
Maak kennis met de lokale coalities! 

Apeldoorn 
Reisgenoten Zuid Doet Samen, een buurtcoöperatie, en welzijnsorganisatie Stimenz hebben een 
roerige tijd achter de rug. Na moeizame jaren hebben ze organisaties besloten de handen ineen te 
slaan. Geen sinecure, maar beide organisaties zijn vastbesloten er een succes van te maken. Vooral 
omdat de buurt waarin zij beide actief zijn, ervan zou profiteren wanneer het relatiegericht werken 
van de buurtcoöperatie en de expertise van de welzijnsorganisatie aan elkaar verbonden zouden 
worden. Samen realiseren ze tijdens deze Expeditie een experiment door het oprichten van een 
gezamenlijk actieteam in de buurt ‘De Heeze’. Om zo, al werkend, te komen tot goede 
samenwerking. Dit plan werkt toe naar een situatie waarin bewoners actief zijn en op elkaar letten, 
daarin ondersteund door professionals die samen optrekken, complementair zijn in hun 
vaardigheden, maar een gezamenlijke visie hebben. De organisaties ondersteunen deze 
medewerkers en zijn in staat samen op te trekken richting opdrachtgever en netwerkpartners. 
 
Horst aan de Maas 
De laatste vijf jaar hebben drie wijken in Horst aan de Maas, In de Riet, Norbertuswijk en 
Mussenbuurt, met diverse maatschappelijke thema’s te maken gekregen. Denk aan nieuwkomers in 
de wijk, spreiding, armoede en burenhulp. Op onderdelen zijn sommige thema’s al deel van een 
uitvoeringspraktijk, andere blijven vanwege de complexe materie liggen of komen moeizaam vooruit. 
Bewonersorganisaties en welzijnsorganisatie Synthese merken dat in de praktijk ideeën en plannen, 
uitvoering en verwachtingen van inwoners en professionals nogal uiteenlopen en schuren waardoor 
contraproductieve energie ontstaat. Mede hierom hebben de drie wijken de verschillende thema’s 
gebundeld tot wat nu programma Westenwind heet. Het doel is dat, vanuit gelijkwaardig doen en 
denken, actieve inwoners en de welzijnsorganisatie samen beslissen over de aanpak in Westenwind. 
Dat ´doen´ gebeurt in vijf werkplaatsen, waar het nieuwe samenspel geoefend wordt: 
- Werkplaats herinrichten in de wijken (trapveldjes en vijver) 
- Werkplaats Wonen en Samen-Wonen 
- Werkplaats Voor elkaar 
- Werkplaats Weisterbeek 
- Werkplaats Met Meer Mogelijkheden 
 
Utrecht 
In Utrecht zijn bewonersinitiatief Kracht van Zuilen en welzijnsorganisatie Dock reisgenoten. In de 
Expeditie willen ze hun samenwerking bestendigen, versterken en minder afhankelijk maken van 
personen. Aan het einde van 2022 willen ze dit hebben bereikt in de wijkpraktijk van alledag, de 
samenwerkingscultuur en het beleid van beide organisaties. Met als doel meer sociale impact in de 
wijk. Ze gaan dit vormgeven ‘in het doen’, in vijf oefenvijvers:  
- Burennetwerk Zuilen versterken 
- Wijkinformatiepunt(en) / sociale inlopen in de ontmoetingspunten opbouwen 
- Bewonerszeggenschap in de Zuilense buurten versterken 
- Project Beweegvriendelijke wijk vormgeven en uitvoeren 
- Veiligstellen en vernieuwen van door bewoners georganiseerde evenementen en tradities in de wijk  

Voorst 
Stichting Mens en Welzijn Voorst, stichting Duistervoorde en Woonzorgcoöperatie Voorst en 
omstreken (‘De Benring’) hebben een gezamenlijk doel. Namelijk dat de ouder wordende mens in 
gemeente Voorst langer thuis kan blijven wonen mét kwaliteit van leven, door het verrijken van 
ontmoetingspunten in de gemeente Voorst. In deze Expeditie willen de reisgenoten het 



beroepsmatig werk en inwonersinitiatief versterken door ze intensief en waardevol met elkaar te 
verbinden. Door systematisch van elkaar te leren willen ze hun samenwerking verbeteren en er meer 
uithalen. De kernactiviteiten van het project zijn: 
- Het ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan het versterken van de ontmoetingsplekken; 
- Het realiseren van een overlegstructuur voor de samenwerking en 
- Een duurzaam leernetwerk opzetten. 

Wageningen 
Buurtbedrijf NuDeToekomst en welzijnsorganisatie Solidez gaan samen op Expeditie. Ze willen de 
samenwerking verbeteren om samen bij te dragen aan een nog fijnere wijk maar ook aan het 
individuele welzijn van de bewoner. In de afgelopen periode is die samenwerking niet goed van de 
grond gekomen. Het zaadje voor een goede samenwerking is geplant met een hernieuwde 
kennismaking tussen de partijen. De basis is de wil om samen te werken en het besef dat ze elkaar 
nodig hebben en zo van meer betekenis kunnen zijn voor de wijk. Ze willen het experiment aangaan 
vanuit een concreet maatschappelijk vraagstuk in de wijk. Een belangrijk gedeeld doel van Solidez en 
het Buurtbedrijf is het gezamenlijk creëren van DACT (dagactivering), leerwerkplekken en 
werkervaringsplaatsen. De reisgenoten gaan experimenteren met de samenwerking rondom het 
bieden van een bredere range aan mogelijkheden van leerwerkplekken van het Buurtbedrijf en 
DACT, onderdeel van Solidez. Dit moet resulteren in een gedegen plan van aanpak voor het 
realiseren van diverse leer-werktrajecten en werkmogelijkheden in de wijk. Waarbij het Buurtbedrijf 
en Solidez de samenwerking concretiseren en gebruik maken van elkaars expertise, mogelijkheden 
en unieke rol. Dar legt ook een basis voor een goede samenwerking om in de toekomst samen te 
blijven bijdragen aan het prettig wonen in de Nude. 


