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Voorwoord 

 

“Het glas is half vol”. 

In het onderzoek ben ik de mening toegedaan dat het glas (bijna) altijd half vol is. Het vertrekpunt is 
de kracht van de burger in de wijk en niet zijn/haar problemen. Wat kunnen burgers zelf, waar ligt 
hun kracht, hun potentie, hun ambitie en wat is vervolgens dan nog de rol van instanties in het 
publiek domein? 

“Veel pogingen om wijkvernieuwing in gang te zetten, zijn niet gebaseerd op de assets (middelen) in 

de wijk. Ze zijn daarentegen gebaseerd op de tekortkomingen en de behoeftes van de wijk. De 

informatie die gebruikt wordt als legitimatie voor wijkvernieuwing, is gebaseerd op statische 

gegevens over wat er mis is in de wijk: slechte en eenzijdige woningraad, probleemjongeren, 

verslaafden, etc. De conclusies van het wijkonderzoek waarop dit boek is gebaseerd, maken duidelijk 

dat sterke wijken zich niet in de eerste plaats richten op tekortkomingen, behoeftes of problemen. Ze 

richten zich op alle middelen die hun wel ter beschikking staan, met name de capaciteiten en 

vaardigheden van wijkbewoners. Met problemen en behoeftes kun je geen verbeteringen tot stand 

brengen. In vitale wijken begrijpt men dat de assets –menselijk kapitaal en middelen- de bouwstenen 

zijn voor een sterke wijk en een betere toekomst.”(Wijkontwikkeling op eigen kracht; bewerkte vertaling van Building 

communities from the inside out, a path toward finding and mobilizing a community assets, J.McKnight en P.Kretzman, 2004:4) 

Na ruim 35 jaar werkzaam geweest te zijn als professional/manager in de dienstverlenende sector is 
het voor mij een uitdaging om mijn masteropleiding af te ronden met een onderzoek dat juist de 
scoop legt op de “kracht van mensen/burgers zelf”. Pas in tweede instantie wordt gekeken naar de  
faciliterende en ondersteunende taken van instanties die hierbij een rol kunnen spelen. Het primaat 
ligt dus bij de burger. Tijdens mijn werkzame periode bij stichting MEE is mij de volgende  uitspraak 
van een vader over zijn dochter met een verstandelijke beperking bijgebleven: 

“Samen zijn wij 100%. Veel dingen kan zij zelf. De ene keer hoef ik maar10% te ondersteunen en doet 
zij 90%, de andere keer is dat 40% en kan ze zelf 60%”. Zij geeft aan hoeveel steun zij van mij 
verwacht.” 

Omkering van het perspectief:  Het vertrekpunt in dit onderzoek is dus de ander in zijn kracht laten, 
wat kan hij/zij zelf en waarbij heeft hij/zij de activerende overheids(-instellingen) en 
woningcorporatie dan nog voor nodig? 

 

Buro Toonlef!  

Mieke van der Sanden 
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Samenvatting  

 

De wijk Hambaken in ’s-Hertogenbosch staat bekend als een probleemwijk, een 40+ wijk. Maar 
ondanks alle problemen zijn er in deze wijk mensen die het ‘ontzettend goed doen’, burgers en 
professionals. Het zijn deze ‘best persons’ die een kans moeten krijgen. Het zijn ondernemende 
mensen – vaak allochtonen – die erin slagen door de systeemwereld heen te breken en door hun 
betrokkenheid bij de wijk de kloof tussen de leef- en systeemwereld te overbruggen. Gemeenten 
moeten dan ook gebruik maken van deze ‘best persons’, is ook het dringende advies van Gabriël van 
den Brink (Tilburgse hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde). Want alleen met hun hulp lukt het 
door te dringen tot bewoners, problemen aan te pakken en kansen te grijpen. Dat is niet zo 
makkelijk. De gemeente moet ze eerst zien te vinden (dat kunnen burgers in de wijken zijn, 
professionals maar ook ambtenaren in de eigen organisatie) en daarna deze ‘best persons’ vrij laten 
in hun aanpak. Dat betekent de gebaande paden verlaten, minder toezicht en controle uitoefenen. 
‘Het zal lastig zijn voor gemeenten om deze vrijheid te geven,’ voorziet Van den Brink. “Bovendien 
moeten ze ook accepteren dat er wel eens wat mis kan gaan, al doende leert men immers”. 

In de casus Hambaken Gym zijn zaken aanvankelijk goed gestart. Een welzijnsstichting die aan de 
bewoners vroeg wat zij nodig hadden. De Kickboksschool werd een feit en een succes! Echter na 
twee jaar kwamen er spanningen. Over en weer zijn er fouten gemaakt, niemand was in staat om het 
wantrouwen dat vervolgens ontstond te doorbreken. Jammer, want  “al doende leert men”, zoals 
hierboven geciteerd.  

Een nieuw tijdperk, een nieuwe kans. Het burgerinitiatief Hambaken Gym bloeit al acht jaar en wil 
maatschappelijk meer betekenen voor en in de wijk. De burgers en hun krachten richten zich 
wederom op. De gemeente ’s-Hertogenbosch schrijft in haar beleidsnota over burgerkracht: ‘voor 
deze kracht willen wij ruimte scheppen en zoveel mogelijk mensen uitdagen om ook in hun kracht te 
komen’ (De sociale kracht van de stad, 2012: 4). De vereniging Hambaken Gym neemt deze uitdaging graag aan 
en raapt in toepasselijk sportieve en spreekwoordelijke zin de handschoen op. Burgers tonen lef! 
Daarnaast ontstaat er in 2012 langzaam een ´georganiseerde burgerkracht´ in de wijk Hambaken. 
Burgers in de wijk komen in opstand tegen de acties en de projecten die door  het publieke domein al 
jarenlang bedacht worden. Handen vol geld hebben deze onderzoeksbureau´s en de daaropvolgende 
projecten gekost. Burgers zien weinig resultaat van al deze acties. Zij willen en gaan het ook anders 
aanpakken. Burgers zoeken elkaar op, organiseren zich met elkaar in een georganiseerde 
Burgerkracht i.o.  Zij komen met nieuwe voorstellen, nieuwe ideeën die haalbaar zijn met veelal de 
middelen en de mensen uit de wijk zelf. Minder professionals en meer burgers is hun motto! De 
huidige burger is mondiger, slagvaardiger, competenter en creatiever dan de burger van 25 jaar 
geleden. Daar had het huidige welzijnswerk op in moeten spelen. Het zijn deze burgers die het 
toekomstige welzijnswerk een nieuw gezicht willen geven.  

Afgelopen jaren zijn er al veel nieuwe, zowel op nationaal als internationaal gebied, ontwikkelingen 
geweest waarbij men op zoek ging naar andere vormen van Burgerkracht. Internationaal kan men 
denken aan John Mcknight en  zijn visie betreffende ‘The careless society’ en zijn ‘Asset Based 
Community Development-methode (ABCD-methode)’, of de ‘Eigen Kracht centrale’ die is over komen 
waaien uit Australië, dan wel dichter bij huis ‘The big society’ volgens Philip Blond; waarbij in 
Engeland alleen al 500 trusts (bewonersbedrijven) zijn ontstaan. Nationaal heeft het programma 
Regie over eigen leven en de sociale netwerkstrategieën zijn intrede gedaan.  
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Vertrekpunt voor voorliggend onderzoek is de opdracht die Nico de Boer en Jos van der Lans vanuit 

de Raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO) in 2011 gekregen hebben om de toekomst van 

de welzijnssector te verkennen. Zij schetsen in hun essay Burgerkracht; de toekomst van het sociaal 

werk in Nederland, drie varianten om het welzijnswerk in de toekomst anders aan te pakken.  Het  

onderzoek ´Burgers tonen lef!´ richt  zich met name op de tweede variant. “Het welzijnswerk komt in 

deze variant vooral in handen te liggen bij de burgers en sociaal ondernemers (collectieve 

burgerkracht); de overheid levert hooguit financiële en faciliterende ondersteuning. Deze variant laat 

de inhoud van het welzijn aan de mensen zelf, maar kan als keerzijde hebben dat er een nieuwe 

vorm van bureaucratie ontstaat”. (Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland. Boer, N.de en J. Van der 

Lans. 2011:6) 

Dat het thema ‘burgerkracht’ binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch actueel is blijkt uit de vele 
bezoeken, acties en activiteiten die ontstaan waarbij burgers zelf actiever worden in het voortouw  
nemen en gemeente en woningcorporatie steeds meer toenadering zoeken richting diezelfde  
burger. (zie bijlagenboek 1: bijlagen 13,14,15,16). De verzorgingsstaat zoals we die de afgelopen decennia  
ontwikkeld en ervaren hebben, is definitief voorbij. Gemeenten zullen een andere weg in moeten 
slaan. Zij willen nog steeds veilige, schone en leefbare wijken. Het zou mooi zijn als zij de actuele  
bezuinigingsslag om kunnen buigen tot een visieslag. Waardoor zij burgerkracht gaan ervaren als een 
kracht die een positieve, financieel aantrekkelijke bijdrage gaat leveren aan de wijken waarin  deze 
burgers wonen. Waarbij de rol van de professionals in het publiek domein steeds meer komt te 
liggen op facilitering en dienstbaarheid. 

Het onderzoek hoopt met haar conclusies en aanbevelingen een bijdrage te leveren om het 
vertrouwen, tussen burgers en lokale overheid/dienstverlenende sector, weer terug te krijgen. Met 
die verwachting dat dit vertrouwen zal leiden tot een nieuwe vorm van collectieve burgerkracht. 
Hierbij zullen er minder professionals in de wijk nodig zijn, wat zal leiden tot meer actieve burgers die 
zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen wijk.  Hierdoor krijgen deze burgers meer kans om  
hun burgerinitiatieven te initiëren en duurzaam te ondersteunen. Een terugtrekkende overheid maar 
wel met een duidelijke faciliterende rol.  
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Summery  

 
The district Hambaken in 's-Hertogenbosch is known as a problem area, a 40 + neighborhood. But 

despite all the problems in this district, there are several individuals among citizens and 

professionals, who are standing out and can be qualified as ‘excellent’. These are known as 'the best 

persons' who should be allowed an opportunity. They are enterprising people - often immigrants - 

who manage to break out the system world. Through their involvement in the neighborhood they 

bridge the gap between the living and the system world. Gabriel van den Brink (professor in civil 

administration at the University of Tilburg) strongly recommends that municipalities must use these 

'best persons' in their local policies. Because only with their help it is possible to succeed through to 

residents, tackle problems and seize opportunities. Unfortunately, this is not so easy. The 

municipality should first have to identify these 'best persons' (which can citizens in the 

neighborhoods, professionals or even officials in their own organization). Afterwards, the indentified 

'best persons' should be flexible in their approach. That means leaving the beaten track, less 

supervise and control from the municipalities. "It will be difficult for municipalities to give this 

freedom to the best persons” anticipates Van den Brink. Moreover, they must also accept that there 

although something might go wrong, practice makes perfect after all. 

In the case 'Hambaken Gym' matters were initially started well. A well fare foundation asked  the 

residents what they needed. The Kick Boxing club became a reality and a success! However, after two 

years there were tensions. Over and over again, mistakes were made and no one was able to take 

away the distrust that arose subsequently. A pity, because "learning by doing", as quoted above is 

most important in this process. 

A new era, a new opportunity. The citizens initiative 'Hambaken Gym' blooms for eight years now 

and strives to be more socially involved in the Hambaken district. Citizens have taken initiative once 

more. The municipality of 's-Hertogenbosch writes in her policy on civilian power the following: "for 

this effect, we create space and challenge as many people as possible to blossom in their power to 

come" (The social power of the city, 2012, p. 4). The association 'Hambaken Gym' grasps this 

challenge and picked up the gauntlet in proverbial sense. Citizens show courage! Additionally arises 

slowly in 2012 an 'organized civil power' in the district Hambaken. These organized projects designed 

by specialized research agencies  cost hands full of money. Citizens in the district revolt against the 

ongoing actions and projects for years financed by the public domain. Citizens see namely little result 

of all these actions. They want to go at it differently. Citizens seek each other, organize themselves 

together in an organized citizen force. They come up with new proposals and new ideas that are 

achievable with the resources and people from the neighborhood itself. Less professionals and more 

citizens is their motto! The current citizen is more agile, more competent and creative than the 

citizens of 25 years ago. On this aspect, the current welfare have to anticipate. It is these citizens that 

will give the future welfare a new face. 

 

Recent years there have been many new, both nationally and internationally, developments to look 

for other forms of Citizen Power. International you can think of John Mcknight and his vision 

regarding "The careless society” and his ‘Asset Based Community Development Method (ABCD 

method)’, or the 'Own Strength central' which blew over from Australia, or closer to home 'The big 
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society "according to Philip Blond. The latter one resulted in England alone to the raise of 500 trusts 

(residents companies). On national level the program ‘Regie over eigen leven en de sociale 

netwerkstrategieën’ has made his introduction.  

Starting point for the present study is the instruction that Nico de Boer and Jos van der Lans received 

from the Council for Social Development (RMO) in 2011 to explore the future of the welfare sector. 

