/-mooie-stap-naar-vergroenen-hilversum-oost
https://www.gooieneembode.nl/buurt/wijk/185790/-mooie-stap-naar-vergroenen-hilversum-oost
https://www.versawelzijn.nl/over-versa/missie-visie/
https://www.versawelzijn.nl/nieuws/versa-welzijn-als-eerste-sociaalwerkorganisatie-gehercertificeerd-voor-het-kwaliteitslabel-sociaal-werk/
https://www.versawelzijn.nl/nieuws/versa-welzijn-als-eerste-sociaalwerkorganisatie-gehercertificeerd-voor-het-kwaliteitslabel-sociaal-werk/
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met de buurtcoördinator van de gemeente. De buurtcoördinator 
heeft als opdracht om systeem- en leefwereld te verbinden, met 
als doel de bewoner een stem geven. 

AANSLUITEN BIJ DE WIJK EN DE INWONERS 

Hilversum-Oost: betrokken bewoners
Katinka werkt in Hilversum-Oost, , een gebied met ongeveer 
9.200 bewoners. Dit postcodegebied 1221is door de gemeente 
aangewezen als ontwikkelgebied, omdat de openbare ruimte 
op verschillende plekken in de wijk herontwikkeld wordt. Daar-
bij is er vanuit de bewonersverenigingen inspraak gevraagd aan 
bewoners. Wat willen zij? Katinka heeft dit proces wel gevolgd, 
maar het bewust een beetje langs zich heen laten gaan. Ze be-
steedt er wat minder aandacht aan, omdat ze zich wil focussen 
op de wensen en behoeften vanuit de buurt. Als inspraak een 
wens of behoefte vanuit de buurt is, dan zou ze zich er meer op 
richten. ‘Vanuit ABCD wil ik dus andersom werken. Bovendien 
heeft het ook met keuzes te maken. Er is voldoende werk. En 
wat ik doe bij de bewoners – volgen waar hun energie gaat – 
wil ik voor mezelf ook doen: volgen waar mijn energie gaat. 
Daarnaast draag ik wel bij aan de gebiedsagenda, maar op 
kleinere basis, met kleinere projecten zoals de buurtkamer. 

In de Gebiedsagenda41 krijg je een beeld van Hilversum-Oost: 
het is een mooie gemeenschap, met betrokken bewoners. 
De bewoners willen meer groen, meer ontmoetingsplekken. 
Katinka benoemt de grote verschillen in de wijk: ‘De wijk is heel 
gemêleerd. En er is heel veel – soms verborgen – talent en po-
tentie aanwezig in de bewoners. Er wonen ook wel kwetsbare 

41 Voor de Gebiedsagenda, zie: www.hilversum.nl/Home/Inwoner/

Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/1221

mensen, bijvoorbeeld mensen met psychische problematiek of 
mensen die wat minder geld hebben. In sommige buurten is er 
heel veel sociale cohesie. Op andere plekken leven mensen wat 
meer langs elkaar heen.’ Er is soms sprake van ‘kliekvorming’. 
Dat maakt het lastig voor mensen om aansluiting te vinden in 
hun buurt. Katinka ziet in die verschillen het belang om bij de 
buurt aan te sluiten.

Slim positioneren
Als opbouwwerker heeft Katinka met veel verschillende be-
woners te maken. Ze vertelt: ‘Als mensen van zichzelf al goed 
georganiseerd zijn, dan is er voor mij wat minder te doen. Daar 
ligt ook minder behoefte voor ondersteuning.’ Toch geeft Ka-
tinka ook aan dat ze deze mensen juist nodig heeft. Zij kunnen 
juist weer helpen om andere bewoners te ondersteunen of aan 
te vullen. Want ze merkt dat er bij een meer kwetsbare groep 
meer behoefte is voor verbinding en hulp. De kunst is om die 
verschillende groepen met elkaar te verbinden. Katinka: ‘Geluk-
kig zijn er altijd ook verschillende mensen nodig. Ik ben telkens 
op zoek naar de juiste mensen, met de juiste talenten. De uit-
eindelijke regie ligt in de wijk. De bewoners bepalen de koers.’ 

Als belangrijk onderdeel van haar werk ziet Katinka huisbezoe-
ken. ‘Huisbezoeken passen bij mij als persoon. Ik vind dat lekker 
werken. Ik ga langs bij mensen en knoop gewoon een gesprekje 
aan. Ik vraag: Waar krijg jij energie van, heb je goede ideeën 
voor de buurt?’ Haar werkzaamheden liggen vooral buiten 
kantoor, buiten buurtcentra. Ze zorgt dat mensen haar kunnen 
tegenkomen. En iedereen heeft haar telefoonnummer.

https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/1221
https://www.hilversum.nl/Home/Inwoner/Werkzaamheden_en_projecten/Projecten/1221


pag 30 van 49  *  De terugkeer van de samenlevingsopbouw  *  Movisie

 Inleiding 

1.  Samenlevingsopbouw:  
ontwikkelingen en 
achtergronden 

  Maatschappelijke  

ontwikkelingen 

  Opbouwwerk 

 Korte geschiedenis 

 Samenvattend 

2.  Vier professionele  
spelers in de  
samenlevingsopbouw 

 Inleiding 

  Dorpsondersteuner 

  Opbouwwerker 

  Democratiserings- 

medewerker 

  Procesmanager 

  Wat leren de vier  

portretten ons?  

3.  Naar een  
toekomstagenda  
samenlevingsopbouw 

 Bronnen 

Hulpbronnen voor de professional
Het werken volgens ABCD helpt Katinka om aan te sluiten 
op bewoners. Als belangrijke hulpbronnen noemt Katinka de 
capaciteiten en mogelijkheden van ‘gewone’ bewoners, maar 
ook lokale ondernemers, en bankjes en speeltuintjes in haar 
buurt. Het werk is ‘aansluiten bij de energie’. Ze heeft geen 
eigen agenda, wat niet altijd makkelijk is als opbouwwerker. 
Speciaal noemt Katinka mensen die zich actief inzetten voor de 
buurt. ‘Van die buurtmoeders en -vaders.’ Letterlijk ‘sleutelspe-
lers’, want als voorbeeld vertelt Katinka over een inwoonster die 
veertien sleutels in huis heeft van mensen in de buurt. Met haar 
probeert ze bijvoorbeeld goed contact te onderhouden. Ze krijgt 
dan ook wel eens te horen ‘met die gaat het niet zo’ of ‘kun je 
daar een keer langsgaan’. Ook met initiatieven in de wijk, zoals 
Vonk in de Wijk, werkt ze goed samen. Dat zijn sociaal onder-
nemers, gericht op duurzaamheid, die de handen ineen heb-
ben geslagen. ‘Het is heel mooi wat daar gebeurt. Een aantal 
mensen uit de flats onderhoudt er nu een tuintje, of werkt mee 
in de horeca.’ 

Loslaten
Om de juiste dingen te kunnen versterken, is het belangrijk dat 
Katinka andere dingen juist loslaat. Dingen die alleen energie 
kosten, en niets geven. Bijvoorbeeld wanneer het contact met 
een bewoner slecht of moeilijk tot stand te brengen is. Katinka: 
‘Je probeert te blijven praten, incasseert als het wat minder leuk 
is en blijft vriendelijk, maar op een gegeven moment moet je 
loslaten. Dat hoort ook bij opbouwwerk. Dat is ook aansluiten 
op de wijk.’ Soms maakt ze ook mee dat mensen zo zelfverze-
kerd zijn van zichzelf, dat je hen juist even úít hun kracht moet 
halen. Dat doet ze door hen te confronteren en dan de aan-
dacht te verleggen naar andere bewoners, zodat er meer ruimte 
is voor mensen die een positieve bijdrage leveren aan de wijk.

