
‘ALS JE ELKAARS
KRACHT KENT,
KUN JE SAMEN
SUPERKRACHT
ONTWIKKELEN!

V E R S L A G  V A N  E E N  Z O E K T O C H T  N A A R
E E N  S O E P E L  S A M E N S P E L  T U S S E N
W E L Z I J N  E N  B E W O N E R S  

In de Expeditie Betrokken Buurten zijn vijf lokale
teams van actieve bewoners en welzijnswerkers
samen op reis naar een betere samenwerking. In
juni hadden zij een eerste ronde pitstops. Welke
stappen zijn er sindsdien gezet? Het is de eerste
keer dat de teams elkaar live ontmoeten. Wat
hebben zij met elkaar te delen? Op 10 november jl.
kwamen deze vragen aan bod in Amersfoort.
Verdiwel, Krachtproef, LSA bewoners en Sociaal
Werk Nederland deden als landelijke spelers mee
aan deze bijzondere en waardevolle bijeenkomst. 

De teams maken kennis met elkaar en gaan staan
waar ze op de kaart van Nederland thuishoren. Team
Horst aan de Maas is direct een eenheid, Wageningen
wordt wat op en neer geduwd, Utrecht blijkt met al die
landelijke partijen een zwaan-kleef-aan gezelschap en
Apeldoorn en Voorst staan dicht bij elkaar. Makkelijk
als je bij elkaar op bezoek wilt. Als de deelnemers
gevraagd wordt zich te verdelen in een groep
welzijnswerkers en een groep bewoners, verandert er
iets. Deelnemers kijken anders naar elkaar, nemen
een meer afwachtende houding aan. Het teamgevoel
van het begin maakt plaats voor een sterker wij-
zijgevoel. Welk verband kies je, daar moet je blijkbaar
alert op zijn. 

Kennismaking: to team or not
to team? 



Bij Team Wageningen zijn dat de onderstromen in een samenwerking. Onder de oppervlakte
spelen er altijd kwesties die de samenwerking kunnen beïnvloeden, frustreren soms. Welzijn
en bewoners in Wageningen hebben dat uitgesproken, ze hebben stappen gezet en zo hun
eigen unieke waarde – hun authenticiteit, hun passie - gevonden. 1

De teamleden benoemen thema’s waarover ze graag met

de overige deelnemers in gesprek willen.

AANHAKERS &
EYEOPENERS: WAT
WILLEN WE DELEN? 

Team Voorst is een drie-eenheid: Trefpunt Duistervoorde, Benring en Mens en Welzijn. Hoe
behoud je de eigen kracht en identiteit van alle deelnemers? De onderlinge verbondenheid is
de sleutel. Heb oog voor de eigen waarde van alle deelnemers. Vraag elkaar vaker hoe het
gaat. En ga samen aan tafel met de gemeente, niet apart.  3
Team Apeldoorn had een roerige voorgeschiedenis. Tussen partners zijn beelden ontstaan en
conflicten geweest. Die kunnen je parten blijven spelen, maar inmiddels is dat gekeerd. Elkaar
toegevoegde waarde bieden staat centraal bij de zoektocht op allerlei niveaus. Op straat- en
buurtniveau laten ze elkaar de ruimte en is er een mooi, complementair samenspel aan het
ontstaan.  4
Team Utrecht tot slot. Na een lastige periode is er een hecht team ontstaan. Met veel ideeën
en gemeenschappelijke activiteiten. In de samenwerking draait het om oprechte aandacht,
elkaar wat gunnen en samen Zuilen nog net even iets mooier maken. Waarbij bewoners zelf
aan het stuur zitten. De vraag: ‘hoe gaat het met je?’ laat die onderlinge betrokkenheid zien.
De volgende stap is om de verstandhouding die er nu is, voorbij personen, te borgen. 5

2 Team Horst aan de Maas wil meer vertellen over hun dagelijkse praktijk. Vanuit een 
Werkplaatsmodel zijn er enorme vorderingen gemaakt, met hun programma Westenwind als
verbinder. Het Team deelt via een ontroerende theaterscene haar boodschap: er vallen gaten
tussen leef- en systeemwereld. Dat schuurt, die gaten moeten gedicht worden. 



e oproep in de gesprekken is: houd
mekaar vast. In een verband is 1 plus 1
niet 2, maar 3. Maar hoe doe je dat, in
het spanningsveld van opdrachten,
verwachtingen, wensen en ambities? 

Werken aan betekenisvolle én gelijkwaardige relaties 

VAN TAFELGESPREKKEN
NAAR ROUTEWIJZERS 

 

Wel als je het invult. ‘Onderlinge
taakverdeling’ is echt het minimum als je
samenwerkt. ‘Van betekenis zijn’, ‘elkaar
iets gunnen’ en ‘elkaar vasthouden’ dat
gaat al verder. De meerwaarde van elkaar
vasthouden is overduidelijk. Je doet
samen meer, er is minder overleg nodig,
je compenseert elkaars beperkingen. Zo
maakt je elkaars leven beter. Conflicten
los je op zonder de verbondenheid te
beschadigen. Onderling respect zorgt voor
minder ruis en het beschermt het verband.
Op die basis kun je het verband borgen. 