They outline in their essay ‘Burgerkracht; de toekomst van het sociaal werk in Nederland’, three 

variants to address the welfare differently in the future. The study ‘Burgers tonen lef!’ focuses on the 

second variant. In this variant, welfare comes mainly in the hands of citizens and social 

entrepreneurs (collective civil power). The government will at most provide financial and facilitative 

support. This variant allows the design of the contents for the welfare by the citizens themselves, but 

has as a pit-fall  that it might result in a new form of bureaucracy. (Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk 

in Nederland. Boer, N.de en J. Van der Lans. 2011:6) 

 

The theme 'civil power' within the municipality of 's-Hertogenbosch is a hot topic which is evidenced 

by the many visits, actions and activities that occur whereby citizens themselves actively have the 

lead. The municipality of 's-Hertogenbosch and the housing corporations are also increasing 

overtures towards those same citizens. (See appendix Book 1, Appendix 11,12,13,14). The welfare state as we 

had over the past decades and have experienced, is definitely over. Municipalities will have to strike 

a different path. They still want safe, clean and livable neighborhoods. It would be nice if the 

necessary austerity battle to bend to a vision in which she started to experience civil power as a force 

that a positive, attractive financial contribution will make to the neighborhoods in which these 

people live. Where the role of professionals in the public domain are increasingly being placed on 

facilitation and servitude. 

 

This research hopes with its conclusions and recommendations to contribute in regaining the trust 

between citizens and local government / service sector. It is expected that this refound trust will lead 

to a new form of collective civil power. Leading to fewer professionals in the district present, but 

more active citizens that will feel responsible for their own neighborhood. This gives these people 

more likely to initiate their citizens' initiatives and sustainable support. A government withdrawal but 

with a clear facilitating role. 
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1. Inleiding 

 

Zet de burger in de wijk nu eens echt centraal !!!! 

Situatie:  

Bij de Brede Bossche School in de wijk Hambaken staan agenten op het moment dat een aantal 

jongens gaat trainen bij kickboksschool Hambaken Gym. De agenten worden onverschillig voorbij 

gelopen. Misschien uit een gevoel van minachting enerzijds en stoer-doenerij anderzijds worden deze 

gezagsdragers volkomen genegeerd. Wederzijds is het totaal ontbreken van respect voor elkaar 

overduidelijk. Hoe kan dat? 

Sleutelwoorden zijn: macht uitoefenen waarbij degene zonder macht niet serieus genomen wordt en 

repressief optreden. De universiteit van Yale in de VS deed onderzoek naar het politie optreden in 

Californië en komt tot de conclusie dat als burgers fatsoenlijk, eerlijk en met respect behandeld 

worden zelfs negatieve beslissingen bijvoorbeeld in de vorm van een bekeuring geaccepteerd 

worden. Iedereen kent uit zijn schoolperiode nog wel de onderwijzer of leraar die streng doch 

rechtvaardig was. Daar had men respect voor, deze man of vrouw werd gewaardeerd. Gezag hebben 

hangt dus af van fatsoenlijk handelen en serieus genomen worden.  

Oud minister Pieter Winsemius deed voor de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) 

onderzoek naar nieuwe vormen van burgerschap. Hij komt in zijn boek ‘Zestien miljoen 

Nederlanders’ tot de conclusie dat burgers, als er maar naar hen en hun ideeën geluisterd wordt, 

bereid zijn actief te participeren in de samenleving, deze ook willen verbeteren. Burgers vragen 

daarbij niet om een ‘u vraagt, wij draaien-politiek’, wel om zeer serieus genomen te worden en 

samen met de overheid door hen aangedragen oplossingen voor problemen aan te pakken. 

Merkwaardig is eigenlijk dat overheden ‘van achter het bureau’ het vaak beter denken te weten dan 

burgers met hun gezonde verstand aangeven. De overheid vertrouwt de burger niet, want er kan wel 

eens misbruik gemaakt worden van overheidsgeld. Dan worden procedures bedacht, regels 

opgesteld en controles ingesteld die afschrikken en oplossingen eerder in de weg staan dan tot 

klaarheid brengen. En dat doorgaans omdat er ooit eens enkele incidenten zijn geconstateerd 

waarbij iets fout liep. (Winsemius,p. 2012). 

De Nationale Ombudsman zegt het iets anders: burgers willen zich autonoom voelen, willen iemand 

zijn, niet als een nummer behandeld worden. Gek genoeg reageert de overheid meestal op verlies 

van gezag door meer macht uit te oefenen. Met een tegengesteld effect. De Ombudsman zegt het 

zeer duidelijk: “Van alle burgers is 98% te vertrouwen”. 

De boodschap is helder: overheden vertrouw je burgers, maak gebruik van hun kracht en 

deskundigheid om wijken te verbeteren. Zorg voor dienstverlening, ondersteuning en facilitering. 

Maar ook voor eerlijke en fatsoenlijke discussies als plannen/oplossingen vanuit overheidswege 

moeilijk haalbaar zijn. Zie er samen, hoe dan ook, uit te komen, dat moet steeds het doel zijn.  

B. Maassen, ex-directeur van de woningcorporatie Zayaz , signaleert (op 7 maart 2012 in het 

Brabants Dagblad; en met hem nog vele anderen) andere problemen: burgers roepen meteen bij 
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problemen dat de overheid die moet oplossen. Niet verbazingwekkend dat als overheden zijn 

burgers niet vertrouwt, zij denken/zeggen: ‘Dan doen ze het zelf maar!’ Liever zouden ze de 

problemen zelf in samenwerking met de overheid willen oplossen.  

En dan is de verkokering voor veel burgerinitiatieven en hulpverlening aan burgers haast ‘dodelijk’. 

De langs elkaar werkende organisaties zijn te weinig effectief, bovendien door hun aparte 

subsidiëring weinig bereid tot samenwerking. Bezuinigingen kunnen hier in de komende tijd 

verandering in brengen. Zo heeft het afnemen van de geldstromen mogelijk ook een positief effect. 

Dat onze systemen zo werken als hierboven genoemd is deels de schuld van de overheden zelf, maar 

ook van al die organisaties die met hun professionals het steeds het beste weten voor burgers. Het 

lijkt wel of burgers verleert zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving, hun wijk, 

soms zelfs hun eigen hun leven. Niet voor niets zien we (lamgeslagen) burgers met een instelling van 

‘we kunnen er toch niets aan doen’. Ontevredenheid alom, klagende, inactieve mensen, die ertoe 

leiden dat politieke partijen kunnen ontstaan die hier dankbaar op inspelen.  

De bezuinigingen van het kabinet bieden, hoe gek het ook klinkt, mogelijkheden om burgerkracht in 

steden, dorpen en wijken te mobiliseren. De politiek schuift de verantwoordelijkheid dus naar de 

burger toe, dat komt goed uit om het land economisch weer op orde te krijgen. Maar het echte doel 

zou moeten zijn de burgers zelf aan het roer te zetten, zelf hun problemen zo veel als mogelijk te 

laten oplossen vanuit hun deskundigheid en hun gezonde verstand. Dus systemen om te gooien, te 

hervormen, organisaties te slopen om ze in dienst van burgers weer (afgeslankt en effectief) op te 

bouwen. (Drost, H. Visienotitie Hambaken Gym, 2012). 
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2. Projectkader 

 
2.1 Introductie burgerkracht en burgerinitiatief 

Burgerkracht en Burgerinitiatief zijn containerbegrippen die op verschillende manieren gedefinieerd 
kunnen worden. In dit onderzoek worden de begrippen als volgt geformuleerd: 

 

Definitie Burgerkracht  

Burgerkracht wordt ook wel eigen kracht, zelfsturing of empowerment genoemd. Burgerkracht is 
kracht en inzicht gebaseerd op de authenticiteit van burgers. Burgers nemen de regie (weer) in eigen 
handen, de burger staat weer centraal. Burgers streven meer naar een doe-het-zelf samenleving, 
minder een klant zijn, meer eigenaar. Burgerkracht kan worden aangewend door burgers die hun 
invloed op een duurzame samenleving willen vergoten. De samenleving van authentieke burgers die 
hun kracht en inzicht aanwenden wordt ook wel civil society genoemd. 

Definitie Burgerinitiatief 

Een activiteit van één of meer burgers, die gericht is op bevordering van het algemeen belang, een 

meerwaarde voor de gemeenschap heeft, in het publiek domein plaatsvindt, waarbij de overheid op 

enig moment een rol speelt en de initiatiefnemers ‘geestelijk eigenaar’ van het initiatief blijven. Dat 

geldt ook voor dit onderzoek. (Help een burgerinitiatief onder redactie van Inaxis, 2007:18) 

Ik richt me specifiek op de rol die de overheid kan spelen bij burgerinitiatieven. Er zijn uiteraard ook 

vele initiatieven waarbij de overheid geen rol speelt, maar die vallen buiten dit onderzoek. 

 

“Galesloot beschrijft drie rollen, die mensen met maatschappelijke initiatieven vervullen. Ten eerste 

dragen deze burgers actief bij aan de sociale samenhang in de Nederlandse samenleving, ten tweede 

steken deze mensen zelf de handen uit de mouwen en maken ze zo een sociaal belang manifest 

waarmee andere mensen alleen in hun hoofd rondlopen en ten derde vervullen ze zo een 

voorbeeldfunctie naar andere burgers om zelf ideeën voor oplossingen in daden om te zetten, ze 

geven daadwerkelijk invulling aan actief burgerschap. Deze initiatiefnemers willen vaak bewust geen 

institutionalisering of professionalisering langs de geijkte paden. Hun initiatief belichaamt bepaalde 

waarden die verloren gaan bij inpassing in formele structuren, zoals persoonlijke gedrevenheid, 

laagdrempeligheid en flexibiliteit. Hieruit kan worden opgemaakt dat met de term 

‘burgerinitiatieven’ een veelheid aan initiatieven wordt aangeduid. De term ‘burgerinitiatieven’ doet 

dienst als een paraplu waaronder tal van verschillende vormen geschaard kunnen worden. Deze 

initiatieven verschillen op basis van de regelmaat waarin ze verricht worden en op basis van de aard 

van organisatie, zoals wel of geen fysieke vereniging van burgers en de mate van formalisering.” 

(Klein Hegeman, P. en M. Kuperus 2003:18). 

 

 

http://www.uwiki.nl/wiki/Duurzame
http://www.uwiki.nl/wiki/Civil_society
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2.2 Probleemstellingvraagstelling, onderzoeksvragen en doelstelling 

 2.2.1   Probleemstelling 

Er is op maatschappelijk gebied landelijk geen beleid ontwikkeld om de collectieve  “Burgerkracht” 

die latent aanwezig is in achterstandswijken, adequaat in te zetten. Het huidige welzijnswerk heeft 

afgelopen decennia hun bestaansrecht niet waar kunnen maken. Ook binnen de gemeente ‘s-

Hertogenbosch is niet omschreven wat de taken en verantwoordelijkheden van de lokale overheid 

en het maatschappelijk middenveld zijn ten opzichte van het stimuleren en organiseren van 

collectieve Burgerkracht. In de conceptnota  ‘Visie op de sociale kracht van de stad. 2012’,  van de gemeente 

staat wel omschreven wat het resultaat moet zijn maar niet hoe dit gerealiseerd moet worden, en 

wat ieders rol hierbij is. Beleidsmakers geven op dit moment onvoldoende ondersteuning aan 

burgers.  

 2.2.2   Vraagstelling  

De centrale vraagstelling 

De centrale vraag voor dit onderzoek luidt als volgt: Hoe betrek, ondersteun en faciliteer je als lokale 

beleidsmakers de burgers bij het vormgeven van de samenleving in de wijk Hambaken? 

Waar het op aankomt is een andere wijze van denken, ordenen en aansturen; een principiële keuze 
om ruimte te laten voor burgerkracht en dynamiek van de samenleving en voor een beperkte rol van 
de overheid. 

Een omslag van dienstverlenen naar dienstbaarheid. Een oefening in bescheidenheid ook omdat in de 
diagnose de erkenning besloten ligt dat al die instituties met elkaar burgerkracht hebben genegeerd 
of weggedrukt. De geesten zijn er rijp voor, het inzicht groeit, het momentum is er. Wat let ons? (Boer, 

2011). 

In dit onderzoek wordt deze vraag beantwoord door in te zoomen op de volgende 

onderzoeksvragen.           

2.2.3 Onderzoeksvragen: 

A. Wat doet uw organisatie aan burgerkracht? 

 A1: Op welke wijze stimuleert uw organisatie de coöperatieve gedachte? 

A2: Hoe stimuleert uw organisatie ‘best persons’ om maatschappelijk te ondernemen? 

A3: Hoe open staat uw organisatie voor verandering richting kleinschaligheid?  

 

B. Hoe stimuleert uw organisatie sociale inclusie of gemeenschapszin? 

B1: Hoeveel ruimte krijgt, geeft of neemt uw professional om  vanuit autonomie te 

handelen?  

B2: Hoe maakt uw organisatie  de verbinding met lokale contexten en netwerken?  

B3: Hoe sluit uw organisatie op beleid en gedrag aan op burgerinitiatieven  

 

C. Hoe kijkt uw organisatie aan tegen het burgerinitiatief Hambaken Gym? 

C1. Op welke wijze ondersteunt uw organisatie het burgerinitiatief Hambaken Gym ? 

C2. Mag een burgerinitiatief fouten maken? 
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2.2.4   Doelstelling 

 Het onderzoek geeft inzicht in de veranderende rollen, taken, bevoegdheden, en 

verantwoordelijkheden van de gemeente ’s-Hertogenbosch, woningcorporatie Zayaz, 

welzijnsstichting Divers en de (bestuurs)-leden van het burgerinitiatief Hambaken Gym in 

relatie tot het ontwikkelen van een andere vorm van ‘collectieve Burgerkracht’.  

 Het onderzoek levert aanbevelingen op voor nieuwe vormen van samenwerking waarbij 

burgers en hun kracht een actieve en prominente plaats innemen in het te vormen 

toekomstige beleid van  het publieke domein in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.  

2.3 Opdrachtgever en diens functie. 

De opdrachtgever is Buro Toon lef! Eigenaar van dit buro is mevrouw M. van der Sanden.  