Buurtkamer Lucent als voorbeeld
Een illustratie van Katinka’s houding als opbouwwerker is het 
opzetten van de buurtkamer. In september 2019 werd een 
gemeenschappelijke ruimte voor vier flats beschikbaar ge-
steld door drie stichtingen. De gemeente, drie stichtingen en 
de regio gaven subsidie om de buurtkamer te organiseren. 
Katinka wilde er alleen voor gaan als de bewoners van de 
flats er behoefte aan hadden. Na vele huisbezoeken was er in 
november 2019 een eerste bewonersbijeenkomst. Er waren 
ongeveer vijftig mensen bij aanwezig. Een bewoonster nam de 
leiding. De bewoners richtten werkgroepen op voor de inrich-
ting, het openingsfeest, de activiteiten en de communicatie. 
De bewoners verschillen sterk van elkaar. Enkele mensen uit de 
bewonersstuurgroep hebben ook op bestuursniveau aardig wat 
capaciteiten. Tegelijk wonen er in de flat ook mensen die wat 
meer ondersteuning nodig hebben in hun leven, bijvoorbeeld 
doordat ze een lichte verstandelijke beperking hebben, of een 
autismespectrumstoornis. Er zijn mensen van allerlei leeftijden 
en achtergronden, met allerlei interesses. Katinka beweegt zich 
op de achtergrond en houdt in de gaten of iedereen betrokken 
wordt, iedereen gehoord wordt. In het verdere traject faciliteert 
ze het proces, ze organiseert vergaderingen maar probeert de 
bal zo veel als mogelijk bij de bewoners te leggen. Dit is hoe zij 
als opbouwwerker werkt.

REFLECTIE

Beleid laat de opbouwwerker aan zich voorbij gaan
Katinka ziet het als opbouwwerker vooral als haar opdracht om 
verbindingen te leggen tussen mensen. Te werken aan leef-
baarheid, maar vooral aan sociale cohesie. En ze kán dit ook 
doen, omdat de gemeente Hilversum over een buurtcoördinator 
beschikt die als belangrijke taak heeft de stem en invloed van 
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bewoners bij beleid en uitvoering te versterken. Publieke partici-
patie is een handschoen die vooral de gemeente oppakt, bijvoor-
beeld bij het met de buurt opstellen van de Gebiedsagenda. Aan 
de andere kant kunnen buurtcoördinator en opbouwwerker ook 
niet zonder elkaar. Zo hebben veel initiatieven die Katinka on-
dersteunt vergunningen nodig, waar inspraak van bewoners een 
belangrijk onderdeel van is. Een voorbeeld is Vonk in de Wijk, die 
in 2020 verschillende vergunningen moest aanvragen. Katinka 
werkte vooral met dit initiatief samen om mensen in de buurt 
te ondersteunen, bijvoorbeeld met een bloemetjesactie of de 
regentonactie. De buurtcoördinator begeleidde Vonk in de Wijk 
met de vergunningaanvraag. Zo ondersteunen de verschillende 
typen samenlevingsopbouwers elkaar. Ze zijn complementair aan 
elkaar en weten elkaar snel te vinden.

Dilemma: andere organisaties spreken een andere taal
Een dilemma dat Katinka tegenkomt, is dat organisaties met 
wie ze samenwerkt, bijvoorbeeld in het zorgnetwerk, soms 
met een andere ‘taal’ werken. Werken met ABCD en volgens 
het Rijnlands model kan voor andere organisaties ingewikkeld 
zijn. Veel organisaties zijn hiërarchisch opgebouwd, waardoor 
de uitvoering en het beleid van elkaar gescheiden zijn. Versa is 
een platte organisatie. Andere organisaties spreken soms een 
wat andere taal. In de teams van Versa praten ze liever niet op 
abstract niveau. Ze maken het concreet, praktisch. Ze willen 
de bewoners altijd vooropstellen, terwijl de praktijk van de dag 
soms anders is. Andere organisaties geven dan aan: ‘Kunnen we 
op bestuursniveau met elkaar praten?’ Voor Versa Welzijn is dat 
geen optie: de opbouwwerker voert het gesprek, een bestuur-
der kan misschien meegaan. Om elkaar toch te ‘verstaan’, is er 
soms wat overbruggingskracht nodig. Daarom probeert Katinka 
altijd ook uit te leggen wat haar visie is, wat haar drijfveren zijn. 
Zo ontstaat er begrip, en dat is een goed startpunt voor een 
gesprek over de praktijk.

Dilemma: de hoeveelheid werk
Een ander dilemma dat Katinka tegenkomt, is dat er soms 
zoveel werk is, juist door de manier waarop ze werkt. Ze ziet 
het als haar opdracht om aan te sluiten bij de plekken waar de 
energie is, maar soms zijn dat er meer dan waar ze ook daad-
werkelijk aandacht aan kan besteden. Doordat ze zelf verant-
woordelijk is voor haar takenpakket, levert dat soms erg volle 
weken op. Als ze even op vakantie gaat, is het daarna al hele-
maal volle bak. Als oplossing noemt ze zelf, lachend: ‘vijftig uur 
in een dag tijd’. Het werk is never ending. ‘Het hoort erbij’, zegt 
ze. Als oplossing probeert ze duidelijk haar grenzen te stellen, 
nee te verkopen en te focussen, terwijl ze het liefst ‘constant al 
haar tentakels uit wil leggen.’ Mogelijk ligt er een oplossing in 
meer fte, of meer aan de bewoners overlaten.

2.4  Democratiseringsmedewerker Metin Karatas van 
gemeente Amsterdam  
Door Shahrzad Nourozi

Noordmakers zijn mensen die Amsterdam-Noord mooier, 
leefbaarder en beter maken. Buurtbewoners zijn Noordma-
kers, maar democratiseringsmedewerker Metin Karatas van de 
gemeente is dat ook. Samen met zijn collega’s houdt Metin 
zich bezig met alles wat bottum-up georganiseerd is, zoals 
buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en groen in zelfbeheer. 
Hun missie is de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij hun 
eigen buurt, en daar ook meer verbinding mee krijgen, want 
dat is afgelopen jaren verloren gegaan. ‘Ik ben zeker niet DE 
democratiseringsmedewerker in de buurt, daar ben ik gewoon 
één van de Noordmakers. We maken samen de buurt en ik ben 
daar puur faciliterend in.’
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PASPOORT: MAAK KENNIS MET DE PROFESSIONAL 

• Naam: Metin Karatas

• Leeftijd: 35

•  Functienaam: democratiseringsmedewerker – adviseur 

democratisering

• Organisatie: gemeente Amsterdam

• Werkzaam in: stadsdeel Noord 

• Opleiding: Bestuur en Organisatie (en Maatschappijleer)

•  Drijfveer: ‘Denken vanuit de bewoners, in mogelijk- 

heden en oplossingen, en mensen bij elkaar brengen.’ 

DE DEMOCRATISERINGSMEDEWERKER 

Metin werkt in het team Democratisering van stadsdeel Noord 
van de gemeente Amsterdam. In dit team draait het om zeg-
genschap, eigenaarschap en betrokkenheid van inwoners. De 
functie valt binnen het bredere programma Participatie. Dit 
soort programma’s is opgezet omdat er een kloof is tussen over-
heid en inwoner. De relatie en het samenspel tussen overheid en 
inwoner heeft op allerlei vlakken verbetering nodig, net als het 
vertrouwen in de overheid. ‘De overheid werkte lange tijd op 
veel vlakken top-down, maar daar komt steeds meer verande-
ring in. Hoe kunnen we mensen meer betrekken? Hoe kunnen 
we de inwoner meer stem en invloed geven en zelf ook meer in 
de samenleving staan? En hoe zorgen we voor minder bureau-
cratie? Dit soort vragen komt steeds meer naar de voorgrond’, 
aldus Metin. 

Het team Democratisering voert de democratiseringsagenda 
uit waarin onder meer buurtbudgetten, bewonersinitiatieven, 

maatschappelijke initiatieven, groeninitiatieven, leefstraten, 
cocreatie en zelfbeheer-buurthuizen staan. Metin en zijn col-
lega’s spreken niet van ‘samenlevingsopbouw’, maar hebben 
het over community building en ‘participatie’: meer verbinding 
creëren met elkaar en met de overheid. Daarnaast merkt Metin 
dat ze nu al wel náást de inwoners staan, maar willen er eigen-
lijk ‘middenin’ staan, en onderdeel uitmaken van alles wat er 
plaatsvindt. 

