
Lokale expeditieteams van start: ‘Op naar beter samenspel’   
 
VSBfonds stelt vijf lokale coalities van bewoners en welzijnswerkers in staat samen op reis te gaan. 
Met als uiteindelijke doel beter samenspel in de buurten. En een andere, betere, gelijkwaardige 
samenwerking voor betrokken en meer verbonden buurten.  

In juni zijn de expeditieteams uit Apeldoorn, Horst aan de Maas, Utrecht, Voorst en Wageningen 
toe aan hun eerste ‘pitstop’. In dit artikel beschrijven we de startsituatie: hoe staan de 
expeditieteams er voor vertrek in? En waar willen ze in anderhalf jaar naartoe? 

 

Digitaal van start 
Op 27 januari 2022 kwamen de expeditieteams voor het eerst bij elkaar. Digitaal, met hun 
begeleidingsteam. Dat bestaat, naast medewerkers van VSBfonds, uit onderzoeker Kees Fortuin, 
community builder, coach en trainer Birgit Oelkers en verhalenoptekenaar en -doorverteller Eelco 
Visser. De centrale boodschap: we starten én gaan daarna met elkaar verder.  

 

Eerste Hulp Bij Verdwalingen 
De vijf teams hebben voor deze sessie al met elkaar kennis gemaakt in speeddates. Met opdrachten. 
Bijvoorbeeld om samen na te denken over hoe Eerste Hulp Bij Verdwalingen eruit ziet. Daarbij is 
volgens de teams belangrijk dat je doet wat je zegt dat je doet. Dan kun je koers houden. Verder 
verdwaalt iedereen wel eens. Dan kan je de weg zelf terugzoeken, maar je kunt ook gebruik maken 
van mensen die op voor jou vreemd territorium wonen! Zij kennen er zeker de weg, dus maak 
gebruik van die kennis.  
 
Genieten van een omweg 
Vertrouwen is een tweede kernwoord; houd vertrouwen dat alles goed komt.  
Een omweg lopen maakt dan ook niet uit. Want van een omweg kun je, in vertrouwen, ook genieten. 
Sta samen stil, verken en breng in kaart. Loop je volgens de kaart of kijk je waar je bent? Zijn we met 
het plan of de werkelijkheid bezig? Het draait om bewustwording van je referentiepunt. 



De teams willen in ieder geval niet verdwalen in regels en bureaucratie. Een kompas is dan 
belangrijk, net als antwoord op de vraag: wat is jouw waardenkompas? Eindconclusie is dat het 
handig is om dingen van een andere kant te bekijken. Als je verdwaalt, kan dat ook op een plek zijn 
waar het bevalt. “Lost? I’m not lost! I know exactly where I am! I’m here!” En: als er iemand mist, kijk 
dan achterom! 

 

 
 

Ieder team een eigen reissymbool 
De expeditieteams kiezen hun reissymbolen. Voor Horst aan de Maas is dat een badeendje in plaats 
van een badeentje. Niet langer drie eentjes, maar een driehoek met drie volwaardige kanten, om 
meer een geheel te worden. Het symbool van Wageningen is een spoorwegovergang. Het 
Buurtbedrijf koppelt bewoners met partners, opgaven én het werk in de wijk. Solidez welzijn is zo’n 
partner. Ze delen dezelfde visie en doelen, nu willen ze meer samen doen. Samen op het ene spoor 
blijven en de wissels gezamenlijk gaan nemen.  
 
Mogelijkheden benutten 
Apeldoorn kiest een open oor als symbool. Als je veel ziet en hoort, kun je veel geven. Daar botst het 
wel eens tussen de bewonersvereniging, de gemeente en welzijn. Écht luisteren naar bewoners is 
een enorme opgave. Tijdens de expeditie brengt ieder lid de eigen kwaliteiten in om te kijken hoe ze 
dit samen kunnen doen. In Voorst wil het team de samenwerking optimaliseren, op alle niveaus. 
Vandaar de symbolen respect, daar begint alles, en vertrouwen, als basis om met elkaar verder te 
komen. Hoe maak je dit naar elkaar toe waar? Het is echt een reis. En hard werken aan vertrouwen.  
In Utrecht loopt bewonersinitiatief ‘De Kracht van Zuilen’ samen op met welzijnsorganisatie Dock. 
Het contact en de samenwerking zijn sterk afhankelijk van wie er in de wijk is en werkt. In deze 
expeditie moet de samenwerking verduurzamen, onafhankelijk van mensen. Symbool is een bloem 
met veel blaadjes. Niet alleen bewoners en groen maken de wijk mooi, maar ook beroepskrachten. 
Blaadjes in de bloem houden elkaar vast en maken samen de bloem. Dat is het doel.  