Dit onderzoek zal gebruikt worden om aanbevelingen te doen richting de lokale overheid en de 

vereniging Hambaken Gym om te komen tot een nieuwe vorm van collectieve burgerkracht in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

2.4 Gedachtenboog  

 fase 1  fase 2   fase 3  fase 4   fase 5     

  2011  jan-maart  2012 maart-april  mei-juni            juli 2012     

•Literatuuronder-
zoek
• Studiereis
•Themadocument

•Wat is 
Burgerkracht?
•Wat is sociale 
inclusie?
•Wat is  sociale 
netwerkstrategiën?

•Abcd-methode
• Trust
•Methodiek     
vraagpatronen

Topic: 
Burgerkracht

Topic: 
Methodiek 

vraagpatronen

•Open interviews 

•Analyse

•Conclusies

Vraagpatroon
Aanbevelingen

Vraagpatroon
Aanbevelingen

Vraagpatroon
Aanbevelingen

Literatuuronderzoek
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3. De stand van zaken op het gebied van Burgerkracht  

In dit hoofdstuk staan de context en het thema van dit onderzoek centraal.  

3.1 Inleiding 

Door de transitie van AWBZ (Algemene Wet  Bijzondere  Ziektekosten) naar de  WMO (Wet op 
Maatschappelijk Ondersteuning), transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten, transitie WWB (Wet 
Werk en Bijstand), omvangrijke bezuinigingen, kritiek op wijkaanpak en veranderende opvattingen 
omtrent burgerparticipatie, verandert de rol van de burger. Burgers en hun organisaties moeten 
meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen. Van professionals en instellingen wordt een 
ondersteunende rol verwacht. Van de overheid wordt meer partnerschap verwacht en minder 
opdrachtgever- en afrekenschap.  

“Over wijken en buurten is al veel geschreven: heel veel onderzoeksrapporten, een berg 

methodieken en tal van succesverhalen van maatschappelijk ondernemers. Verhalen die vooral 

opgesteld zijn voor en door de institutionele wereld. Maar hoe kijken burgers zelf? Door hún 

dagelijkse ervaringen in hun leefwereld centraal te stellen komen we dichter bij de “kracht” die leeft 

in de wijk. Door vervolgens bruggen te slaan tussen deze leefwereld en de systeemwereld (van 

gemeente, corporatie en maatschappelijk middenveld) zouden we wel eens dé sleutel in handen 

kunnen hebben om een echte kanteling in een wijk te weeg te brengen.” (Koppelen en doorschakelen; 

professionals reflecteren op organisatievormen in de wijk, red., 2011:3) 

3.2 Waarom dit onderzoek?  

Afgelopen 20 jaar ben ik zowel als professional dan wel manager werkzaam geweest bij Stichting 

MEE. Als manager heb ik aan den lijve mogen ervaren dat de systeemwereld waartoe ook stichting 

MEE behoort, steeds verder af komt te staan van de leefwereld van de mens. Ons 

legitimiteitvraagstuk : “ waarom bestaan wij als stichting MEE”, kwam voor mij ter discussie te staan. 

Dit heeft mij doen besluiten om in 2010 allereerst als kwartiermaker in een 40+-wijk te gaan werken 

in ’s-Hertogenbosch, om vervolgens de stap te maken naar een eigen onafhankelijk buro 

Kwartiermaker “Toon lef!”. De reden om volledig vanuit een onafhankelijke positie verder te gaan is 

dat dit legitimiteitvraagstuk zich niet alleen afspeelde bij stichting MEE, maar ook bij de andere  vijf 

dienstverlenende instanties waar ik als kwartiermaker voor werkte. Onze maatschappij is verworden 

tot een systeemwereld waarin we met elkaar de huidige burger en zijn krachten opnieuw moeten 

gaan ontdekken. Mijn overtuiging is dat er de komende jaren een behoorlijke cultuuromslag komt 

binnen deze instanties en dat ik het kwartiermakerschap efficiënter en effectiever in kan zetten 

vanuit een onafhankelijk bureau. 

Door de jaren heen maakte ik de golfbeweging van de aandacht voor het wijkgericht werken mee: 

hoogtijdagen eind jaren zeventig en beginjaren tachtig en opnieuw eind jaren negentig tot nu. In deze 

golfbeweging ging een andere ontwikkeling gelijk op: een integrale holistische visie op gezondheid en 

welzijn in de eerste hoogtijperiode en in de neergaande beweging een beroep op de “core business” 

van instellingen en scepsis naar samenwerking en wijkaanpak. In de huidige hoogtijdagen opnieuw 

een benadering met een krachtige stimulans voor samenhang tussen zorg en diensten in aanvulling 

op de zelfverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van burgers. In de dip van aandacht voor 

wijkgericht werken is de ontwikkeling van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-oost doorgezet.  

Moeizaam zoekend naar aanknopingspunten om nieuwe wijkactiviteiten onder te brengen. Altijd 
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onder druk van ideeën en initiatieven uit de praktijk vanuit een intuïtie voor de potentie van de 

wijkaanpak. (Paes, 2008) 

Het burgerinitiatief vereniging Hambaken Gym spant zich al een aantal jaren in om als zelfstandig 

ondernemer een maatschappelijk geëngageerde kickboksschool te starten in de wijk Hambaken. 

Ondanks alle inzet en bestaande capaciteiten van zowel burgers als gemeente stagneert dit initiatief 

en komen zij niet tot een zelfstandige selfsupporting sportschool. Voor mij de uitdaging om juist dit 

initiatief als casus te nemen voor mijn onderzoek over collectieve burgerkracht. Uitgangspunt hierbij 

is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch en het maatschappelijk middenveld het  essay “Burgerkracht” 

van Nico den Boer en Jos van der Lans dat zij in opdracht van de Raad op Maatschappelijke 

Ontwikkelingen (RMO) geschreven hebben; als belangrijk document zien voor hun denken 

betreffende ‘Welzijn nieuwe stijl’ in relatie tot Burgerkracht. 

In het essay schetsen de auteurs hoe het welzijnswerk er over ongeveer tien jaar uit zou kunnen zien. 
Zij pleiten voor een andere institutionele logica waarin overheid en welzijnsinstellingen elkaar niet 
meer in de wurggreep houden en waarin burgers centraal staan. Burgers die initiatieven nemen, 
krijgen in de toekomst lichte vormen van begeleiding van welzijnsinstellingen. Die begeleiding krijgt 
zodanig vorm dat mensen zelf beslissen wat voor ondersteuning zij wensen te ontvangen. 

Overheidsgelden komen direct bij de mensen terecht die initiatief nemen, en zijn niet de enige vorm 
van financiering die mensen kunnen inzetten. (Boer, 2011) 

3.3 Kwantitatieve cijfers SCP bevolkingsgroei en vrijwillige inzet 1970-2015 

Burgerkracht, sociale inclusie en burgerinitiatieven kunnen niet zonder vrijwillige inzet van burgers.  

Bij actief burgerschap is de primaire vraag hoe het recht op deelname en de groeiende behoefte 
daaraan door de overheid gehonoreerd kan worden. 

 

Tabel 2.1 geeft een historisch overzicht en een voorspelling weer van het percentage vrijwilligers van 1975-2015.  

(Dekker, p., Joep de hart en Laila Faulk., 2008: 1) 
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Maatschappelijke ontwikkelingen en hun uitwerking op het vrijwilligerswerk 

Uitwerking  Toelichting 

Stijging opleidingsniveau ++ Groter potentieel vrijwilligers (bestuursfunctie) 

Verbreding postmaterialisme + Hoog welstandsniveau en aanwezigheid 

materiële voorzieningen verruimt blik voor 

immateriële zaken en nieuwe vormen van 

maatschappelijke inzet 

Professionalisering ++/- Enerzijds adequater en efficiënter inspelen op 

behoeften, meer kwaliteitsbewaking en 

transparanter; anderzijds gevaar van te 

instrumentele benadering, bureaucratisering, 

grotere afstand tot/afhaken van vrijwilligers 

Vergrijzing +/- Op korte termijn neemt potentieel toe, 

eventueel afgeremd door verhoging 

pensioneringsleeftijd; echter geringere 

aantrekkelijkheid voor jongeren 

WMO +/- Meer erkenning en ondersteuning versus meer 

onderlinge concurrentie, afhankelijkheid 

subsidiecriteria en hogere eisen 

Succesvolle emancipatie bevolkingsgroepen -/+ Problematisch voor verzuilde organisaties en 

organisaties die (historisch) gelieerd zijn aan 

emancipatiebewegingen; anderzijds uitbreiding 

inzet tot andere terreinen 

Ontzuiling -/+ Geen vanzelfsprekende binding met 

organisaties; maar ook minder incrowd en 

meer openheid naar de buitenwereld 

Verkleuring -/+ Op concentratiepunten van allochtonen 

voorlopig nog relatief geringe inzet t.b.v. 

bredere samenleving; in toekomst stijging 

eigen organisaties en ook geleidelijke 

toestroom algemener vrijwilligerswerk 

Verschuiving van secondaire naar tertiaire 
organisaties 

-/+ Inhuren ‘zaakbehartigers’ i.p.v. zelf actief, geen 

leerschool democratische vaardigheden, 

dominantie hoger  opgeleiden; wel vaak veel 

invloed op de politiek en publieke 

opinievorming 

Informatisering/ nieuwe media (internet) -/+ Onttrekt enerzijds mensen aan directe 

Ontmoetingen (die belangrijk zijn voor 

rekrutering en sturing); levert anderzijds ook 

nieuwe contacten en mogelijkheden op 

(doorbreken incrowd denken, leefwereld 
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jongeren, bredere werving, groter bereik, 

baanbrekende initiatieven) 

Populariteit issues -/+ Actualiteit bepaalt sterker de agenda van 

vrijwillige inzet, snellere wisseling van 

belangstelling 

Individualisering/informalisering/intensivering -/+ Minder vanzelfsprekendheid en primair stellen 

wat groep nodig heeft; vrijwilligerswerk meer 

op maat (voor de deelnemers) waardoor 

betere aansluiting bij competenties / interesses 

Steeds meer (commerciële)aanbieders op 
vrijetijdsmarkt 

- Steeds meer aantrekkelijker vormen van 

tijdsbesteding naast vrijwilligerswerk, 

bedrijfsleven gaat taken overnemen 

Ontkerkelijking -- Wegvallen belangrijk milieu voor rekrutering 

en mobilisatie; compensatie door alternatieven 

twijfelachtig 

Minder vrije tijd -- Afname deelname tijdens vooral spitsuur v.h. 

leven (25-50 jaar), verlegging aandacht naar 

kapitaalintensieve participatievormen. 

(Donaties) 

Dekker,p., Joep de Hart en Laila Faulk. 2008:12 

De belangrijkste conclusies en verwachtingen uit het rapport van SCP: 

Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van 3 verschillende bronnen (POLS, CV en TBO-Dagboekje). Op 
basis van de meest betrouwbare metingen zijn lijnen doorgetrokken tot 2015. De voorspelde waarde 
voor 2015 ligt op 25% van de mensen in Nederland doet aan enige vorm van vrijwillige inzet. Tot 
2015 zijn de verwachtingen dat er een tamelijk stabiele deelname blijft aan het vrijwilligerswerk. De 
positieve krachten van de vergrijzing (ouderen doen vaker vrijwilligerswerk en ze besteden daaraan 
meer tijd) zullen de komende jaren de afnemende deelname bij jongeren nog wel kunnen 
compenseren.  

 

3.4 Ontwikkelingen verschillende vormen van Burgerkracht  

De toekomst van de welzijnssector is allerminst zeker, en in zijn huidige vorm voldoet het 
welzijnswerk niet meer. Institutioneel en financieel staat de welzijnssector voor de opdracht om tot 
een nieuw model van welzijnswerk te komen. Maar hoe moet dat model eruitzien en welke 
wijzigingen in het huidige stelsel zijn daarvoor nodig? 

In het onderzoeksessay Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland schetsen Nico 
de Boer en Jos van der Lans in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, een nieuw 
perspectief voor de welzijnssector. Hun essay laat zien waar de pijnpunten en dilemma’s maar ook 
de perspectieven en keuzemomenten liggen voor het welzijnswerk. (Boer, N. de en Jos van der Lans, 2011) 

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/files/file.php5?id=309
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In mei 2011 las ik als Kwartiermaker bovenstaand essay. Feilloos sloot dit essay aan bij mijn visie op 
Wijkgericht werken. Wil je een kanteling maken in de wijk dan zal ten principale je vertrekpunt de 
burger/bewoner in de wijk moeten zijn. Zij zijn degenen die “massa” kunnen maken, zeker in deze 
economische crisistijd, waarbij iedereen (zowel individu als instantie) financieel een stap terug 
moeten doen.  

Afgelopen jaren zijn er al veel nieuwe nationale en international ontwikkelingen geweest om te 
zoeken naar andere vormen van Burgerkracht. Internationaal kan men denken aan John Mcknight en  
zijn visie betreffende ‘The careless society’ en zijn ‘Asset Based Community Development-methode 
(ABCD-methode)’, of de ‘Eigen Kracht centrale’ die is over komen waaien uit Australië, dan wel 
dichter bij huis ‘The big society’  volgens Philip Blond; waarbij in Engeland alleen al 500 trusts 
(bewonersbedrijven) zijn ontstaan. Nationaal heeft het programma Regie over eigen leven en de 
sociale netwerkstrategieën zijn intrede gedaan.  

 

In het essay “Burgerkracht” wordt een volgend onderscheid gemaakt: 

“Functies van welzijn: het zorgen voor de meest kwetsbaren in de samenleving en het vormgeven 
van onderlinge verbanden tussen burgers. Waarbij zij de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de 
kwetsbaarste burgers legt bij de lokale overheid. De functie van de onderlinge verbanden is meer 
een taak van burgers zelf.  