Kracht van verbinden 
Metin is dit werk gaan doen omdat hij gelooft in de kracht 
van mensen, en vooral in de kracht van mensen met elkaar 
verbinden. Ook wil hij inwoners meer met de gemeente verbin-
den, om het wantrouwen te verminderen. Door bijvoorbeeld 
de buurtbudgetten krijgen mensen intensief contact met een 
ambtenaar. Zij worden in hun kracht gezet en erkend. ‘Ik zie 
netwerken ontstaan en mensen groeien in hun buurt. Mensen 
die eerst niet gezien werden of geen ingang zagen, kunnen nu 
deelgenoot zijn van de mogelijkheden die er zijn.’

Voordat Metin bij de gemeente kwam werken, werkte hij als 
docent Maatschappijleer op een vmbo-school in Noord. Hij zag 
met welke problematiek jongeren in Noord te maken had-
den. ‘Je bent erg begaan met de schrijnende gevallen die je op 
school tegenkomt, je leert veel over de leefwereld van kinderen. 
Het milieu waar ze in opgroeien en de problemen die zij erva-
ren. Maar je mogelijkheden om iets te veranderen zijn beperkt.’ 
Werken bij gemeente Amsterdam is voor Metin een kans om 
eens aan een andere kant te zitten, waar hij aan de knoppen 
kan draaien van het leven van deze mensen. ‘Als ambtenaar 
denk je vaak vanuit jouw doel, vanuit jouw belang. Je wilt men-
sen betrekken, mensen meenemen in jouw werk. Maar sommi-
ge mensen zijn alleen maar bezig met overleven in hun ontwik-
kelwijk. Omdat ik als docent op een andere manier contact met 
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bewoners heb gehad, is het voor mij vanzelfsprekend om te 
denken vanuit de leefwereld van bewoners. Misschien heeft mij 
dat ook gevormd tot het soort ambtenaar dat ik nu ben.’

De mama-index
‘Hoe ik werk? Ik focus mij met name op de leefwereld van 
mensen en probeer van daaruit te werken; vanuit de belevings-
wereld van de inwoner.’ Metin zet hierbij ook de zogeheten 
mama-index in: zou mijn moeder, een vrouw op leeftijd met een 
migratieachtergrond, hieraan meedoen? Hij noemt het voor-
beeld van een oproep aan bewoners om mee te denken. ‘Als 
we een flyer met een oproep naar bewoners opsturen, dan zou 
mijn moeder echt niet reageren. En om eerlijk te zijn, ik zelf ook 
niet! Maar als ik op straat aangesproken zou worden, dan praat 
ik wel terug. En mijn moeder ook, dus op die manier bereik je 
een andere en grotere groep mensen.’

Doen wat je zegt
‘Hoe ik verder te werk ga, is dat ik gewoon altijd vooral goed 
probeer te luisteren, dat is zo belangrijk. En minstens zo belang-
rijk in mijn werk is dat je niet oordeelt over de ander. Daarmee 
bedoel ik ook dat je het niet gaat invullen voor een ander. Als 
iemand wat aan het vertellen is, denken mensen soms al snel 
dat ze weten waar het over gaat of zal gaan, en dan luister je 
dus al niet meer. Daarmee moet je dus ook niet meteen gaan 
zenden. Ik probeer me er altijd van bewust te zijn dat ik een 
open en toegankelijke houding heb, dat ik makkelijk benader-
baar ben in ieder geval. Hierbij geldt mijn motto ‘doen wat je 
zegt’. Dus ook dat als je bepaalde dingen niet kunt waarmaken, 
je daar ook eerlijk over bent.’ 

Verder geeft Metin aan dat gelijkwaardigheid een belangrijk 
element is van hoe hij zijn werk wil doen, dat hij altijd optreedt 
op basis van gelijkwaardigheid. 

Werkzaamheden toch anders nu met corona
Normaal gesproken gaat Metin veel de buurt in; om het ge-
sprek aan te gaan, kijken wat er speelt bij bewoners, om meer 
bekendheid te geven aan Noordmakers en de buurtbudgetten, 
maar ook om verbindingen te leggen tussen bewonersinitia-
tieven en professionals. Echt opbouwwerk noemt Metin het, 
hoe hij normaal te werk gaat. ‘Mensen zeggen tegen mij dat 
ik ouderwets opbouwwerk doe. Ik heb zelf geen ervaring als 
opbouwwerker. Dus ik neem dat aan.’ Vanwege corona gaat hij 
nu minder vaak de wijk in. 

Naast de wijk ingaan houdt Metin zich ook bezig met subsidie-
verstrekkingen en interne overleggen bij de gemeente, om ook 
daar verbindingen te leggen en signalen van inwoners naar ‘bin-
nen’ te brengen.

AANSLUITEN BIJ DE WIJK EN DE INWONERS

Busje midden in de wijk
Metin bekijkt altijd wie je waarvoor bereikt. Met wie ga je het 
gesprek aan, en wie wordt er uitgenodigd? Op een oproep via 
de mail of via website van de gemeente reageert vaak dezelfde 
groep mensen, wat prima is, want zij zijn erg betrokken. Metin 
noemt hen expres geen usual suspects want dat heeft een 
negatieve connotatie. Hij gebruikt liever de term inner circle. 
Maar tegelijkertijd zorgt Metin er wel voor om ook elke keer 
weer extra acties en activiteiten te ondernemen om een grotere 
groep mensen te bereiken. Ook specifieke groepen die je niet zo 
makkelijk bereikt, zoals jongeren, mensen met een migratieach-
tergrond en mensen die niet digivaardig zijn of de taal niet goed 
beheersen. ‘Daarom sta ik altijd met ons busje midden in de 
wijk en bel ik aan bij inwoners: allemaal manieren om het ge-
sprek aan te gaan met mensen die niet via de gangbare kanalen 
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informatie halen, of weten wanneer er een buurtbijeenkomst 
is of dat ze überhaupt kunnen meedenken met wat er belang-
rijk is voor hun buurt.’ Voor Metin is het belangrijk om dit op 
basis van gelijkwaardigheid te doen. Dit vraagt volgens hem om 
een open en empathische houding en dat je iedereen evenveel 
kansen geeft. 

Democratie is wat de inwoner mij vertelt 
Als gemeentemedewerker heeft hij ook bepaalde doelen en 
plannen (voorbeelden van belangrijke doelstellingen: meer eige-
naarschap en zeggenschap, iedereen daarin een gelijke kans ge-
ven en het bevorderen van onder andere sociale cohesie), maar 
het begint bij Metin met luisteren. ‘Soms merk je dat mensen al 
blij zijn als ik geluisterd heb, dat ze even hun hart konden luch-
ten. Dat vind ik erg, want dat geeft aan dat dat dus zo weinig 
gebeurt.’ Mensen die zich niet gehoord voelen, die niet de weg 
weten naar de gemeente, die bezig zijn met overleven: juist hun 
wil hij meer zeggenschap geven. 

Ik ben maar een klein radartje
Met betrekking tot beleidsaanpassingen ziet hij zichzelf maar 
als een klein radartje. Soms kan er snel iets met een signaal 
gedaan worden, maar soms niet. Belangrijk is om daarover 
te blijven communiceren, zowel met de (groep) inwoners, als 
met collega’s. Metin ziet wel een bepaalde cultuurverandering 
binnen de gemeente, waarbij zijn collega-ambtenaren meer in 
gesprek willen gaan met inwoners. Hij ziet ook steeds meer dat 
de urgentie ervan wordt ingezien, er is steeds meer draagvlak. 
Signalen worden serieus genomen. Tegelijkertijd zijn er nog 
bepaalde systeemdingen die voor vertraging kunnen zorgen, en 
zorgen de (beleids)schotten er soms voor dat onderwerpen niet 
integraal worden opgepakt. 