Expeditievragen vooraf; hoe staan we erin? 
Hoe staan we erin? Tien van de zestien aanwezige expeditieleden vinden de huidige samenwerking 
tussen bewonersinitiatief en welzijnsorganisatie al voldoende tot goed. Een redelijke basis voor de 
gezamenlijke reis. Thema’s die vooral spelen in de samenwerking zijn de onderlinge rolverdeling, het 
zoeken naar elkaars toegevoegde waarde en de beeldvorming over samenwerking. Bijzonder is dat 
bij de gewenste opbrengst van de expedities zestien verschillende antwoorden worden genoemd. 
Antwoorden als meer verbinding en betrokkenheid, een mooie wijk, minder eenzaamheid, meer 
meedoen en meer onderling vertrouwen. Aan ambities in ieder geval geen gebrek!  

Reflectiecolumn door Kees fortuin 
Alles wat leeft, gedijt beter in het verband 
Kees Fortuin reflecteert op deze eerste bijeenkomst. En duidt wat hij heeft gehoord en gezien.  
“De wereldberoemde Canadese bosecoloog Suzanne Simard is een echte eigenheimer. Ze heeft een 
leven achter de rug van tegen de stroom oproeien. Haar collega’s vonden dat een bos alleen kon 
gedijen als zij zorgden dat de nuttige bomen – geschikt voor de houtkap – werden afgeschermd van 
de nadelige invloeden van andere bomen en organismen. Suzanne toonde in haar lange carrière aan 
dat het juist omgekeerd was: er is samenwerking, organismen helpen elkaar, staan met elkaar in 
verbinding en die verbinding is van levensbelang voor ze. Er is verbinding en er is communicatie. Ze 
waarschuwen elkaar voor bedreigingen, zodat ze afweerstoffen kunnen aanmaken. Bossen vormen 
gemeenschappen. Diversiteit, veel verschillende soorten, veel verschillende organismen en 
omstandigheden, dat maakt ze vitaler. En tijd van leven. Oude bossen ontwikkelen een rijkdom en 
een vitaliteit waar een jong bos niet aan kan tippen. Er is ook opofferingsgezindheid: stervende 
bomen geven koolstof af aan de achterblijvers, zodat die meer overlevingskans hebben. En er zijn 
familieverbanden die de bomen ook herkennen: nakomelingen krijgen meer koolstof. 

  

Verbindingen van een moederboom                                                       Suzanne Simard  

 

Zoals gezegd, ze is een eigenheimer. Op een foto achterop haar boek ‘Op zoek naar de moederboom’ 
zit ze opgenomen in een holte van een enorme boom, helemaal gelukkig. Ze is de Frans de Waal van 
de bosbouw. Een wereldberoemde bioloog en kenner van apengemeenschappen. Ietsje minder 
eigenaardig misschien, maar net zo eigenzinnig. Hij bewees dat dieren veel dichter bij de mens staan 
dan we altijd dachten. Er is intelligentie, empathie, saamhorigheid, rechtsvaardigheidsgevoel. Ik zou 
verder kunnen gaan. Maar goed, dit volstaat.  



Alles wat leeft gedijt beter in het verband. Wat zegt ons dat, opgevoed als we zijn met het idee dat 
het allemaal om individuen draait? Dat je de wereld naar je hand kunt zetten als je alles maar in 
afgescheiden onderdeeltjes uit elkaar trekt? Terugkijkend is dat wat er de afgelopen decennia tussen 
bewoners en welzijnsinstellingen gebeurd is. Het gebeurt vaak dat ze beide hun ding doen, maar het 
is niet echt een samenspel, een dans waarbij je voortdurend op elkaar afgestemd bent. Dat is waar 
we naar op zoek zijn, naar dat samenspel. Dan is het goed dat welzijnswerkers geen bewoners zijn, 
want diversiteit en een variëteit aan verschillende talenten en hulpbronnen is goed voor het 
verband. Aan de andere kant is ook de verbondenheid belangrijk. Met elkaar vorm je een team, of 
liever, een gemeenschap. Met elkaar kun je elkaars talenten benutten, je kunt er mee spelen, je gaat 
dansen.  

Het is ook persoonlijk, met de een dans je anders dan met de ander. Dus continuïteit is belangrijk. De 
bewoners blijven over het algemeen langer, maar ook een welzijnswerker moet zich weten te 
verbinden aan de mensen in de wijk. Dat is ook iets wat de welzijnsorganisatie mogelijk moet maken. 
En er is vertrouwen. Ook dat vraagt tijd, het komt te voet en gaat te paard. Je leert in de loop van de 
tijd elkaars sterke en zwakke punten kennen, ermee omgaan of, liefst, ermee te spelen. Dat alles 
gebeurt in het verband, met alles erop en eraan. En met genoeg tijd van leven. Met ruimte voor ieder 
om zijn eigen plek in het verband te vinden. 

De volgende stappen 
De lokale expeditieteams gaan door! 
De lokale expeditieteams zetten samen de volgende stappen in hun tocht. Onderweg zijn er pitstops. 
Dan schuift het begeleidingsteams aan voor gesprekken op locatie over de ervaringen en inzichten 
van de verschillende etappes van de expeditie! Daarbij staat het leren van elkaar centraal. Van de 
lokale teamleden onderling en tussen de verschillende teams. Van de geleerde lessen blijven we 
verslag doen via de website van Betrokken Buurten, in woord en, via podcasts, in geluid!  

 
 