De rol van de overheid; deze bestaat uit drie varianten: 

1. Overheidstaak is sterk sturend en wordt inhoudelijk ingevuld. (Sociale huisartsen zoals in de 
gemeente Enschede; start met wijkteam gemaakt in de Wijkonderneming Hambaken in ‘s-
Hertogenbosch). De gemeente neemt als het ware een deel van de autonomie over van 
mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.  

2. Overheidstaak wordt vooral in handen gelegd van burgers en sociaal ondernemers; de 
overheid levert hooguit financiële/materiële ondersteuning. 

3. Maatschappelijk initiatief wordt volledig bekostigd door de samenleving zelf 
(buurteconomie).” (Boer,  2011:5) 

Het onderzoek ‘Burgers tonen lef!’ richt zich vooral  op variant 2 betreffende ‘de rol van de overheid 
wordt vooral in handen gelegd van burgers en sociaal ondernemers’. Waarbij ik er vanuit ga dat door 
sociale inclusie, de individuele kwetsbare burger een natuurlijke kans krijgt om meegenomen te 
worden (aantrekkende werking), door de krachtigere burger. 

In de huidige praktijk is de relatie tussen overheid en burgerinitiatief vaak stroef. Veel initiatieven zijn 

van korte duur, opereren los van elkaar en leveren dus niet direct een solide “Burgerkracht” op. De 

overheid is gericht op verantwoording en controle van het burgerinitiatief. Daar in schuilt weliswaar 

een logica: we willen immers een transparante overheid die ook gelijk verdeelt. Maar het heeft vaak 

een remmende werking op dit initiatief. De initiators van burgerinitiatieven zijn op zoek naar een 

flexibele stimulerende overheid en hierbij een gelijkwaardig partnerschap. 
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Onderstaande tabel geeft in zes aspecten aan waar het verschil in functioneren op terug te voeren is:  

 

Leefwereld (burger) Systeemwereld (overheid) 

Éen geheel Onderdeel van een keten 

Kwetsbaar Onkwetsbaar, onaantastbaar 

Juridisch afhankelijk Autonoom, bureaucratisch, machtig, eenzijdig 

bepalend 

Financieel afhankelijk Budgetten en begrotingen 

Gebrek aan deskundigheid Deskundig 

Emotionele, persoonlijke betrokkenheid vanuit 

gevoel van rechtvaardigheid 

Zakelijk, onpersoonlijke betrokkenheid vanuit 

wet- en regelgeving 

 

Kortom: 

Om tot een meer productieve relatie te komen moet een goede balans gevonden worden tussen 

autonomie van het burgerinitiatief en verantwoording van en aan de overheid. Bovenstaande 
informatie leidt tot drie cruciale factoren: 

 Erkenning en stimulering van de kracht van burgerinitiatief, geen regie maar op 
duurzaamheid en verbinding gerichte facilitering door de overheid. 

 Complementaire rollen van het burgerinitiatief en professionele ondersteuning op basis van 
eigen identiteit en verantwoordelijkheid. 

 Systeemveranderingen binnen de (lokale) overheid en dienstverlenende instanties: zoeken 
naar de combinatie tussen “eigen kracht  en eigen regie” (burgerinitiatief) en verantwoording 
en steun geven aan (overhead). Samenwerking op basis van partnerschap en onderhandeling 
in plaats van controle.  
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4. Historie en ontwikkeling burgerinitiatief Hambaken Gym 

 

“Vele burgerinitiatieven ontstaan op buurtniveau. Eén of meerdere buurtbewoners nemen een 

initiatief om de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te vergroten en daarbij sluiten andere 

buurtbewoners zich aan. Voorbeelden zijn Opzoomeracties, buurtvaders die surveilleren in 

Marokkaanse buurten en buurthuisinitiatieven. Sommige initiatieven zijn uitgegroeid tot 

voorbeeldfuncties en worden in de media breed uitgemeten, zoals de opzoomeracties in 

Rotterdam.” (Galesloot, 2002:55).  

Naast het zelf de handen uit de mouwen steken gaat dit verder, het leidt tot sociale normering die 

van onderaf ontstaat. Dit is ook zichtbaar bij de buurtvaders in Amsterdam. Ook in Utrecht is 

getracht dit in te voeren in Netwerk Marokkaans Kader, maar dan door het Ministerie van Justitie en 

dus met het verschil dat het topdown is ingevoerd. Hier is het geen succes geworden. 

Vereniging Hambaken Gym is zo’n buurtburgerinitiatief. De welzijnsstichting Divers en de gemeente 
’s-Hertogenbosch zaten in 2005 met de handen in het haar. Zij hebben aan de bewoners in de wijk 
Hambaken gevraagd om met oplossingen te komen om de overlast en criminaliteit in de wijk te 
verminderen. Het starten van de Kickboksschool Hambaken Gym was het antwoord dat de 
wijkbewoners gaven en dit initiatief is uitgegroeid tot een zelfstandige sportvereniging die al 7 jaar 
actief is in de wijk. Hambaken Gym heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. Mede 
door de inzet van Hambaken Gym zijn vele risicojongeren in de wijk bereikt en trainen ze nu bij de 
sportvereniging waarbij de jongeren ook pedagogisch begeleid worden.  

Mede door bovengenoemde voorbeelden raken zowel lokale overheden als het rijk meer en meer 
overtuigd van de belangrijke maatschappelijke meerwaarde die vechtsport in zich heeft. Vooral 
binnen moeilijke thema’s als veiligheid, agressie en integratie kan vechtsport een goed middel zijn. 
Vanuit de kern van haar oorsprong kunnen vechtsporten een bijdrage leveren aan het verhelpen van 
problemen. Meer dan andere sporten dragen vechtsporten bij aan zelfontwikkeling, zelfbeheersing, 
vertrouwen en respect. Zware woorden in deze tijd, maar alledaagse begrippen in de vechtsport.  

Hambaken Gym heeft daarom de ambitie om niet alleen reguliere lessen aan te bieden, maar ook de 
maatschappelijke meerwaarde en de aantrekkingskracht van vechtsport op verschillende groepen 
breder in te zetten. De moderne sportvereniging is een ideale plek voor binding en voor integratie 
van mensen in de samenleving. Om dit vorm te geven zullen er mogelijkheden moeten worden 
gecreëerd om contacten te laten plaats vinden. Dit geeft aan de sportvereniging een nieuwe 
dimensie en een maatschappelijke meerwaarde.  

Het ‘Oeshproject’ dat door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM)  
Kenniscentrum is geïnitieerd, hanteert  dezelfde uitgangspunten en problematiek als vereniging 
Hambaken Gym. (Oesh…..aan de slag dan maar!, 2008). 

Via de Hambaken Gym is de gemeente Den Bosch in contact gekomen met de Koninklijke 
Nederlandse Krachtsport en fitnessfederatie (KNKf). Na een aantal oriënterende gesprekken besloten 
zij met elkaar in zee te gaan in 2008. 

Hambaken Gym wil in Den Bosch een sterke vechtsportvereniging neerzetten met een duidelijke 
wijkfunctie. De vrijwillige inzet in de wijk van en voor jongeren staat hierbij centraal, waarbij het doel 
is om de sportparticipatie te verhogen, passend aanbod te verzorgen voor moeilijk bereikbare 
jongeren, samenhang in de wijk te creëren, ontmoeting te realiseren en wijkproblemen op te lossen. 



21 
Burgers tonen lef! 

De inzet van een lokaal jongerenteam moet daarnaast bijdragen aan het verbeteren van het sport- 
en activiteitenaanbod, alsmede in het aanspreken en binden van diverse groepen jongeren. 

Om een jeugdgerichte professionele vereniging met een wijkfunctie te creëren, richt Hambaken Gym 
zich enerzijds op de pedagogisering van het verenigingsklimaat. Dit door de benodigde 
randvoorwaarden van een jeugdgerichte vereniging te creëren en te structureren. De opvoedkundige 
waarde van vechtsport krijgt een belangrijke plek in de vereniging bij het trainerskader, evenals in 
het vrijwilligersbeleid. Aan de andere kant zal geïnvesteerd worden in het motiveren en betrekken 
van jongeren bij activiteiten van de club en het scholen van deze jeugdige vrijwilligers. 
Competentieontwikkeling is het uitgangspunt bij het werken met deze groep. Onderdeel hiervan is 
het verhogen van de zelf waargenomen fysieke, sociale en cognitieve competenties. Door deze focus 
zullen jongeren beter in staat zijn een uitvoerende, adviserende en / of beslissende rol te vervullen 
binnen de vereniging. 

Gerichte opleiding en de competentiegerichte aanpak zullen ervoor zorgen dat jongeren tevens in 
staat zijn een bijdrage te leveren aan wijkproblematiek als overlast, agressie en bewegingsarmoede. 
De jongeren zullen hierbij begeleiding krijgen van een jeugdcoach. Het Oeshproject wil door 
samenwerking met lokale partijen als de gemeente, politie, welzijn en onderwijs gezamenlijke doelen 
bundelen en sterker neerzetten om een krachtige(re) bijdrage te kunnen leveren aan de civil society. 
Deze samenwerking moet mede de verankering van het nieuwe verenigingsbeleid tot stand brengen 
na de projectperiode. De initiatieven vanuit Oesh zijn nieuw in de (vecht)sport. Niet eerder is er 
gewerkt aan de competenties van jongeren middels sport om ze vervolgens een bijdrage te laten 
leveren in de wijk. Nog niet eerder is zo bewust vanuit sport de focus op pedagogiseren gelegd. In 
het verleden werd er wel uitgegaan van een pedagogische werking. Nu zal er vanuit een speciaal 
ontwikkelde methodiek themagericht gewerkt worden aan uiteenlopende competenties. Hetzelfde 
geldt voor de aandacht op de maatschappelijke focus van club en de begeleidende aanpak van de 
consultants. Het Fight Right Keurinstrument (FRK) van de KNKF zal de leidraad vormen bij het proces 
om te komen tot deze maatschappelijke vereniging. Het FRK is een basisvoorwaarde in deze. Het is 
het eerste ijkpunt of de vereniging voldoet aan een aantal criteria ten aanzien van veiligheid en 
pedagogisch klimaat. Vanuit daar kan gewerkt worden aan een maatschappelijke vereniging. Dit is 
een vereniging die meer doet dan zich enkel met sport bezighouden. Het zet haar aanbod weg tegen 
de maatschappelijke context waarbinnen de club actief is en zoekt op basis van haar mogelijkheden 
naar een geschikte oplossing.  

Het creëren van een maatschappelijke vereniging behelst dus: 

1. Werken aan de fundamentele basis (middels criteria Fight Right Keurmerk). 
2. Creëren van een maatschappelijke rol en functie op basis van ideële doelstellingen en 

de identiteit van de vereniging. 
3. Uitvoeren van activiteiten aansluitend bij doelstellingen. Voorbeelden zijn genoemd 

onder ‘Probleemstelling’. 

 

Kortom:  

De vereniging Hambaken Gym wil een jeugdgerichte vereniging zijn met een sterk (jeugdig) vrijwillig 
kader met een duidelijke maatschappelijke wijkfunctie. Een zelfstandige sportlocatie met de 
mogelijkheid om werkzaamheden en activiteiten ook overdag uit te voeren is een voorwaarde om 
bovenstaande ambitie te realiseren. 
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5. Methodologie 

 

5.1 Inleiding onderzoek: 

Het voorliggend onderzoek betreft een narratief onderzoek. Het narratief aspect heeft betrekking op 

het type verbale interviewgegevens dat is verzameld en de analysemethode die is gehanteerd.  

5.2 Literatuurstudie: 

Voor de literatuurstudie is gebruik gemaakt van literatuur, publicaties, onderzoeksrapporten, 

beleidsonderzoeken, best practices (nationaal en internationaal). Een overzicht van de gebruikte 

literatuur is terug te vinden in de literatuurlijst. Bij gebruik van het letterlijk aanhalen van teksten is 

een verwijzing tussentijds opgenomen achter aan de tekst in het verslag (naam auteur, jaartal, 

pagina). De literatuurstudie heeft mij de nodige kennis opgeleverd om een denkkader te vormen 

voor dit onderzoek. 

5.3 Studiereis naar New York en Boston in 2011 met stichting Pameijer in Rotterdam 

“Het jaar 2011 heeft bijgedragen om (literatuur-)onderzoek te doen naar trends en ontwikkeling van 

Empowerment, sociale inclusie, Eigen Kracht centrale, regie over eigen leven e.d. zowel nationaal als 

internationaal. Daar stichting Pameijer mij, in het kader van mijn onderzoek, het aanbod deed om 

met een studiereis over empowerment mee te gaan naar New York, nam ik dit met beide handen 

aan.  De bezoeken en de gesprekken bij de verschillende organisaties hebben een wezenlijke bijdrage 

geleverd om tot een goede keuze van onderzoeksmethodiek te komen.”  

(Sanden, M. van der, 2011:4).  Zie bijlagenboek; bijlage 1 

 

5.4 Narratief onderzoek naar vraagpatronen volgens het “instrument vraaganalyse” dat 

ontwikkeld is door het lectoraat “Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen” 

Dr. Martha van Biene (verbonden als lector aan het Lectoraat Dienstverlening vanuit klantperspectief 
van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen) beschrijft in  haar boek: De standaardvraag voorbij; een 
narratief onderzoek naar vraagpatronen, een eerste analyse van bestaande instrumenten 
(Leefbaarometer, Overheidsloket 2000, Vraagwijzer en Outcome Monitor Krachtwijken) die uitwezen 
dat deze veelal gericht waren op vragen en veronderstellingen vanuit het bestaande beleid en niet of 
nauwelijks gebaseerd op de verhalen van burgers (Van Biene e.a., 2008).  