Amsterdam Noord verandert in rap tempo
Stadsdeel Noord verandert in rap tempo en sommige veranderin-
gen gaan te snel voor bewoners die al generaties lang in Noord 
wonen en veel nieuwe en verschillende groepen bewoners heb-
ben zien komen. Dat brengt de nodige clashes met zich mee. 
Met de buurtbudgetten heeft de gemeente er bewust voor ge-
kozen dat mensen live bij elkaar komen, elkaar kunnen ontmoe-
ten, en begrip voor elkaar kunnen tonen. Het proces van buurt-
budgetten is zo ingericht dat je ook anderen mee moet krijgen, 
want het idee waar de meeste mensen achterstaan, wordt gefi-
nancierd. ‘Het gaat in die gesprekken juist om de onderwerpen 
voor de buurt. Wat zijn onze gedeelde waardes in onze buurt, 
wat vinden we belangrijk? Mensen vinden elkaar op het verbe-
teren van de buurt. Daarna komen de ideeën. Vervolgens is het 
wel zaak dat wij van onze kant doen wat we hebben toegezegd, 
en resultaat leveren. Zo waren er vorig jaar zowel onderwerpen 
gericht op jongeren en sociale ontmoeting, als onderwerpen 
rondom groen en duurzaam. De onderwerpen en ideeën komen 
uit hele verschillende wijken, maar daar wordt wel gezamenlijk 
voor gekozen. Dit zijn dan ook meteen de verschillende soorten 
thema’s die de wijken beschrijven. In Amsterdam Noord kun je 
veel projecten zien rondom leefbaarheid en veiligheid, maar ook 
rondom groenvoorziening en duurzaamheid.’ 

Andere spelers in de buurt
Om de juiste verbindingen te leggen, is een goed overzicht van 
de sociale kaart cruciaal: weten welke organisaties en mensen 
actief zijn in de buurt, en wie wat doet. Metin werkt voor de 
buurtbudgetten veel samen met participatiemedewerkers van 
welzijnsorganisaties en met Stichting Woon. Zij leggen bijvoor-
beeld contact met bewoners en ondersteunen waar nodig bij 
het opzetten van een bewonersinitiatief. Door ook contact te 
onderhouden met partijen zoals de wijkagenten, medewerkers 
van de woningbouwcorporatie, vrijwilligers, gebiedsmakelaars 
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en de moskee en de kerk, vangen Metin en zijn collega’s belang-
rijke signalen uit de wijken op. Bovendien zetten zij dit netwerk 
zelf ook in om zoveel mogelijk buurtbewoners te informeren 
over bijvoorbeeld de buurtbudgetten. 

REFLECTIE

Beleidsparticipatie en sociale cohesie versterken 
Metin ziet als democratiseringsmedewerker vooral de opdracht 
om iedereen de kans te geven om mee te doen, mee te bepa-
len en mee te denken. Daarnaast is hij daarbij ook bezig om 
verbindingen te leggen tussen mensen. Hij werkt zowel aan 
sociale cohesie, als aan beleidsparticipatie, want bij alles wat 
hij doet vangt hij ook signalen op uit de samenleving, en als 
democratiseringsmedewerker binnen de gemeente heeft hij juist 
de mogelijkheid om daar ook wat mee te doen. 

Inwoners moeten weten waar ze aan toe zijn
Met betrekking tot beleidsparticipatie en vooral het meedoen 
en meebepalen zijn er wel een paar lastige kwesties; ‘som-
mige dingen kunnen echt niet, en dat heeft vaak met juridische 
aspecten te maken.’ Maar veel dingen kunnen wel. De kunst 
is dat je aan inwoners vooral laat weten wat de mogelijkheden 
wel zijn, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. En vraagstukken 
als ‘hoe krijg je ze mee; hoe zorg je ervoor dat ze meedoen; hoe 
zorg je voor een eerlijke afspiegeling van de buurt; hoe zorg je 
ervoor dat je tot resultaten kan komen’ blijven altijd spelen. 

Meer ondersteuning nodig 
‘Ook al is er (intern en extern) steeds meer draagvlak voor hoe 
we bezig zijn in de buurt, maar ook breder voor het hele aspect 
van overheidsparticipatie, is het wel nodig dat er meer onder-
steuning komt. Het is intensief om op deze manier te werken 

(outreachend, verbindend en intern ook signalen doorgeven en 
bijvoorbeeld beleid aanpassen). Om hier de komende jaren in te 
kunnen groeien, zijn er meer collega’s nodig die op deze manier 
werken, en is er meer ondersteuning nodig (zodat ook het uit-
voerende aspect gebeurt).’ 

Duidelijke voorwaarden 
Daarnaast geeft Metin aan dat er ook duidelijke voorwaarden 
nodig zijn om dit te kunnen doen. Zowel intern als extern moet 
je bijvoorbeeld goed weten hoeveel geld waaraan besteed gaat 
of kan worden, zodat je dat ook duidelijk aan bewoners kan 
presenteren. Ook geeft Metin aan dat de structuur (van budget-
ten bijvoorbeeld) zo in elkaar zit dat je wel goed kunt bijhouden 
welk deel van het stedelijke budget (van gemeente Amsterdam) 
naar stadsdeel Noord gaat, maar nog niet exact kunt zien naar 
welke wijk bijvoorbeeld. Dit is met name ook belangrijk om te 
kunnen nagaan wat er in het verleden in een wijk al is gedaan of 
opgepakt, zodat je daarop kunt voortbouwen, maar dat is dus 
soms lastig te achterhalen. ‘Stel je krijgt 10.000 euro beschik-
baar voor je huis. Om het op te knappen moet je eerst weten 
wat er in het verleden al aan het huis gedaan is; dan kun je beter 
inschatten of je je bijvoorbeeld moet richten op de kozijnen, of 
juist op de muren.’

2.5  Procesmanager Erik Hoeflaak van woningcorporatie 
Woonstad 
Door Barbara Panhuijzen 

‘Als ik tien ideeën uitzet, dan beklijft er misschien eentje.’ Dat 
is precies waar het voor procesmanager Erik Hoeflaak om gaat. 
Hij heeft vanuit woningcorporatie Woonstad de opdracht om 
te ontdekken en verbinden. ‘Ten gunste van de inwoner. Ik zeg 
altijd: Wat wordt een Rotterdammer hier beter van? Als je dat 
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niet kunt uitleggen, dan ben je een spookmedewerker.’ In de 
aanpak van de Prinsessenflats wordt, met de energietransitie-
opgave als vertrekpunt, de integrale blik duidelijk. Opgaves voor 
de wijk en haar inwoners kunnen het beste gestalte krijgen 
door ze in één keer goed op te pakken. Voor de organisaties 
die samen werkzaam zijn in de wijken, maar vooral ook voor en 
met de inwoners. 

PASPOORT: MAAK KENNIS MET DE PROFESSIONAL 

• Naam: Erik Hoeflaak 

• Leeftijd: 60 jaar

• Functienaam: procesmanager Wijk van de Toekomst

•  Organisatie: woningcorporatie Woonstad, gemeente 

Rotterdam

• Werkzaam in: onder andere de wijk Prinsenland

• Opleiding: Civiele Techniek aan de TU Delft

•  Drijfveer: ‘De sociale omgeving is altijd een leidraad in 

mijn carrière geweest. Juist die combinatie met mijn 

technische achtergrond zorgde ervoor dat ik de integra-

le aanpak van wijken zo essentieel vind en centraal stel. 

Een fysieke insteek alleen werkt niet.’ Omdat hij graag 

nog dichter bij de wijk en burgers wilde werken heeft 

hij in zijn loopbaan de stap gemaakt van gemeentelijk 

beleid naar Woonstad, waar hij eerder programmama-

nager Wijken was. Na de hervormingen in 2015 is zijn 

nieuwe functie in het leven geroepen: en die past hem 

als een handschoen. 

DE PROCESMANAGER WIJK VAN DE TOEKOMST 

Hervormingen corporatiesector
Met de hervormingen in de corporatiesector in 2015, waarbij 
corporaties zich volgens de nieuwe corporatiewet meer op hun 
kerntaak moesten gaan concentreren, veranderde het speelveld 
van wijkontwikkeling. Efficiënter werken werd het adagium; en 
daarmee de impliciete boodschap om zich direct op de huur-
ders te richten en minder op de wijken als geheel. Dat past een 
corporatie met de blik op de toekomst en hart voor de wijk niet 
goed; en dus werd er bij Woonstad nagedacht over wat er wél 
mogelijk was. 