D
We zoeken naar het goede woord en komen uit
op 'met een beetje liefde in de relatie’. Anders
blijft samenwerking een taakverdeling. Een
toevoeging is ook ‘compassie met jezelf
hebben’. Iedereen heeft beperkingen, maar als
er verbondenheid is, maakt dat niet uit. Oké,
maar kan je ‘onderlinge liefde’ als Expeditie-
opbrengst bij je directeur op tafel leggen?



DE BEWONER
BLIJFT, DE
BEROEPSKRACHT IS
PASSANT 

Het gaat in samenwerking al snel over
afspraken maken. Daaronder ligt hoe je met
elkaar omgaat. De bewoner blijft, de
beroepskracht is passant. Kan meer continuïteit
bij beroepskrachten helpen? Bewoners dragen
hoe dan ook de wijk. Zij blijven en ze zijn altijd
met meer. Kan een welzijnsorganisatie voor
meer continuïteit zorgen? 

Team Utrecht heeft geen probleem
met beroepskrachten, maar ze
hebben wel met tien managers in
negen jaar te maken gehad. Ze
zouden als bewoners tegen de
gemeente willen zeggen ‘hou op
met projecten en aanbestedingen!’
Beroepskrachten in de wijk zijn
enorm nodig! Maar ze hebben wel
handelingsruimte nodig om hun
werk te kunnen doen. En het gaat
ook over macht. 

De positie van bewonersinitiatieven
is een ongelijkwaardige, ook in
financiële zin. De relatie bewoners,
welzijnsorganisaties en gemeenten
moet anders worden vormgegeven.
Daarin speelt ook mee met wie je
als welzijnsorganisatie het eerste
gesprek voert, met bewoners of met
de gemeente. Als bewoners en
welzijn elkaar vinden en samen
‘breder’ optrekken richting
gemeente, 

dan is dat goed voor het hele
verband. Je (wie is hier ‘je’?
bewoners volgens mij? ) zit
tenslotte het dichtste op de
buurtprocessen, dus je kunt de
gemeente ook beter duidelijk
maken wat er speelt en wat er
nodig is. En als je elkaars kracht
ziet en kent, ontwikkel je samen
Superkracht! Zo kan het van
machtsveld naar krachtveld gaan.



Reflectie: laat samen de vanzelfsprekendheid van beleid verschuiven!

Onderzoeker Kees Fortuin reflecteert op de
middag. Het hele verhaal lees je hier en hoor je in
editie 6 van de podcast De Expeditie. De woorden
die steeds terugkwamen: liefde en macht. ‘Liefde’
staat daarbij voor alle zachte krachten die in de
wijk binden en inspireren, die de wijk laten
stromen. Die kun je niet meten, tellen of wegen. En
dus vormen ze de blinde vlek in veel beleid.

Beleid is een vanzelfsprekendheid geworden, en
je hebt als bewoners en werkers de
verantwoordelijkheid om die te doorbreken.
Want hoe kan de gemeente weten wat er toe
doet in buurtgemeenschappen? Alleen als jij het
ze vertelt. Dóen dus! Plek maken voor de zachte
krachten in de wijk.

Wat hebben de
partners, als
hulptroepen, te
bieden? 

Om hen te laten meedenken over
de vraag hoe je gemeenten, de
‘mensen ver-af’, nou meekrijgt in
dit proces. Zodat we van
ingewikkeldheden als korte
periodes, politieke wil en
projectencarrousels afkomen en
meer positie krijgen. rachtproef
organiseert in 2023 haar jaarlijkse
festival en wil een workshop over
de Expeditie in het programma
opnemen. KLSA bewoners deelt
de verhalen uit de Expeditie graag
in contacten met het Ministerie. 

Sociaal Werk Nederland wil in
kaart brengen welke grote
bewonersorganisaties en -
bewegingen er zijn. 

 Daarnaast moedigt het de
deelnemers aan gebruik te maken
van het netwerk, de middelen en
kennis die LSA te delen heeft.
Verdiwel wil de Expeditie-lessen
delen met haar leden. Zodat die
het binnen hun organisaties
verder kunnen brengen. Een
ander idee is om artikelen op
verschillende websites aan te
bieden. Het VSBfonds doet, net
als de VNG, mee  in het
programma SAMEN. 

Daar zijn dus ook gemeenten
betrokken. VSBfonds bekijkt
hoe ze linkjes tussen de
Expeditie en SAMEN kan
leggen. Het betrekken van de
hulptroepen bij deze sessie is
een mooie volgende stap.
Gemeenten kunnen aanhaken
tijdens het landelijke
symposium dat de Expeditie in
oktober 2023 afsluit. 

https://www.betrokkenbuurten.nl/wp-content/uploads/2022/12/Reflectie-Kees-Fortuin-10-november.pdf
https://expeditie.buzzsprout.com/


DE CHECKOUT: WAT IS BLIJVEN HANGEN? 
Niet elk project heeft een beroepskracht
nodig. 

Heb liefde voor je vak, daar komen
mooie dingen uit voort.

Er gebeurt iets met je, als je als
opbouwwerker door een manager voor
gek verklaard wordt als je ergens meer
dan drie jaar werkt. 

Laten we ons bekommeren om de
kartrekkers in de wijk. 

Geef schouderklopjes door in je eigen wijk! En humor. 

Laat burgermacht zuiver blijven. Burgerinzet moet geen bezuiniging op inzet van
beroepskrachten zijn. 

We zijn nieuwe manieren van samenwerking in de samenleving aan het vormgeven. Laten
we daarmee doorgaan. Wees daarin je authentieke zelf. Creëer mooie dingen. 