De keuze voor narratief onderzoek geeft prioriteit aan het verhaal van burgers als leidraad voor 
wijkontwikkeling. De gekozen onderzoeksstrategie gaat uit van de ervaringen die mensen opdoen als 
gevolg van hun persoonlijke ervaringen met deze case (Burgerkracht in de wijk Hambaken en 
specifiek met de casus Hambaken Gym). Het onderzoek huldigt een constructivistisch standpunt en 
beschouwt de sociale werkelijkheid als een – door mensen – geïnterpreteerde werkelijkheid. 

‘Constructivistische sociologen beklemtonen vooral de persoonlijke betekenis die mensen geven 

aan hun levenservaringen en hoe zij de sociale werkelijkheid zelf maken, oftewel construeren. Deze 
betekenisgeving uit zich via taal. De levenservaringen van mensen liggen besloten in hun 
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levensverhalen. Wie onderzoek verricht naar de persoonlijke sociale werkelijkheid, zal dus verhalen 
als onderzoeksobject verkiezen’. (Van Biene e.a., 2008) 

Het narratieve aspect heeft betrekking op het type verbale interviewgegevens dat is verzameld en de 
analysemethode die is gehanteerd.   

Het Instrument Vraaganalyse is een betrouwbare en gevalideerde methode waarmee vraagpatronen 

van burgers/burgerinitiatieven in beeld gebracht worden. De methode is tegelijkertijd het instrument 

om vraagpatronen te ontdekken. De werkwijze die ik gekozen heb is met behulp van verhalen van 

lokale overheidsambtenaren, maatschappelijke dienstverleners, management van woningcorporatie 

en leden van de Hambaken Gym om gegevens te verzamelen om het instrument vraaganalyse te 

ontwikkelen. Dit onderzoek richt zich vooral op de vraag HOE tegemoet te komen aan de 

vraagbeleving van de burgers/burgerinitiatieven? Om vervolgens te kijken op welke wijze een 

bestaand burgerinitiatief zoals in de casus Hambaken Gym, gefaciliteerd en ondersteund kan worden 

om te komen tot een zelfstandig maatschappelijk geëngageerde sportschool.  

Respondenten  

Respondenten zijn geselecteerd uit vijf professionele organisaties uit het publieke domein die 

werkzaam zijn in de wijk Hambaken in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De selectie heeft zich gericht 

op organisaties die zich vooral bezighouden op het gebied van welzijn en leefbaarheid in de wijk. 

Movisie is een landelijke organisatie die zichzelf gaandeweg het onderzoekstraject aanbood om een 

geïnterviewd te worden vanwege hun overall view op burgerkracht. Per organisatie (behalve 

Movisie) zijn er 4-6 functionarissen geïnterviewd. In totaal zijn er 22 interviews afgenomen. Alle 

interviews zijn door dezelfde interviewer afgenomen. Dit heeft een uniforme aanpak van 

vraagstelling opgeleverd.  

 

Open interviews: 

In open interviews gaat het niet alleen om goed luisteren naar wat mensen vertellen, maar ook om 
de uitnodiging om hen aan het vertellen te krijgen. In open interviews betekent die uitnodiging niet 
een lijst met vragen, maar gaat het om onderwerpen die de interviewer aan de orde wil stellen. 
Sommige mensen praten als het ware honderduit, ook over onderwerpen die voor ons onderzoek op 
het eerste gezicht niet relevant lijken. Chase (2005) heeft het over een paradox: aan de ene kant gaat 
het om het stellen van de goede vragen, aan de andere kant blijkt wat vertellenswaardig is vaak pas 
achteraf. De interviewer kan deze paradox hanteerbaar maken door zich in de voorbereiding af te 
vragen wat vertellenswaardig is in de sociale setting van de respondent. Wanneer de interviewer een 
idee heeft van de parameters van het verhaal van de respondent, dat wil zeggen van wat 
vertellenswaardig is gelet op de sociale, culturele of organisationele achtergrond van de verteller, 
kan hij of zij beginnen met een brede, open vraag. Andere mensen gaan nauwelijks op de uitnodiging 
in. Het is dan de taak van de interviewer om toch verhalen te ontlokken zonder te sturen. (Biene, 2008: 

56) 

De onderzoekspopulatie bestaat uit vertegenwoordigers van de Hambaken Gym, professionals en 
management van diverse organisaties die werkzaam zijn in de wijk Hambaken van ’s-Hertogenbosch. 
Door middel van open interviews zijn 15 professionals en 6 vertegenwoordigers van de Hambaken 
Gym geïnterviewd. Daarnaast heeft Movisie zichzelf aangeboden om geïnterviewd te worden. Dit 
heeft geresulteerd in 1 persoon die met name een overall view gaf betreffende Burgerkracht en de 
landelijke ontwikkelingen hierop. In aanvang van het onderzoek heb ik een gesprek gehad met Dr. M. 
van Biene over haar methodiek van narratief onderzoek.  
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Gegevens 

Met behulp van een open interviewmethode werden zogeheten narratieve gegevens verzameld. 
Narratieven zijn alle gegevens in proza die niet voortkomen uit gesloten vragen of vragen die korte 
antwoorden vereisen. Ze gaan over biografische bijzonderheden van gebeurtenissen zoals ze verteld 
worden door degenen die ze hebben meegemaakt. Narratieven bevatten doorgaans een plot of 
ontwikkelingsverloop en een opeenvolging van voor de respondent betekenisvolle gebeurtenissen. 
Bij interviews gericht op narratieven is het dan ook van belang mensen uit te nodigen om te vertellen 
over hun ervaringen ten aanzien van een of enkele globale onderwerpen die de interviewer aan de 
orde wil stellen. In dit onderzoek ging het om de onderwerpen burgerkracht, burgerinitiatieven en de 
facilitering door instanties hierbij. Het is van belang dat de interviewer open vragen stelt en aan de 
hand van de antwoorden van de respondent doorvraagt om hem of haar uit te nodigen meer te 
vertellen. Hierbij probeert de interviewer zo weinig mogelijk te sturen gedurende het gesprek, met 
als uitzondering de startvraag. Een dergelijke startvraag wordt ook wel SQUIN genoemd, een 
zogeheten Single QUestion aimed at Inducing Narratieve (Wengraf, 2001). De startvraag in dit onderzoek 
luidde: “Als u naar uw huidige situatie kijkt, kunt u dan een gemiddelde dag in gedachten nemen en 
beschrijven wat u dan zoal meemaakt?”. De interviewguide bevatte naast de centrale startvraag 
tevens suggesties voor doorvragen geordend naar de hoofdthema’s Burgerkracht, Sociale inclusie en 
Casus Hambaken Gym. De globale topics dienden als geheugensteun voor de interviewer, maar 
waren nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor sturing in het gesprek, aangezien de regie over het 
inhoudelijke deel van het gesprek bij de respondent diende te liggen. In de voorbereiding van het 
gesprek gaf de respondent expliciet toestemming tot het maken van een geluidsopname met behulp 
van een dictafoon, een privacyclausule en een verklaring van informed consent. Alle interviews zijn 
getranscribeerd. In de narratieve analyse worden de onderzoekseenheden gevormd door de 
narratieven, te weten interviewfragmenten van een hanteerbare, maar voldoende elementaire 
omvang. Criterium voor de segmentering van de transcripties (het plaatsen van scheidingen tussen 
fragmenten) was dat de resulterende narratieven inhoudelijk coherente stukken vormden. Elk 
narratief wordt gecodeerd met het codeerinstrument. De verzameling van alle narratieven uit de 36 
interviews vormt de totale dataset. Er is gezocht naar betekenisvolle narratieve patronen in de 
dataset van narratieven, en dus niet in de verzameling ongecodeerde interviewtranscripten. (Pijpers, R. 

en M. van Erp. 2012:9) 

Procedure 

Om de benodigde gegevens te kunnen verzamelen zijn de volgende stappen gevolgd: 

 De geselecteerde respondenten zijn benaderd voor deelname via een uitnodigingsbrief 

en daaropvolgend telefonisch contact door een interviewer; 

 De interviews werden voornamelijk afgenomen in het Hambaken Gym Huis. Ik heb 

gebruik gemaakt van een interviewguide waarin voorbereiding, globale topics, en 

afronding van het gesprek als protocol is opgenomen (zie bijlage ). De verklaring van 

toestemming is opgenomen op de dictafoon. Omdat er een dictafoonopname werd 

gemaakt en uitwerking van het gesprek pas achteraf geschiedde was ik in staat om me 

volledig te concentreren op het voeren van het interview en op het luisteren naar de 

respondent; 

 De gespreksopnames zijn getranscribeerd (letterlijk uitgeschreven), waarbij ook tekst van 

de interviewer is opgenomen. De tekst van de respondent is cursief weergegeven, zodat 

het onderscheid tussen respondent en interviewer goed zichtbaar is. Hierna is de 

interviewtekst gesplitst in fragmenten de zogeheten narratieven; 
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 De narratieven werden vervolgens ingevoegd in een Excel-format met het axiaal 

codeersysteem voor de verdere narratieve analyse.  

Vraaganalyse-instrument 

Het instrument bevat drie categoriesystemen, of clusters van categorieën.  

Het eerste categoriesysteem betreft inhoudsindeling op de kwaliteit van burgerkracht, oftewel 
categorieën van het ‘WAT’: waar gaat de opmerking van de respondent over? Deze indelingen zijn 
gebaseerd op de zeven principes die Jos van der Lans hanteert in zijn boekje ‘Loslaten en vertrouwen, 2011’. 

Deze categorieën van onderwerpen worden niet gebruikt als vragenlijst voor de respondent (tijdens 
de dataverzameling), maar als richtlijn voor het coderen (na de dataverzameling). De categorieën van 
het WAT staan opgesomd in Tabel 2.1. 

Het tweede systeem gaat over welke organisatie en welke functionaris geïnterviewd is, ook wel 
aangeduid als het perspectief van de spreker, en de rollen of functies van de spreker of andere 
actanten in de narratieven. Dit zijn de categorieën van het WIE (zie Tabel 2.2). 

Tenslotte bevat het derde systeem categorieën van de kwaliteit of de modus van het WAT, namelijk 
het HOE (zie Tabel 2.3): is de respondent er positief over of juist negatief, biedt de respondent iets 
aan anderen aan, of heeft de respondent zelf juist een behoefte, ziet de respondent het als een 
probleem en zo ja welke oplossing ziet de respondent daarvoor? Met deze indeling geven we aan of 
de onderwerpen die de respondent noemenswaardig vindt een keuzes, zorgen of discussiepunten 
weerspiegelen.  

 

Tabel 2.1 Categorieën van het WAT. De categorieën geven aan welke adviezen voor 
ambtenaren, organisaties en beleidsmedewerkers Jos van der Lans geeft om “binding” bij de burger 
concreet te maken. (Lans, J. van der, 2011) 

Het begrip “binding” expliceert hij met de vraag:  

Hoe kunnen we in deze wereld van tastbare ontbinding het bindend vermogen vergroten? 

Dit onderzoek heeft in deze categorie van het WAT gekozen voor een indeling zoals hierboven 
benoemd door Jos van der Lans; hierdoor worden andere indelingsprincipes uitgesloten worden. “Er 
is niet één makkelijk, altijd werkende succesformule. “ (Winsemius, P. 2001:21) .  

Andere mogelijke indelingen waren de aspecten die P.Winsemius benoemd in bovenstaand boekje of 
de indeling die de gemeente ’s-Hertogenbosch hanteert in haar beleidsnotitie ‘De sociale kracht van de stad. 

2012’. Hierbij hanteert zij 8 principes. Het laatste principe van de nota van de gemeente heb ik 
toegevoegd als 8e label aan de lijst van 7 die Jos van der Lans samengesteld had. 

 

WAT Categorielabels volgens zeven  
uitgangspunten Jos van der Lans 
(2011), en 1 van de beleidsnota Sociale 
Kracht van de stad van de gemeente ’s-
Hertogenbosch (8e label)(2011) 

Omschrijving 
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1 Faciliteer cirkels van vertrouwen. Verduurzamen verbanden van burgers waarin zij 

onderling verantwoordelijkheden delen. Stimuleer – op 

een moderne wijze – de coöperatieve gedachte. 

2 Maak burgers weer eigenaar van hun 
levens. 

Stel ze, op belangrijke levensterreinen als wonen, zorg, 
opvoeden, voeding en verzekeren, in staat zich te 
verenigen om zich hun eigen levens weer toe te eigen. 
Van der Lans gaat hierbij ook uitgebreid in op de mensen 
die het voortouw nemen, de kartrekkers. Bevlogen 
burgers die niet altijd even methodisch werken, ‘best 
persons’ die vooral de ruimte moeten krijgen om sociaal 
te ondernemen. 

3 Koester de gangmakers, 

verbindingsmakelaars, organisatoren en 

professionals. 

Geef ‘best persons’ vertrouwen in plaats van controle. 

Van der Lans wijst op de dienstverlenende organisaties 

die zich door schaalvergroting de laatste jaren compleet 

hebben ‘losgezongen’ van van de werkvloer en opnieuw 

op zoek zijn naar verbinding. Het kan anders als 

activiteiten worden gedecentraliseerd naar kleinere 

teams en buurtloketten. 

4 Publieke dienstverlening kan niet 
zonder verankering in lokale contexten 
en netwerken. 

Publieke dienstverlening moet veranderd zijn in lokale 

contexten en netwerken. Publieke dienstverlening is niet 

alleen verantwoordelijk voor zijn eigen diensten, maar 

ook voor de oplossing van problemen in die lokale 

contexten en netwerken. 