Scharrelruimte
Bij deze verkenning ontstond de ruimte voor de functie van Erik 
Hoeflaak. Zijn opdracht? ‘Om samen met partners en belang-
hebbenden wijkgericht te werken aan innovaties in de pilot 
Next Generation Woonwijk Prinsenland/Het Lage Land.’ Dat 
‘samen met anderen’ is een breed begrip, zonder vaste ka-
ders, en bevat in ieder geval de gemeente en verder potentieel 
iedereen die betrokken is bij de wijk. De inwoners uiteraard, 
maar bijvoorbeeld ook sociale partners en bedrijven. Als het ten 
gunste van de wijk en inwoners komt of kan komen, is het de 
moeite waard om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. ‘Er 
is ruimte om te ontdekken en uit te proberen. Iedere maand 
bespreek ik de voortgang met de bestuursvoorzitter.’ In zijn 
functie staat ‘scharrelruimte’ centraal, waarmee er ook ruimte 
ontstaat om verschillende opgaven aan elkaar te verbinden. Dan 
is het renoveren en verduurzamen van een flat geen losstaande 
fysieke activiteit meer, maar past het in een veel breder kader 
waarbij je fysiek en sociaal verbindt. Een van de projecten die op 
deze manier wordt uitgevoerd in de Next Generation Woonwijk 
(NGW)-pilot, zijn de Prinsessenflats in de wijk Prinsenland.
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Next Generation Woonwijk
Woonstad Rotterdam werkt samen met de gemeente aan NGW: 
toekomstbestendige woonwijken waarin er aandacht is voor de 
thema’s ‘Energie’, ‘Klimaat Adaptief’, ‘Langer thuis en sociaal’, 
‘Mobiliteit’ en ‘Circulair’. De wijk Prinsenland is geselecteerd als 
pilotwijk met de uitdaging om de wijk integraal en op innova-
tieve wijze klaar te stomen voor de toekomst. 

De energietransitie als trigger
De verduurzamingsactiviteiten van Woonstad en daarna de aan-
wijzing van de wijk als ‘pilotwijk aardgasvrij’ vormen het hart 
van de NGW-aanpak. Daarbij is er de overtuiging dat het in-
vesteren in een aardgasvrije wijk alleen soepel en succesvol kan 
verlopen als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan andere opgaven 
die leven bij bewoners, en die het prettig en leefbaar wonen in 
de wijk naar de toekomst garanderen. ‘De wijk ligt zeven meter 
onder de zeespiegel, droge voeten houden is net zo belangrijk. 
De wijk vergrijst. Hoe kunnen we zorgen dat je ook op een pret-
tige manier langer thuis kunt blijven wonen?’ De energietran-
sitie werd zo de trigger om te verbreden naar andere thema’s. 
En zo ontstaat dus ook een 1+1=3-constructie. Voor bewoners, 
maar ook voor de betrokken organisaties. 

Aansluiten bij de wijk en de inwoners
In lijn met NGW-gedachten heeft Woonstad voor de Prinsessen-
flats daarom een bredere ambitie geformuleerd dan alleen het 
verduurzamen. De flats worden in het kader van de energietran-
sitie verbouwd, aangesloten op het warmtenet, en geïsoleerd. 
Ook is er nu ruime aandacht voor toegankelijkheid door gale-
rijen te verbreden, een achteruitgang te maken voor makkelijke 
toegang tot het park, en ruimte voor meer scootmobielen. Dat 
zijn fysieke maatregelen die Woonstad zelf kan uitvoeren. Maar 
nadrukkelijk wilde Woonstad ook naar de sociale aspecten 
kijken. 

Belang van inwonersperspectief
‘We zijn daarom op zoek gegaan naar de huidige en de toekom-
stige behoeften van bewoners in de Prinsessenflats. En als je dan 
toch met bewoners in gesprek gaat, zorg dan dat je het zorgvul-
dig doet en andere partijen daarin meeneemt. Verschillende or-
ganisaties hebben de neiging om vanuit hun eigen opdracht en 
visie te willen kijken naar de vragen en behoeften van inwoners. 
Maar waarom vlieg je dat niet gezamenlijk aan?’ Samen met 
Muzus, onderzoeksbureau met de focus op service design, zijn 
de vragen en behoeften van bewoners voor nu en de toekomst 
opgehaald en in kaart gebracht. Zij hebben uiteenlopende ma-
nieren ingezet om bewoners te bereiken. Bijvoorbeeld door bij 
de liften te gaan zitten, door bij mensen aan te bellen, mensen 
buiten eens aan te spreken, kaartjes te sturen. ‘Ook al tref je 
hier lang niet alle zeshonderd bewoners mee, het geeft wel een 
beeld.’ En daarin is er dus breder gekeken dan de elementen die 
Woonstad aangaan: naar het totaalplaatje van wat bewoners 
bezighoudt en wat ze belangrijk vinden. ‘Je wilt toch niet dat wij 
de ene week wat vragen gaan stellen aan bewoners, en dat de 
volgende week een andere organisatie bij hen langskomt met 
een vragenlijst? Kan dat niet wat makkelijker voor de bewoners, 
dacht ik?’ En dat vergt organisatie en planning. ‘Maar met de 
resultaten uit het onderzoek zijn we vervolgens met alle betrok-
ken wijkorganisaties bij elkaar gaan zitten om te kijken wat we 
ermee kunnen doen en wie dat kan oppakken.’ En zo ontstond 
er een coalitie van gemeente, Woonstad en zorg- en welzijns-
partijen. Die uiteindelijk niet alleen sprak over ‘langer thuis in de 
flats’, maar over de gehele wijk.

Soms zit er iets heel anders achter
Het is volgens Erik overigens niet altijd eenvoudig om wensen 
boven tafel te krijgen. Mensen uiten zich soms in kritiek op de 
corporatie, maar soms zit er dan iets heel anders achter. Hij wil 
niet het idee wekken dat ‘hij wel zou weten wat goed is voor 
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de inwoner’. Maar het is wel een kunst om te achterhalen wat 
mensen willen. ‘Als je mij vraagt: wat wil je morgen?, dan vind 
ik dat ook een lastige vraag.’ Mensen geven bijvoorbeeld aan 
dat als zij willen weten waar ze moeten zijn voor informatie 
over wonen, welzijn en zorg, zij door de bomen het bos niet 
meer zien. Dat wordt dan ook een motivatie om te gaan kijken 
of het mogelijk is om één aanspreekpunt te creëren waar bewo-
ners terechtkunnen. 

Ouderenhub
De gemeente zocht naar geschikte en kansrijke wijken om 
een ouderenhub te ontwikkelen, met als doel te zorgen voor 
voldoende en juiste woningen, woonvormen en voorzienin-
gen in de wijk die senioren helpen om zelfstandig te wonen. 
Het omvat een samenwerkingsproces dat moet leiden tot een 
fundamentele verandering van het aanbod in de wijk.42 Prinsen-
land/Het Lage land is in 2019 aangewezen als ouderenhub. Het 
is een sterk vergrijsd gebied, er was al sprake van een coalitie 
(aangewakkerd dus door Erik) van gemeente, zorg- en welzijns-
partijen en corporaties naar aanleiding van de Prinsessenflats-
opgave, en tevens was er een goed lopende ontmoetingsruimte 
voor ouderen: De Prinsenhof. De Prinsenhof is ondergebracht 
in de multifunctionele accommodatie Alexanderhof. Zo hebben 
de verschillende ontwikkelingen bij elkaar geleid tot een spring-
plank naar de ouderenhub. Erik heeft daarbij samen met de 
gemeente onder andere het initiatief genomen een tweedaagse 
sessie met alle stakeholders te houden om een gemeenschappe-
lijk doel en programma voor de ouderenhub op te stellen. ‘Dat 
programma bewaken we in nauw overleg met elkaar.’

42 Platform31 (2020, 4 maart). Ouderenhub Prinsenland – Lage Land 

helpt senioren langer thuis wonen. www.platform31.nl/nieuws/

ouderenhub-prinsenland-lage-land-helpt-senioren-langer-thuis-wonen

Thuisplusflat
Om de flats geschikt te maken om echt langer thuis te wonen, 
is het thuisplusflat-concept bedacht. Zo wordt in de flats be-
oogd ‘het bekende gezicht’ voor bewoners te creëren. Ouderen 
hebben soms behoefte aan ondersteuning, maar weten niet 
altijd wat ze nodig hebben en bij welke aanbieder ze moeten 
zijn, zo bleek uit behoefte-inventarisatie. Er wordt een team van 
woon-, zorg- en welzijnsprofessionals opgezet waarbij teamle-
den gebruikmaken van hun eigen expertise, maar er wel korte 
lijntjes zijn. Een verdere invulling voor het optimaal aansluiten bij 
de behoefte aan ondersteuning van bewoners wordt momenteel 
uitgewerkt. Veel in contact staan met bewoners staat hierbij cen-
traal. Zo komen op een centraal punt, ook fysiek in de flat, vra-
gen en behoeften aan het licht die vervolgens bij de juiste partij 
terechtkomen. Wijkbeheer van Woonstad krijgt hier ook een rol 
in. ‘Een dergelijk proces vergt wel investering in het scheppen 
van de juiste voorwaarden en het maken van goede afspraken.’ 

Ieder zijn vak
Het zicht op wijkinitiatieven, bewonersgroepen, wijkkracht et 
cetera krijgt Erik vaak via zijn collega’s bij Woonstad die veel 
bewoners of andere partners in de wijk spreken. Een van de so-
ciaal beheerders begeleidt bijvoorbeeld de bewonersgroep Vei-
ligheid in een van de flats. En de door de gemeente aangestelde 
gebiedsnetwerker heeft veel zicht op wijkbewoners en hun 
verbanden en initiatieven. Erik staat in nauw en direct contact 
met hen, en dat gaat beide kanten op. ‘We weten van elkaar 
waar we mee bezig zijn en waarvoor we elkaar kunnen vragen. 
Bij problemen en bij kansen. Dan zie je hoe belangrijk een goed 
netwerk is.’ Met andere woorden: als er iets ter sprake komt in 
een bewonersgroep, of als een gebiedsnetwerker iets signaleert 
waarbij er geschakeld moet worden of waarvoor er geen directe 
oplossing voorhanden is, dan weet men Erik te vinden. Tegelijk 
kan Erik makkelijk collega’s polsen wanneer de buurtmedewer-
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kers of de gebiedsnetwerker hem vragen wat hij al weet of kan 
oppakken in de buurt. 

In breder verband 
Het voorbeeld van Prinsenland maakt duidelijk hoe verschillende 
opgaven met elkaar in verband staan. En hoe belangrijk ze kun-
nen zijn voor elkaars versterking. Deze verbinding is precies de 
wereld waar Erik in navigeert. De energietransitie is aanleiding 
voor een bredere aanpak. De aanpak van de flats maakt het, 
met de bewoners als uitgangspunt, bijvoorbeeld ook mogelijk 
om verder de wijk in te kijken. Door samenwerking aan te gaan 
en te verbreden geeft het de corporatie met een beperkte pols-
stok toch de gelegenheid om de reikwijdte te verruimen. Erik 
bewaakt het programma van opgaven daarbij in nauw overleg 
met betrokken partijen, bijvoorbeeld vanuit de ouderenhub en 
in de NGW-kerngroep. Door bij beide initiatieven betrokken te 
zijn, kan hij goed de verbindingen leggen. 

REFLECTIE 

Cement van de wijk
Vanuit de visie van de woningcorporatie krijgt vooral de rech-
terkant van de praatplaat ‘Samenlevingsopbouw’ (afbeelding 2) 
aandacht, waar het gaat om ‘Leefbaarheid en sociale cohesie in 
wijken versterken’ als doelstelling. Het gaat zoals Erik zelf aan-
geeft niet alleen om het verhuren van betaalbare woningen, maar 
het gaat er ook om ook dat men zich thuis voelt in de woning en 
de wijk. Cement in de wijk is volgens de Woningwet (sinds 2015) 
echter geen ‘kerntaak’ meer voor woningcorporaties . Maar de 
opgaven zijn zo groot, dat je daar volgens Erik wel meer aan 
zou moeten doen dan sec het verhuren van woningen. Dit is dus 
een dilemma. Voor de woningcorporatie betekenen de hervor-
mingen dat zij in de regel veel minder bezig kunnen zijn met het 

thuis voelen in de woning en wijk. De leefbaarheidsgelden zijn 
bijvoorbeeld beperkt tot het schoon, heel en veilig houden van 
de complexen; niet van de grotere context. De integrale insteek, 
zowel bezien vanuit de inwoner, maar ook vanuit de dynamiek 
van organisaties in een wijk, is dan lastiger in te vullen. En toch 
probeert Woonstad hier een draai aan te geven, bijvoorbeeld 
door de functie van Erik te creëren en hem de ruimte te bieden 
om dit vorm te geven. De functie van Erik is dan ook een goed 
voorbeeld van hoe het wél kan, maar is (nog) vrij uitzonderlijk. 

Verbindend 
Het verbindende karakter van de functie komt duidelijk naar 
voren in de beschrijving. Met de betrokken spelers in de wijk co-
alities smeden, zorgen dat men elkaar kent en weet te vinden. 
Maar, wel steeds met de inwoners als uitgangspunt en met hen 
de verbinding houden in plannen en overlegstructuren. Door 
er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het boven tafel krijgen van 
de wensen en behoeften planmatig wordt georganiseerd, geeft 
het een integraal karakter. Het gaat dan om de gehele context 
in verbinding met elkaar, zowel voor bewoners op verschillende 
leefgebieden zoals wonen en zorg, als voor de achterliggende 
organisaties onderling en de verschillende opgaven onderling. 

Experimenteren maakt het succes
Erik herkent zich in de functie van ‘scharrelmedewerker’, zoals 
weergegeven op de praatplaat (afbeelding 2). Juist het niet vast 
gekaderde, maar flexibele en experimentele karakter van zijn 
functie maakt het tot een succes. En in zijn functie staat voor 
hem centraal dat de Rotterdammer er beter van wordt. Hoewel 
hij zelf niet overwegend direct contact heeft met bewoners, 
weet hij de processen van ontwerp en uitvoering wel zo te mee 
te creëren dat het in het teken van de inwoners staat. Hij doet 
de dingen dus niet per definitie zelf, maar draagt wel bij aan het 
agenderen ervan, en schept de voorwaarden waaronder dingen 
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Afbeelding 2 - Samenlevingsopbouw samengevat
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mogelijk worden. Met de input van bewoners en collega’s in de 
wijk kan hij de schakel vormen naar beleid. Daarmee fungeert 
hij als het ware als intermediair. 

Samenwerken in netwerken 
In een wijk zijn er veel spelers en belangen aanwezig. Regel-
matig ontstaat de situatie waarin organisatiebelang boven 
inwonersbelang lijkt te staan. Dat vraagt ook om creativiteit om 
mensen mee te krijgen. ‘Hoe blijf je creatief binnen de lijntjes 
van wat er vanuit organisaties kan of mag?’ Pas als alle spelers 
hetzelfde doel hebben en er echt voor willen gaan, dan ontstaat 
er flow. Op dat moment wordt ook de meerwaarde van de 
contacten duidelijk. Ook al heb je niet altijd directe informatie, 
als het netwerk ‘werkt’ kun je wel alles te weten komen en op 
elkaar rekenen.  

2.6  Wat leren de vier portretten ons? 
De werkzaamheden van de vier geportretteerde samenlevings-
opbouwers laten grote overeenkomsten zien. De geportret-
teerden nemen het woord ‘samenlevingsopbouw’ zelf niet in de 
mond – zo zeggen ze bijvoorbeeld aan community building te 
doen en aan ‘participatie’ – maar toch geven ze onmiskenbaar 
gestalte aan samenlevingsopbouw, zoals we dat in deze publi-
catie eerder gedefinieerd hebben. 

De portretten maken duidelijk dat de professionals bij uitstek 
een contactberoep uitoefenen. Ze brengen veel tijd door in hun 
werkgebied, stappen in de leefwereld van bewoners, proberen 
de taal van bewoners te spreken, werken vanuit wijk-, buurt- of 
dorpsbuurtaccommodaties of proberen die te realiseren. Ze zijn 
benaderbaar, organiseren hun werk laagdrempelig en geven 
inhoud aan wat ook wel ‘aanwezigheidsopbouwwerk’ wordt 
genoemd, wat wil zeggen dat ze voor langere tijd gebonden 

zijn aan hun werkgebied, in plaats dat ze er kortstondig voor 
één specifieke klus actief zijn. Een van de geportretteerden is 
opbouwwerker van beroep (portret 2); de democatiseringsmede-
werker van gemeente Amsterdam (portret 3) vertelt dat mensen 
tegen hem zeggen dat hij ‘ouderwets opbouwwerk doet’; terwijl 
de dorpsondersteuner (portret 1) zichzelf typeert als ‘de wijkver-
pleegkundige van vroeger’. De dorpsondersteuner wacht niet af, 
maar stapt op mensen af en laat zich gemakkelijk aanspreken. 
Hetzelfde geldt voor de andere professionals. De procesmanager 
van de woningcorporatie (portret 4) herkent zich in het beeld 
van ‘de scharrelmedewerker’, in de zin dat hij de ruimte krijgt 
om het bewonersperspectief mét bewoners en andere relevante 
partijen vorm te geven. Het beeld van de ruimte krijgen en ne-
men om inhoud te geven aan de eigen werkzaamheden, spreekt 
uit alle portretten.