5 De verbinding tussen systeemwereld 
(overheid, beleid, grootschalig, 
probleemgericht, instanties…) en 
leefwereld (burgers, activiteit, 
kleinschalig, oplossingsgericht, 
personen…) vraagt om professionals die 
ruimte hebben om hun eigen handelen 
te bepalen. 

Dat betekent dat de macht en mogelijkheden van de top 

(de lijn) naar de teams (de werkvloer) moeten 

verschuiven. Bottom up in plaats van Top down. 

6 Lokale overheden zijn niet langer 
complexe beleidsfabrieken, maar 
faciliterende bedrijven. 

Dat vraagt om een andere ambtelijke mentaliteit, andere 

politieke omgangsvormen en heldere keuzes over waar 

de overheid wel en niet voor verantwoordelijk is. 

7 Meer overlaten aan de samenleving 
betekent in de eerste plaats loskomen 
van de controle- en beheersingscultuur 
in ambtelijke organisaties. 

Dat iets mislukt, zou niet onmiddellijk tot de stand van 
politieke doodzonden verheven moeten worden. 
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(Lans, 2012: 68-73) 

 

Tabel 2.2 Categorieën van het WIE. Hierbij wordt onderscheiden vanuit welke organisatie het 
WAT moet worden geïnterpreteerd (categorie 1 tot en met 9). Door de inbedding van taaluitingen in 
narratieve teksten ontstaan verschillende vertelniveaus. Daarnaast is de identiteit van degene die 
spreekt van belang. De auteur van de tekst is altijd de respondent zelf, deze vertelt immers. De 
respondent kan echter fungeren als verteller van zijn eigen of andermans verhaal. Ten aanzien van 
de categorieën 10 t/m 14: deze labels geven de rolinvulling of functie van de verteller weer, welke 
kenmerken worden het centrale personage toegedicht. 

WIE Categorielabel Omschrijving 

1 Ver. Hambaken 
Gym 

Kickboksschool die 7 jaar bestaat en een zelfstandige 
maatschappelijk geëngageerde sportschool wil realiseren 

2 Gemeente Gemeente ’s-Hertogenbosch afdeling Welzijn en Sociale 
zaken 

3 Divers Welzijnsonderneming Divers biedt advies, ondersteuning 
en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in 
zichzelf én in een betere sociale leefomgeving. 

4  Zayaz Zayaz voorziet als Bossche wooncorporatie in passende en 
betaalbare huisvesting voor mensen die op de reguliere 
markt zelfstandig niet kunnen slagen. Bijvoorbeeld omdat 
de huur- en koopwoningen op de vrije markt te duur zijn. 
Of omdat sommige huishoudens nu eenmaal een 
specifieke huisvestingsbehoefte hebben. 

5 Movisie MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 
voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de 
aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, 
participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.  
 

8 De eigen kracht van de burger en zijn 

sociale netwerk staat centraal 

 

Iedere inwoner heeft talenten en mogelijkheden. Dit 
geldt ook voor burgers die tijdelijk of permanent 
problemen ervaren op één of meer leefgebieden. Wij 
willen beleid dat 

gericht is op het ontdekken en stimuleren van talenten. 
In houding en gedrag sluiten uitvoerders aan op 
initiatieven en oplossingsmogelijkheden van bewoners 
zelf. Problemen worden niet overgenomen. Waar dat kan 
en wenselijk is verplaatsen we de beslissingsmacht én 
budget zoveel mogelijk naar burgers en initiatiefnemers. 
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6 NIVM Het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij 
is hét maatschappelijk georiënteerde instituut op het 
gebied van vechtsporten. Zij richt zich op het leveren van 
een bijdrage aan maatschappelijke thema´s en 
problematieken middels de inzet van vechtsport als 
instrument. Dit doet zij in opdracht van ministeries, 
gemeenten, welzijnsorganisaties en het onderwijs. Ook zet 
zij in op het pedagogiseren en equiperen van 
vechtsportclubs door het aanbieden van opleidingen, 
cursussen en ondersteuning. 

7 Hogeschool HAN De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. 
Vanuit de campussen in Arnhem en in Nijmegen verzorgt 
de HAN voor ruim 30.000 studenten meer dan 85 bachelor- 
en masteropleidingen. De synergie tussen onderwijs en 
onderzoek is daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

9 Derden De geïnterviewde spreekt over/namens een abstracte 
ander, zoals ‘jongeren’, ‘ouderen’ of ‘allochtonen’, niet-
bewoners, of een concrete ander zoals een professional, 
een buurtbewoner, vrijwilliger 

10 Machthebber De persoon van waaruit gesproken wordt heeft invloed 
over (zaken in) de eigen organisatie 

11 Onderdaan De persoon van waaruit gesproken wordt heeft geen of 
weinig invloed over (zaken in) de eigen organisatie 

12 Helper De persoon van waaruit gesproken wordt helpt of 
ondersteunt de Hambaken Gym 

13 Tegenstander De persoon van waaruit gesproken wordt werkt de 
Hambaken Gym tegen  

14 Actief De persoon van waaruit gesproken wordt neemt initiatief, 
komt in beweging of handelt 

15 Passief De persoon van waaruit gesproken wordt laat het initiatief 
bij anderen, staat stil of staat buiten de handeling 

 

Tabel 2.3 Categorieën van het HOE. Voor de analyse van het HOE is van belang op welke wijze 
iemand een uitspraak doet. Het gaat hierbij om wat ook wel genoemd wordt de focalisatie van het 
narratief, of: hoe wordt de inhoud in beeld gebracht door de verteller? Dit kan zowel gaan over de 
mening van de respondent over het WAT, maar ook over de wijze waarop de taal vorm gegeven 
wordt in termen van stijlfiguren en idioom. Bij de eerste twee categorieën gaat het om positieve dan 
wel negatieve geladenheid of emoties, opgevat als positieve dan wel negatieve kwalificaties van het 
‘wat’. Bij de categorieën vraag versus aanbod, probleem versus oplossing, betrokken versus neutraal 
en conflict versus harmonie  is bepalend hoe iemand het ‘wat’ ziet. De laatste vijf categorieën gaan in 
op de diverse stijlfiguren die mensen hanteren om hun verhaal kracht bij te zetten, en geven inzicht 
in het gebruik van de taal (dit is voornamelijk van belang omdat hier letterlijk iets anders wordt 
gezegd dan eigenlijk wordt bedoeld, zoals bij spot, bijv. “nou dat is lekker!”). De focalisatie kan ook 
de functie van reflectie hebben, bijvoorbeeld: “dat gebeurde er, die en die waren erbij betrokken, 
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dat was mijn rol/functie en nu ik daarop terugkijk was ik toch te snel in mijn oordeel”. (Pijpers, 2012: 13-

15) 

 

HOE Categorielabel Omschrijving 

1 Positief de geïnterviewde geeft een positieve kwalificatie over het ‘wat’, 
of is tevreden over de kwaliteit van het ‘wat’, vindt het ‘wat’ 
waardevol, is trots op het ‘wat’, heeft sympathie voor het ‘wat’ 

2 Negatief de geïnterviewde geeft een negatieve kwalificatie over het ‘wat’, 
of is niet tevreden over de kwaliteit van het ‘wat’, hecht geen 
waarde aan het ‘wat’, schaamt zich voor het ‘wat’, heeft een 
afkeer voor het ‘wat’ 

3 Aanbod de geïnterviewde biedt zelf het ‘wat’ aan, heeft iets bij te dragen 

4 Vraag de geïnterviewde heeft behoefte aan het ‘wat’ vraagt ernaar of 
ervaart het ‘wat’ als een gemis 

5 Probleem de geïnterviewde beschouwt het ‘wat’ als een probleem, of 
problematiseert een situatie 

6 Oplossing de geïnterviewde ziet het ‘wat’ als een oplossing, of oppert een 
oplossingsrichting 

7 Betrokken de geïnterviewde geeft blijk van persoonlijke of emotionele 
binding met het ‘wat’ (zowel positief als negatief) 

8 Neutraal de geïnterviewde geeft geen blijk van betrokkenheid danwel 
emotionele binding met het ‘wat’, spreekt op zakelijke wijze over 
het ‘wat’ 

9 Conflict de geïnterviewde spreekt over sterk tegengestelde standpunten 
of frictie tussen betrokken personen of gebeurtenissen 

10 Harmonie de geïnterviewde spreekt over met elkaar overeenstemmende 
standpunten of kwalificaties van personen of gebeurtenissen of 
is het met anderen eens 

11 Beeldspraak De geïnterviewde probeert zijn verhaal te verduidelijken door 
een vergelijking te maken met iets anders 

12 Overdrijving Om het verhaal kracht bij te zetten maakt de geïnterviewde 
gebruik van overdrijving 

13 Cliché De geïnterviewde gebruikt afgezaagde uitdrukkingen 

14 Cynisme De geïnterviewde gebruikt een verbitterde vorm van spot om 
wat duidelijk te maken 

15 Ironie De geïnterviewde gebruikt een milde vorm van spot, niet 
kwetsend bedoeld 
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Analyse 

 

De transcriptie staat toe dat de letterlijke uitspraken van respondenten te allen tijde in de analyse 
zichtbaar blijven. In de initiële fase is dan ook geen datareductie uitgevoerd. Ook zijn codes voor 
respondenten en regelnummers toegevoegd zodat de gesprekscontext van individuele narratieven 
steeds terug te halen is. Uitgangspunt is dat pas achteraf blijkt welke betekenis bepaalde 
opmerkingen van de respondent hebben, waar deze op het eerste gezicht wellicht niet relevant 
leken. Tenslotte stelt deze wijze van registratie de onderzoekers in staat de kwaliteit van de 
gehouden interviews te beoordelen. 

De narratieven zijn door de onderzoeksgroep gecodeerd in het codeerformat van het vraaganalyse-
instrument (zie Bijlagenboek: bijlage 12) voor een impressie en Tabellen 1.1, 1.2 en 1.3 voor de 
codeercategorieën). In de analyse werden drie fasen onderscheiden  

a) exploreren van de onderzoeksvragen 

b) specificeren en reduceren van de gegevens: identificeren van thema’s 

c) integreren: verbanden tussen de thema’s uitwerken in patronen.  

Deze fasering resulteert in een iteratief interpretatieproces: telkens staat dezelfde inhoud centraal 
maar op verschillende niveaus van abstractie. De analyseprocedure vormt daarmee de eigenlijke 
patroonherkenningactiviteit: door telkens sets van narratieven in overweging te nemen en te 
interpreteren zal de onderzoeker steeds meer grip krijgen op de meest betekenisvolle aspecten van 
de totale gegevensset. Deze aspecten leiden tot de geformuleerde vraagpatronen. Hierbij helpen 
vragen als: Welke kansen, keuzes, onderwerpen, discussiepunten worden in deze narratieven 
genoemd? Wat valt er op? Zijn er thema’s te zien? Ontstaan er nieuwe vragen? Wat zijn de 
belangrijkste thema’s? En zijn er verbanden tussen de thema’s? Deze interpretatiefase start met het 
zogeheten vragen stellen aan de data, waarbij de onderzoeksvragen als startpunt fungeren en 
beantwoord worden, waarna overstijgend wordt gezocht naar een adequate conceptualisering van 
de vraagpatronen. 
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6. Resultaten en bevindingen 

 6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de resultaten van de analyse. Op basis van de coderingen zijn door 
een onderzoekscommissie sets van narratieven geconstrueerd die betrekking hebben op elk van de 
onderzoeksvragen uit de inleiding. Initiële sets zijn door deze onderzoekscommissie bepaald, maar 
konden aangevuld worden met extra analyses. Welke combinaties van codeercategorieën zijn 
gebruikt staat in detail vermeld (zie bijlagenboek 1; bijlage 12). Op deze manier ontstaat een contextuele 
analyse van de narratieven vanuit elke onderzoeksvraag. Op iteratieve wijze zijn de narratieven 
geïnterpreteerd en werden de gegevens gespecificeerd, gereduceerd en geïntegreerd tot een niveau 
is bereikt waarop de formulering van een meer algemeen patroon mogelijk werd. Hieronder wordt 
ingegaan op de resultaten van de narratieve analyse per onderzoeksvraag. Van belang voor de 
interpretatie van de resultaten is het gegeven dat het gaat om verzamelde betekenisinhouden die 
niet noodzakelijkerwijs een statistisch representatief beeld geven van de groep respondenten. Het 
gaat om patronen in de inhoud van de narratieven. Ze vormen echter een weerslag van de 
steekproef aan verhalen die tijdens het onderzoek werden aangetroffen. (Pijpers, R. en M. van Erp. Pionieren in 

de polder, 2012, p. 15) 

 (Zie voor een selectie van deze kenmerkende uitspraken per onderzoeksvraag: Bijlagenboek; bijlage 9) 

6.2 Onderzoeksvragen en de samenvattende resultaten 

5.2.1 Onderzoeksvraag A1:  

Op welke wijze stimuleert u de coöperatieve gedachte? 

Deze onderzoeksvraag  is gebaseerd op het principe van Jos van der Lans zijn “Faciliteer cirkels van 

vertrouwen”. Veel geïnterviewden hebben massaal op dit principe gescoord. Vertrouwen of beter 

gezegd “geen vertrouwen”  in instanties of in burgers staat bovenaan als topic in dit onderzoek. 

Zowel de instanties als de leden van de Hambaken Gym geven aan dat ze elkaar moeilijk kunnen 

vinden. De communicatie sluit niet op elkaar aan, de omgangsvormen zijn gebrekkig, de logica’s 

passen niet bij elkaar. Interviewers geven over en weer toe dat dit niet alleen zo moeizaam loopt 

tussen burgers en instanties, maar ook tussen instanties onderling. Het vertrouwen in het “systeem” 

hapert.  