De geportretteerden gebruiken grotendeels dezelfde taal bij 
het typeren van hun werk. ‘Verbinden’ is een woord dat vaak 
opduikt. Ze zijn de spin in het web, een web dat ze bewust zelf 
weven. Ze zoeken de energie op, stimuleren (facilitator), con-
fronteren zo nodig, en zijn altijd op zoek naar de juiste mensen 
met de juiste talenten. ‘Luisteren’ is een ander sleutelwoord. Zo 
ook ‘het oppikken van signalen’. Hun antennes staan, zoals ze 
zeggen, altijd aan. De opbouwwerker (portret 2) werkt vanuit 
de Asset Based Community Development-methodiek (ABCD). 
We schreven daarover in paragraaf 1.3, en herkennen veel van 
deze aanpak ook in het werk van de andere drie professionals. 
Bewust of onbewust lijken ze vanuit dezelfde methodische 
uitgangspunten te werken, waarbij ze aansluiting zoeken bij de 
mogelijkheden van de aanwezige gemeenschappen; capacitei-
ten en talenten van bewoners zo goed mogelijk benutten; en 
bewoners zoveel mogelijk eigenaar laten zijn van ontplooide 
activiteiten. Dat alles in een proces dat gekenmerkt wordt door 
lange adem en niet door haast en kortstondigheid.
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3.  Naar een toekomstagenda
samenlevingsopbouw

In de voorafgaande twee hoofdstukken hebben we beschre-
ven dat met verschillende maatschappelijke ontwikkelingen 
als push-factor samenlevingsopbouw een opleving aan het 
doormaken is en aan het ontwikkelen is tot een vitaal terrein 
van sociaal werk. Verschillende typen professionals werken aan 
samenlevingsopbouw, waarbij we duidelijk een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken vinden in de manier waarop ze dat 
doen. In dit slothoofdstuk trekken we een aantal lijnen naar de 
toekomst. Bij het samenstellen van deze agenda maken we ge-
bruiken van informatie die we dit voorjaar hebben opgehaald in 
een expertmeeting over samenlevingsopbouw, en van een uit-
vraag onder actieve bewoners en professionals naar prioriteiten 
in projecten op het gebied van samenlevingsopbouw. We trek-
ken zeven lijnen, die eraan moeten bijdragen dat de bestaande 
body of knowledge over aspecten van samenlevingsopbouw 
verder uitgediept wordt; dat kennis en goede voorbeelden van 
samenlevingsopbouw onder andere via buurtwijs.nl worden 
verspreid; en dat praktijken van samenlevingsopbouw worden 
versterkt. Het betreft (1) het actualiseren en verdiepen van de 
twee pijlers van samenlevingsopbouw: meedenken én mee-
doen; (2) meer aandacht voor de politiserende rol van samenle-
vingsopbouwers; (3) het in beeld brengen van de vele spelers op 
dit terrein, hun onderlinge samenhang en de manier waarop zij 
samenwerken; (4) aandacht voor de maatschappelijke thema’s 
waar samenlevingsopbouwers een bijdrage aan leveren, en hun 
rol daarbij expliciteren; (5) onderbouwing van de impact van 
samenlevingsopbouw; (6) de methodische traditie van samen-
levingsopbouw actualiseren; en (7) de weggevallen landelijke 

institutionele structuur rond samenlevingsopbouw opnieuw 
vormgeven. We lopen de zeven lijnen hieronder kort langs.

1.  Twee pijlers van samenlevingsopbouw blijven
actualiseren

Bij samenlevingsopbouw staan er twee hoofddoelen centraal: 
meedenken én meedoen. Movisie wil de actualisering van 
deze twee pijlers nauw volgen en vastleggen. In de praatplaat 
(afbeelding 2) staan ze bovenaan weergegeven. Bij de eerste 
pijler gaat het erom een stem en invloed te geven aan bewo-
ners. Zij zijn bij uitstek de experts en ervaringsdeskundigen 
van de eigen leefomgeving. Hun inbreng versterkt de kwaliteit 
van beleidsvorming en -uitvoering. Gemeenten en maatschap-
pelijke actoren zoals woningcorporaties zijn zich daar meer en 
meer van bewust. Het is belangrijk om zeggenschap te geven 
aan groepen die zich niet altijd even gemakkelijk laten berei-
ken en aanspreken, en aan hen ook cultureel kapitaal aan te 
reiken waardoor ze zich kunnen laten horen. In de praatplaat 
worden de drie generaties van burgerparticipatie genoemd. Bij 
‘inspraak’ – opgekomen in de jaren zestig van de vorige eeuw 
– mogen burgers reageren op voorgelegde overheidsplannen.
‘Interactieve beleidsvorming’ – opgekomen in de jaren negen-
tig – geeft burgers een plaats in de fasen die voorafgaan aan
formele besluitvorming. Bij de derde generatie bewonerspar-
ticipatie, die aan het begin van deze eeuw opkwam, draait de
verhouding tussen overheid en burgers om. Burgers nemen
het voortouw. Zíj komen als eerste met ideeën en plannen. De
overheid biedt passende ondersteuning. De laatste vorm is het
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meest radicaal, maar voor samenlevingsopbouwers juist ook een 
grote uitdaging om deze te faciliteren. De drie generaties lossen 
elkaar niet af, maar blijven naast elkaar bestaan, zoals er in een 
familie door de jaren heen steeds nieuwe telgen bij komen.43 

De tweede pijler van samenlevingsopbouw gaat over het samen 
met bewoners (en andere relevante stakeholders) concreet op-
pakken van allerlei initiatieven in de directe woonomgeving om 
de leefbaarheid en de sociale cohesie in wijken te versterken. 
Hier staat het doen centraal. Ook hierbij spelen samenlevings-
opbouwers een faciliterende en stimulerende rol. 

Bedenk wel dat onze samenleving complexer is geworden. On-
gelijker, digitaler, virtueler, inclusiever, individualistischer, meer 
op zichzelf en super-divers. Dit stelt nieuwe eisen aan de profes-
sionaliteit van samenlevingsopbouwers om ‘zeggenschap’ (pijler 
1) en het ‘weven aan samenleven’ (pijler 2) vorm te geven.

2.  Aandacht voor de politiserende functie van
samenlevingsopbouwers

In het verleden kozen opbouwwerkers vaak de kant van be-
woners, later namen zij een meer onafhankelijke positie in als 
derde partij tussen verschillende groepen en instanties. Deze po-
sitie is daarna steeds meer onder druk komen te staan doordat 
lokale overheden, onder andere door het instrument van het 
aanbesteden, zich directer gingen bemoeien met de taakstelling 
en werkwijze van opbouwwerkers. ‘Opbouwwerk’ betekende 
steeds vaker werken aan door gemeenten (deelgemeenten, 
stadsdelen) bedachte sociale projecten. Nu zien we dat samen-
levingsopbouwers meer principieel ‘van onderop’ willen werken 
aan samenlevingsopbouw en een meer onafhankelijke positie 

43 Wijdeven, Ted van, Graaf, Laurens de & Hendriks, Frank (2013). Actief burgerschap. 

Lijnen in de literatuur. Tilburg: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.

claimen. Ze willen terug praten tegen beleidsmakers, zeker als 
beleid naar hun overtuiging ongelukkig en verkeerd uitpakt 
voor de meest kwetsbare bewoners. Aan de politiserende func-
tie van samenlevingsopbouwers willen we vanuit Movisie de 
komende jaren meer aandacht besteden. 