De wens van de burger is dat instanties eenvoudiger omgaan met hun vraag of verzoek. De weg van 

bureaucratie, protocollen, wet- en regelgeving duurt lang en zorgt voor wantrouwen tussen 

professional en burger.  

Professionals zitten in een spagaat, ook al willen zij tegemoet komen aan de wens van de burgers dan 

nog worden zij teruggefloten door hun management omdat deze werkwijze niet past bij de 

productieafspraken die gemaakt zijn. Het resultaat is een gefrustreerde medewerker en een 

teleurgestelde groep burgers. Ondanks de spagaat waar zij inzitten zijn professionals relatief toch 

tevreden en hebben vertrouwen in hetgeen ze doen. 

Burgers hebben een lange adem vanuit hun passie, bevlogenheid, maatschappelijke betrokkenheid 

voor hun wijk maar haken af bij de lange weg die ze hebben te gaan. Verhoudingsgewijs zijn de 

burgers meer ontevreden en is er weinig vertrouwen in instanties en in de afspraken die zij met hen 

maken.  
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6.2.2 Onderzoeksvraag A2:  

Hoe stimuleert u “best persons” om sociaal te ondernemen? 

De “best persons” die in de narratieven worden beschreven zijn professionals of burgers die het 

“anders” doen. Los van hun opleiding volgen zij meer hun intuïtie en passie. Vaak niet methodisch 

maar eerder uit eigen ervaring wijs geworden (evidence based). Zij werken pragmatisch en 

ondernemend. Hun handelingen zijn voor instituties niet altijd te volgen en daarom moeilijk te 

accepteren. Zij zijn niet voorspelbaar, controleerbaar en daarom moeilijk afrekenbaar.  

Ondanks de beleidsvisie van instanties om vraaggericht te werken, zie je vanuit het vraaganalyse-

instrument bij deze onderzoeksvraag dat professionals de neiging hebben om aanbodgericht te 

blijven denken en te werken. 

Instanties worstelen om de omslag te maken om verantwoordelijkheden neer te leggen bij de burger. 

Dit is iets anders dan loslaten en het volledig overlaten aan burgers. Bij verantwoordelijkheden geven 

hoort ook facilitering en indien nodig budget. 

6.2.3 Onderzoeksvraag A3:  

Hoe open staat u voor verandering richting kleinschaligheid? 

Kleinschaligheid is een containerbegrip. In dit onderzoek hanteer ik de volgende definitie:  

‘Het feit dat men op beperkte schaal te werk gaat.’ 

Gangmakers en initiatiefrijke burgers worden door gemeente en instanties met open armen 

ontvangen, gewaardeerd en de hemel in geprezen. Vooral rond verkiezingstijd, bij een schouw in de 

wijk of bij een ambtelijke delegatie die op bezoek komt in de wijk. Instanties bedoelen het goed, men 

geeft echte waardering die echter van korte duur is. Bij duurzame projecten hoort ook duurzame 

aandacht, duurzame facilitering en indien nodig duurzaam budget. Voor burgers betekent dit een 

erkenning, en tegelijkertijd een grote verantwoording om met de middelen en het vertrouwen 

verantwoord om te gaan. Burgerinitiatieven starten vaak vanuit kleinschaligheid. Een omslag van 

productgestuurde financiering aan grotere maatschappelijke instanties naar duurzame financiering 

van burgerinitiatieven vereist een omslag in denken bij gemeenten. Zoals aangegeven in de 

beleidsnota ‘De sociale kracht van de stad, 2012, p3’ van de gemeente ’s-Hertogenbosch: “We maken 

bewoners, hun talenten, onderlinge netwerken en initiatieven meer leidend en gaan veel beter 

samenwerken met als doel om mensen te helpen zelf hun problemen op te lossen. Zoveel mogelijk in 

het dagelijkse leven dat zich afspeelt in gezinnen, scholen, bedrijven, jongerencentra, buurthuizen, 

sportclubs, moskee. etc”. 

6.2.4 Onderzoeksvraag A4:  

Hoeveel ruimte geeft, neemt of krijgt uw professional  om vanuit autonomie te handelen? 

Er zal een ander soort professional moeten komen. Dit begint bij de opleidingen van sociaal en 

cultureel werk. Een reflexieve werker die in zijn contact met de bewoner direct contact zoekt, 

aansluit, en vervolgens zijn eigen functioneren voor zichzelf ter discussie stelt. Wat is hier nodig en 

ben ik de aangewezen persoon om dit te doen?  Is er een andere professional die een beter contact 
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heeft, een echte ingang heeft, aansluit? Geef ik die de credits en ondersteun ik deze professional in 

het contact met de burger(s)? Dienstbaar betekent ook een ander de “veren” gunnen als daardoor 

het traject en het contact voor de burger of het burgerinitiatief vloeiender loopt. Autonomie voor de 

professional om zijn/haar vak uit te oefenen waarbij hij per situatie in kan schatten wie en wat de 

beste aanpak is. Laat zien en voelen aan je medewerkers dat je vertrouwen hebt in zijn/haar 

specifieke deskundigheid. Wederkerig vertrouwen om een gezamenlijk doel te bereiken. Het initiatief 

van de burger is doel en niet de professional die het ondersteunt. Synergie in een wijk ontstaat daar 

waar een ieder in zijn waarde gelaten wordt en gewaardeerd wordt op wat hij kan. 

6.2.5 Onderzoeksvraag B1: 

Hoe maakt u de verbinding met de lokale contexten en netwerken? 

Verbinding maken betekent echte aandacht, echt contact, echt invoelen wat er leeft in de wijk. Wie 

en wat bepaalt het beeld in de wijk. Waar zit de synergie en de energie, zowel positief als negatief. 

Hoe krijg je een kanteling in een wijk? Dit lukt niet als je als instanties alleen maar blijft kijken naar 

productie in plaats van het proces. Aansluiten bij wat er is biedt de mogelijkheid om de kansen en 

dilemma’s te zien en aan te pakken. Elke wijk is anders, is uniek en verdient om een eigen “wijkfoto”. 

De fotograaf maakt zijn foto niet voor google-earth, maar heeft zijn voeten in de klei staan bij de 

mensen die er wonen.  Een fotograaf met gezond verstand die de verbinding zoekt met de 

wijkburger, plaatselijke bewonersorganisatie of wijkraad. Het zijn deze mensen die 24 uur van de dag 

weten wat er in hun wijk gebeurt. Te samen sla je de handen ineen en zoekt aansluiting bij elkaar om 

te komen tot een duurzame schone, veilige en leefbare samenleving in de wijk. Burgers en 

professionals met elkaar. 

6.2.6 Onderzoeksvraag B2: 

Hoe sluit u in beleid en gedrag aan op initiatieven van burgers? 

Omkering van facilitering. Minder dienstverlening en meer dienstbaarheid van instanties naar 

burgers toe.  De burger is het middelpunt en het vertrekpunt en niet de ambtenaar/professional. De 

burger komt met initiatieven en ideeën en de faciliterende overheid kijkt hoe zij daar op aan kunnen 

sluiten en ondersteunen. Wezenlijk is om de visie en het beleid daadwerkelijk om te keren van 

aanbodgericht naar vraaggericht. Instanties bepaalden afgelopen decennia teveel het aanbod en 

keken vervolgens of er vrijwilligers waren die hun daarbij konden ondersteunen. De legitimiteit van 

dienstverlenende instanties is momenteel in het geding. “Doe ik nog wel waarom ik op deze aarde 

ben gekomen?” Volgens de onvrede van vele burgers over de dienstverlening die zij ontvangen is 

deze vraag inderdaad legitiem. Daar tegenover staat dat de burger uit zijn slachtofferrol moet 

komen. Zich weer losweekt van de afhankelijke positie waarin hij/zij is terechtgekomen door de 

verzorgingsstaat zoals die de afgelopen decennia zich ontwikkeld heeft. Terug in zijn kracht kan hij 

feilloos aangeven wat nodig heeft in zijn/haar wijk om vervolgens faciliterende instanties te zoeken 

om die om zijn/haar plan heen te weven. Van scopus (breed blikveld) naar focus (kleinschaligheid en 

verdieping). 

6.2.7 Onderzoeksvraag C1: 

Op welke wijze ondersteunt u het Burgerinitiatief Hambaken Gym? 
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Veel geïnterviewden zijn hardwerkende en gemotiveerde mensen. Het WAT is vaak niet het 

probleem. Iedereen wil een schone, veilige en leefbare wijk. Zowel burgers als professionals. Het 

probleem is al jaren HOE je dit wil bereiken. Hierbij missen we de aansluiting naar het 

burgerinitiatief. Dit onderzoek zoomt in op het burgerinitiatief Hambaken Gym dat al acht jaar 

bestaat. De start was prima genomen door de welzijnsstichting Divers. Zij stelde de vraag aan de 

jongeren: “Wat willen jullie want wij weten het niet meer?”. De eerste twee jaren waren 

veelbelovend, echter kwamen er haarscheurtjes in de samenwerking tussen de welzijnsstichting en 

het burgerinitiatief. Discussies in aanpak en verwachtingen, gevolgd door wantrouwen over en weer 

veroorzaakten een splitsing tussen beide partijen. Het burgerinitiatief ging zelfstandig door zonder 

facilitering (nog wel omniet gebruik van de gymzaal door de gemeente) vanuit de welzijnsstichting. 

De afgelopen 4 jaar stagneert de ontwikkeling. Deels door onmacht vanuit bestuurlijke capaciteit van 

de vereniging, deels door het niet nakomen van beloften door gemeente en andere instanties. 

Ondanks alles blijft de Hambaken Gym doorgaan en krijgt zij waardering voor haar inzet in en voor de 

wijk. De wijk Hambaken en de lokale overheid heeft met dit initiatief en de nieuwe werkwijze 

(Welzijn nieuwe stijl en de beleidsnota “De sociale kracht van de stad”), goud in handen. Het is de 

kunst om dit soort initiatieven te omarmen en met elkaar hier de focus op te leggen. Kan Hambaken 

Gym als pilot voor Den Bosch dienen om het theoretisch verhaal van De sociale kracht van de stad, 

om te zetten en toe te gaan passen in de praktijk? Burgers (Klankbordgroep en Hambaken Gym) 

tonen lef en willen wel;  nu het lokale publieke domein nog. 

6.2.8 Onderzoeksvraag C2: 

Mag een burgerinitiatief fouten maken? 

“Dat iets mislukt zou niet onmiddellijk tot de stand van politieke doodzonden verheven moeten 

worden” (Lans, J. van der. Loslaten, vertrouwen, verbinden, 2011, 72).  

Elk burgerinitiatief dat van onderaf aan begint maakt fouten. Dit is normaal. Het is nieuw, het wiel 

moet uitgevonden worden en niet elke persoon zit meteen op hetzelfde level. Ook projecten 

geïnitieerd door professionals maken fouten. We praten niet voor niets de afgelopen 10 jaar over 

een projectencarrousel in de wijk Hambaken. Veel van deze projecten zijn gestart vanuit subsidies, 

zeker zoveel zijn gestopt als de subsidieperiode voorbij is. Weinigen doorstaan de toets van drie jaar. 

Geef burgerinitiatieven een kans maar reken ze niet meteen af als zaken anders lopen dan jij als 

instantie gepland had. Maak gebruik van de sfeer, cultuur, capaciteit en de samenwerking die in een 

wijk aanwezig is. Sluit aan bij het “broeinest” in de wijk. Wat bruist van binnenuit, geef dat een kans. 

Zoek de burgernetwerkers in de wijk, koester de sleutelfiguren. De caissière van de Lidl kan zo’n 

contactpersoon zijn. Zij ziet de bewoners dagelijks en haar lach kan soms meer betekenen dan welke 

professionele intake dan ook. Laat mensen creëren, laat ze fouten maken en leren. Laat los, vertrouw 

en verbindt met elkaar, zowel de burgers als de professionals.  

Kortom: 

De samenvattingen per onderzoeksvraag geven weer wat de grootste gemene deler was  van alle 

uitspraken die gedaan zijn tijdens dit onderzoek. Uit deze totale set zijn per onderzoeksvraag enkele 

kenmerkende uitspraken uitgelicht en letterlijk beschreven. Deze uitspraken zijn terug te vinden in 
bijlagenboek ; bijlage 9.  
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7. Conclusies 

“Er waren ooit overvloedige tijden dat het middenveld van de dienstverlening zich min of meer 
‘ongestraft’ kon verliezen in ’de cirkel van goede bedoelingen’. Die tijd is definitief voorbij. De casus 
in dit onderzoek laat zien hoe nieuwe manieren van organiseren dicht bij burgers probeert die cirkel 
te doorbreken. Dat is deels gelukt en deels (nog) niet. Zoals de visitatiecommissie wijkenaanpak zegt: 

“Systemen passen zich nu eenmaal langzamer aan dan mensen”. 

 

(Koppelen en doorschakelen; professionals reflecteren op organisatievormen in de wijk.2011:47)Aan deze publicatie heb ik zowel als 

kwartiermaker dan wel als coauteur meegewerkt.) 