3.  Spelers in beeld brengen in hun onderlinge
samenhang

Samenlevingsopbouw krijgt anno 2021 op heel verschillende 
plaatsen invulling, niet alleen vanuit welzijnsorganisaties. In 
deze publicatie hebben we daarbij onderscheid gemaakt tus-
sen professionals en organisaties die vanuit een primaire dan 
wel secundaire functie aan samenlevingsopbouw werken. We 
hebben vier spelers belicht, maar we willen de komende jaren 
meer samenlevingsopbouwers in beeld brengen. We zien dat 
samenlevingsopbouw wordt opgepakt door opbouwwerkers 
vanuit wijkteams (hebben we nog geen goed zicht op), door 
sociale ondernemers, door ambtenaren van gemeenten, door 
professionele ondersteuners van bewonersinitiatieven en door 
medewerkers van tal van maatschappelijke organisaties. Hun 
posities verschillen enorm. Kunnen samenlevingsopbouwers in 
dienst van de gemeente of werkzaam als sociaal ondernemer 
inhoud geven aan de politiserende functie? Hoe kunnen we de 
inbreng van samenlevingsopbouwers die vanuit een secundaire 
functie aan samenlevingsopbouw werken versterken? Hebben 
we daarbij voldoende oog voor de verschillen tussen de maat-
schappelijke organisaties, zoals religieuze organisaties, woning-
corporaties, politie en ggz-instellingen? De vier portretten leren 
ons dat samenlevingsopbouwers vaak samenwerken met andere 
professionals die ook betrokken zijn bij samenlevingsopbouw. 
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Hoe kunnen we hun samenwerking en de samenhang tussen 
deze verschillende samenlevingsopbouwers verbeteren, zodanig 
dat ze elkaar aanvullen en niet hinderen, of mogelijk dubbel 
werk verzetten? Allemaal vragen waar we een meer onder-
bouwd antwoord op willen geven.

4.  Bijdrage samenlevingsopbouwers expliciteren bij 
aanpak maatschappelijke thema’s 

De vier portretten maken duidelijk dat samenlevingsopbouw 
gericht is op de aanpak van maatschappelijke vraagstukken 
zoals eenzaamheid, dementie, omzien naar elkaar, activering, 
mensen zinvol mee laten doen. Kijken we breder, dan zien 
we dat samenlevingsopbouw ook gericht is op het tegengaan 
en verminderen van polarisatie, sociale ongelijkheid, sociale 
onveiligheid, armoede, de nadelen van gentrificatie, en op het 
bijdragen aan klimaatadaptatie en de energietransitie. Of kijk 
naar de actualiteit van de coronapandemie. In Rotterdam functi-
oneert al meer dan 25 jaar Opzoomer Mee, een kleine organisa-
tie die zich inspant voor samenlevingsopbouw op straatniveau, 
en bijdraagt aan het heel, schoon en veilig houden van straten, 
en het stimuleren van alledaagse attentheid voor elkaar. Meer 
dan duizend straten zijn daarbij aangesloten, en hun aantal 
blijft groeien. De structuur die de organisatie in een kwart eeuw 
heeft opgebouwd, betaalde zich uit tijdens de coronapandemie. 
Juist naar de meer kwetsbare bewoners werd omgekeken. Zo 
zijn er meer maatschappelijke thema’s waarbij de inbreng van 
samenlevingsopbouwers belangrijk is. We wijzen op projecten 
waarbinnen zij de netwerken van kwetsbare burgers verbreden 
door hen in contact te brengen met meer weerbare burgers. 
Dergelijke contacten verruimen hun sociaal en cultureel kapi-
taal en bieden kansen om zinvol te participeren en vooruit te 
komen (weg van armoede, verminderen van sociale ongelijk-
heid, zinvol meedoen). Door groepen die in het dagelijkse leven 
ver uit elkaar staan met elkaar in contact te brengen, helpen 

samenlevingsopbouwers een halt toe te roepen aan intolerantie 
en polarisatie. En zo zijn er meer maatschappelijke vraagstukken 
op te sommen, zoals de energietransitie, het aardgasvrij maken 
van onze wijken. De komende jaren willen we de rol van samen-
levingsopbouwers bij de aanpak van actuele maatschappelijke 
vraagstukken verder uitdiepen en expliciteren. 

5. Impact van projecten samenlevingsopbouw
We willen voorts stilstaan bij de impact van projecten voor 
samenlevingsopbouw. Maken ze verschil, niet alleen in de ogen 
van samenlevingsopbouwers, maar juist ook in die van bewo-
ners? Om de opbrengsten van samenlevingsopbouw in verschil-
lende contexten (stadswijken, kleine dorpen) in beeld te kunnen 
brengen, is er passend evaluatieonderzoek nodig, in het bijzon-
der kwalitatief evaluatieonderzoek naar ingezette interventies 
en best practices. Uitvoeringspraktijken van samenlevingsop-
bouw verliezen maatschappelijke steun als we niet in staat zijn 
de impact ervan adequaat te onderbouwen en beargumenteren. 
Binnen en buiten Movisie is er steeds meer aandacht voor deze 
passende vormen van kwalitatief evaluatieonderzoek, en daar 
sluiten we bij aan.

6. Methodische verdieping
We hebben in hoofdstuk 1 kort gewezen op de methodische 
traditie in de samenlevingsopbouw en op de inspanningen van 
LSA en Movisie om de ABCD-benadering in Nederland opnieuw 
breed te introduceren. Ook willen we aandacht besteden aan 
professionele competenties en vaardigheden die belangrijk zijn 
op het terrein van samenlevingsopbouw. Zoals gezegd, onze 
samenleving is ingewikkelder geworden. Samenlevingsopbou-
wers hebben met heel verschillende burgers/bewoners in zeer 
verschillende contexten te maken. Het vraagt om kennis van 
de gemeenschappelijke factoren die in alle vormen van soci-
aal werk aanwezig zijn. Kun je als professional een relatie met 



pag 45 van 49  *  De terugkeer van de samenlevingsopbouw  *  Movisie

Inleiding 

1.  Samenlevingsopbouw: 
ontwikkelingen en
achtergronden 

 Maatschappelijke 

ontwikkelingen 

 Opbouwwerk 

Korte geschiedenis 

Samenvattend 

2.  Vier professionele 
spelers in de
samenlevingsopbouw 

Inleiding 

 Dorpsondersteuner 

 Opbouwwerker 

 Democratiserings- 

medewerker 

 Procesmanager 

 Wat leren de vier

portretten ons? 

3.  Naar een 
toekomstagenda
samenlevingsopbouw

 Bronnen 

bewoners aangaan? Kun je hen motiveren, overeenstemming 
bereiken over gemeenschappelijke doelen?44 Wij willen deze 
methodische traditie ook verdiepen om met relevante partijen 
een gericht cursusaanbod te ontwikkelen, en input te geven 
aan curricula van opleidingsinstituten voor sociaal werk. Binnen 
Movisie kunnen we hierbij profiteren van de databank Effec-
tieve sociale interventies en van projecten die gericht zijn op de 
gemeenschappelijke factoren in professionele praktijken van 
sociaal werkers. 

7.  Institutionele landelijke infrastructuur rond
samenlevingsopbouw

In het eerste hoofdstuk hebben we kort de landelijke institu-
tionele infrastructuur gememoreerd die er ooit was, met als 
onderdelen het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke 
Opbouw (NIMO), het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO), en 
de Leerstoel in de Wetenschappelijke Grondslagen van het Op-
bouwwerk van de Gradus Hendriks Stichting. De leerstoel heeft 
van 1989-2016 gefunctioneerd. In 1993 zijn NIMO en LCO op-
gegaan in respectievelijk het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. 
We hebben ook geen ministerie meer dat zich sterk maakt voor 
samenlevingsopbouw, zoals het geval was toen samenlevings-
opbouw in Nederland geïntroduceerd werd. De situatie anno 
2021 verschilt sterk van toen. Het sociaal beleid is gedecentra-
liseerd en onze samenleving is ingrijpend van karakter veran-
derd, gemeenten verschillen heel sterk in de manier waarop zij 
investeren in samenlevingsopbouw. Movisie wil met partners 
bekijken of het mogelijk is om opnieuw een landelijke instituti-
onele infrastructuur voor samenlevingsopbouw in te richten. De 
praktijk lijkt erom te vragen, en de tijd lijkt er rijp voor. 

44  Vries, Sjef de (2007). Wat werkt? De kern en de kracht van het maatschappelijk werk. 

Amsterdam: SWP.
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