Conclusies uit het onderzoek ‘Burgers tonen lef’ : 

 De casus Hambaken Gym maakt duidelijk dat binnen het publiek domein ook in 2012 nog 
steeds  in hokjes gedacht wordt en daar het systeem op baseert van sectoraal denken in 
plaats van integraal denken. Het is zoals altijd in het professionele leven een kwestie van 
balans vinden. Kies je voor specialisme of generalisme? De essentie van integraliteit zit in het 
wijkgericht werken. Juist door problemen niet sectoraal te benaderen, maar door het aan 
elkaar knopen van verschillende problemen en kansen binnen de wijk Hambaken, om 
vervolgens te zoeken naar creatieve oplossingen,  ontstaan er duurzame perspectieven. 
Meer generalisme en nuchter verstand in plaats van specialisme vermindert in ieder geval 
het aantal professionals in de wijk. Hierdoor is inzet van burgers meer dan welkom. Inzet 
vanuit intrinsieke motivatie omdat men zich wil verbinden met nieuwe ontwikkelingen in de 
wijk. Men wil er weer bij horen en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 
leefomgeving.  
  

Eigen initiatieven 
en stokpaardjes 

maken de 
samenwerking 

complex

Teveel projecten  
en organisaties 
met dezelfde 

ambities

Geen 
gemeenschappelij

ke aanpak en 
afweging wat wel 

en wat niet

Bewoners en 
professionals zien 

door de bomen 
het bos niet meer

Veel goede ideeën 
maar ook veel 

problemen

Veel geld en 
middelen
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 De tweede conclusie is dat de systeemwereld en de leefwereld proberen elkaar op alle 
mogelijke manieren te vinden. Met, naast, voor en door bewoners, dat is voor veel 
professionals hét ideaal. En dat botst soms op institutionele grenzen. Daar waar de reflexieve 
professional zich autonoom opstelt en zijn werk verricht vanuit het ‘aansluiten’ op de burger 
en samen met hem zoekt naar creatieve oplossingen, wordt hij door zijn organisatie 
teruggefloten.  Juist het stellen en doorbreken van grenzen vergt balanceerkunst, het maken 
van keuzes is een kunst op zich. Organisaties die niet vanuit de leefwereld maar de 
systeemwereld starten, vatten “kiezen op” als een onderdeel van een rationeel 
besluitvormingsproces. Voor burgers en goede professionals volgen keuzes uit een 
gezamenlijk betekenisgevingproces. Instellingen zijn veelal gericht op het product, burgers 
op het proces.  
 

 Projecten hebben visie, tijd en duurzaamheid nodig. Door de vele subsidies van de afgelopen 
jaren is er een ware projectencarrousel ontstaan in de wijk Hambaken. Bestuurders willen 
(te) snel resultaten zien die niet te realiseren zijn in de leefwereld. Het onderzoek is erop 
gericht geweest om “Burgerkracht” onder de aandacht te brengen, een tweede doel van dit 
onderzoek is om te zorgen dat initiatieven uit de leefwereld, van burgers en werkers, een 
hitteschild krijgen tegen de soms verschroeiende systeemwereld. Als na een paar jaar de 
geldkraan stopt is dat vrij dramatisch voor het vertrouwen van de burger. Vertrouwen in 
publieke instanties en overheden, dus ook in de uitvoerende professionals. Door langdurig 
contact ontstaat vertrouwen. Duurzaam present zijn en blijven inspelen op de kansen en 
problemen in de wijk. Dat zou op termijn wel eens cruciaal kunnen zijn voor de legitimiteit 
van maatschappelijk ondernemers.  
 

 Dit brengt ons bij de laatste en belangrijkste conclusie: de relatie tussen burger en hun 
instituties. Ja, de burger centraal. Het kan erg verfrissend werken om vanuit 
handelingsperspectief te kijken naar burgers en hun instituties. Dan zie je dat het om de 
relatie tussen beide gaat, om de manier waarop ze samen tot betekenissen, keuzes, 
inhoudelijke agenda’s en acties komen. Dat ze samen wérken aan een civil society. Ieder naar 
eigen vermogen. Kwestie van civiele kracht serieus nemen. Van niet in zelfstandige 
naamwoorden blijven hangen. Niet vanuit instituties blijven praten in termen van ‘de 
aanpak’, ‘de opgave’, ‘de methodiek’. Voor je het weet is dat het onderwerp en zijn burgers 
lijdende voorwerpen. Burgers en professionals willen actie. Creatieve, out of the box 
denkende bestuurders met vertrouwen in hun professionals helpen om ervoor te zorgen dat 
de passende organisatievorm volgt. Zeg wat je plannen zijn en doe vervolgens wat je gezegd 
hebt. Vertrouwen krijgen en betrouwbaar zijn vormen de ingrediënten voor de toekomst.  
Vanuit dit vertrekpunt moeten burgers en professionals complementair gaan werken, elk 
vanuit hun  eigen context. (Deming cirkel: Plan, Do, Check, Act. 1984). 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDCA-Cycle.png
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8. Vraagpatronen en aanbevelingen  

In de analyse is inzicht verkregen in een Top 3 aan vraagpatronen die terugkomen in de verhalen van  
management, beleidsmedewerkers, professionals en (bestuurs)leden van de Hambaken Gym. Het 
onderzoek biedt aanbevelingen richting het toekomstig lokale beleid op burgerkracht. Met deze 
vraagpatronen en aanbevelingen is de doelstelling van dit onderzoek bereikt. Het is aan de burgers 
en het publiek domein om met deze aanbevelingen daadkrachtig aan de slag te gaan om zo te komen 
tot nieuwe verhoudingen, taken en verantwoordelijkheden.  

Vraagpatroon 1 

 

Hoe facilteer je cirkels van vertrouwen? 
Burgers zijn het vertrouwen in de dienstverlenende sector kwijtgeraakt. Het 

legitimiteitvraagstuk binnen de lokale overheid en dienstverlenende 

instanties staat ter discussie. Burgers daar en tegen zijn door de verzorging- 

en welzijnsstaat soms ver verwijderd van hun geloof in eigen kracht. Zij 

zullen zich moeten herpakken en zullen weer verantwoording moeten  

nemen voor de zaken in hun eigen wijk. 

PERSPECTIEF AANBEVELINGEN 

Handelingsstrategie De strategie van het klokkenluiden. Hierbij is de enige optie om het 

probleem publiekelijk te maken.   

Bewoners De beweging en verandering zal van binnenuit moeten komen. Geloof in de 

eigen kracht kan er voor zorgen dat de komende jaren activiteiten meer 

vanuit de bewoners opgepakt zullen worden. Dat het wantrouwen dat de 

burger heeft in de lokale overheid omgezet wordt in vertrouwen in zichzelf 

waardoor er een hernieuwd vertrouwen kan ontstaan in de 

ondersteunende en faciliterende rol van het professionele veld. De 

Burgerinitiatieven ontstaan waar professionals op aan kunnen sluiten. 

Professionals Professionals gaan wijkgericht werken. Dit zijn wel generalisten die 

herkenbaar zijn voor de bewoners in de wijk. Een handjevol met een 

dienstverband van minimaal 24 uur per week gericht op één wijk. Dit 

voorkomt versnippering, bureaucratie en een overdaad aan overleg. Plaats 

deze werkers onder één dak zodat zij  elkaar in de wandelgangen 

tegenkomen en sneller, goedkoper  en simpel afspraken kunnen maken met 

elkaar. Motto: “Minder professionals in de wijk geeft rust aan bewoners”.  

Beleid Ga aan de slag met wat je beschrijft als gemeente in de beleidsnota “De 

Sociale kracht van de stad”. In deze nota staat helder omschreven WAT de 

gemeente ’s-Hertogenbosch de komende jaren wil bereiken. Maak 

daadwerkelijke stappen en vertaal het WAT naar het HOE. Maak 

bijvoorbeeld van de Noorderpoort een  Bewonersbedrijf Hambaken wat als 

pilot dient voor een krachtig burgerinitiatief zoals verkondigd in deze nota. 
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Lokale netwerk 

 

Belangrijke boodschap aan burgers en lokale overheid: “Zeg wat je gaat 

doen en doe wat je zegt!” Communicatie is van essentieel belang. Kom je 

afspraken na. De wijk Hambaken is een ‘klein dorp’ met 5000 huishoudens. 

Zowel onder professionals als bij de bewoners is er een grote mate van 

bereidwilligheid. Het is de kunst om elkaars verwachtingen te horen en te 

verstaan. Uitgangspunt is het referentiekader van de burger waar 

vervolgens bedrijven en organisaties op aan proberen te sluiten. Juist deze 

5000 huishoudens zorgen voor de “massa” die een verandering in de wijk 

nodig heeft om te kunnen kantelen.  

Vraagpatroon 2 

 

Hoe krijg je, in de verbinding van systeemwereld en leefwereld, 

professionals die ruimte vragen en bieden om hun eigen 

handelen te bepalen.  
Hoe geef je meer autonomie en mandaat aan je medewerkers binnen een 

strak geleide productiegestuurde organisatie? 

PERSPECTIEF AABEVELINGEN 

Handelingsstrategie 

 

De strategie van het aankaarten op hoger niveau bijvoorbeeld het 

management. De spagaat waar professionals vaak inzitten moet voelbaar 

worden in het management. Zij hebben de macht om het binnen hun 

organisaties anders in te gaan richten en te verantwoorden naar hun 

financierders. 

Bewoners De bewoner krijgt een professional die “aansluit”. De professional luistert 

niet alleen maar hoort ook goed wat er gezegd wordt. Hij neemt 

daadwerkelijk stappen die snel te maken zijn. De burger krijgt het gevoel 

dat hetgeen hij inbrengt van belang is en dat hij ondersteund wordt om zijn 

ideeën ten uitvoer te brengen. Hierdoor voelt de burger zich meer 

verantwoordelijk voor datgene wat er in zijn wijk gebeurt. 

Professionals De toekomst verwacht een presente en reflexieve  professional die 
problemen vanuit verschillende aanvliegroutes (interdisciplinair) , benadert. 
Maar hij moet ook in staat en bereid zijn om met andere werksoorten 
samen te werken.  

 Kunnen reduceren zonder reductionistisch te worden, dat wil 
zeggen: bereid en in staat zijn de ‘volheid’ en complexiteit van een 
probleem te (door)zien, maar tegelijkertijd terug te kunnen 
brengen tot beleidsmatig hanteerbare proporties;  

 een onderzoekende houding hebben: geduld en discipline kunnen 
opbrengen, maar ook over de noodzakelijke skills beschikken, om 
een probleem zorgvuldig te analyseren en niet meteen in 
oplossingen te denken;  

 (zelf)reflexief zijn: dat wil zeggen, het vermogen hebben om de 
eigen opvattingen, vanzelfsprekendheden, keuzes en het eigen 
handelen kritisch tegen het licht te houden. (Lectorale rede Sjaak 

Khonraad, Avans 13 april 2011).  

Deze nieuwe professional wordt opgeleid door onderwijsinstituten 
zoals  Avans en KWIC; methodiek presentie en reflexief zijn tools die 
reeds ontwikkeld zijn . Methodiek presentie van prof. Andries Baart. 
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Beleid De visie om minder professionals in de wijk in te zetten moet een ‘visieslag’ 

worden en geen ‘bezuinigingsslag’. Door andere eisen aan je werknemers te 

stellen, ze ruimte te geven op een andere manier te werken en daar steun 

aan te geven, zijn er minder professionals nodig.  

Lokale netwerk 

 

In de wijk werken teveel verschillende organisaties en professionals langs 

elkaar heen. De toekomst vraagt om een presente, breed aanspreekbare 

nieuwe sociale professional die ook verbindingen weet te leggen met 

andere lokale netwerken en bedrijven. Die ondersteunend is naar de burger 

maar ook naar de andere professional/bedrijf in de wijk. Wees in je gehele 

professionele houding dienstbaar en gun elkaar de veren!  

Vraagpatroon 3 

 

Hoe laat je de eigen kracht van de burger en zijn sociale 

netwerk centraal staan in een wijk?  

PERSPECTIEF AANBEVELINGEN 

Handelingsstrategie 

 

De strategie van samenwerking met open ‘vizier’. Hier wordt gekeken naar 

alternatieven tussen de betrokkenen. Belangrijk is dat er niemand op 

achteruit gaat en je dus een win-win situatie creëert.  

Bewoners Zoek als bewoners de verbinding met elkaar, sta open voor elkaars ideeën. 

Trek samen op richting instanties. Zorg dat je een soort wijkcoöperatie gaat 

ontwikkelen in het Bewonersbedrijf. 

Professionals Door de economische crisis zullen er voor instanties nog bezuinigingsslagen 

komen. Dit betekent minder personeel. Door de grotere inzet en bijdrage 

vanuit de burger kunnen dezelfde doelen op een andere manier bereikt 

worden. Professionals werken veel meer samen met de burger als 

voorheen. Zij ervaren de burger als een bondgenoot. 

Beleid Wordt als Klankbordgroep samen met de  Hambaken Gym lid van de LSA. 

Het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een 

vereniging voor bewoners die zich sterk maken voor hun wijk.  

Met zijn allen houden ze goed in de gaten hoe het gaat met de wijken en 

met het stedelijk beleid. Wat werkt, wat niet? Wordt er naar bewoners 

geluisterd bij het maken en uitvoeren van beleid? Dit bespreken ze niet 

alleen met elkaar. Ze organiseren bijeenkomsten, debatten, ze voeren 

projecten uit, ze publiceren en communiceren. Zij gaan onverminderd door 

met vertellen dat bewoners het vertrekpunt moeten zijn van de wijkaanpak. 

Lokale netwerk Door als Klankbordgroep en Hambaken Gym samen op te trekken in een 

Bewonersbedrijf leg je dwarsverbanden door de wijk, tussen jong en oud en 

tussen culturen.  

Maak gebruik van de opgeleide lokale generatiecoaches van de 

Marokkaanse gemeenschap  om de “Generatiedialoog; door stichting Rijp 

en Groen” in hun cultuur op gang te brengen. Ook hier geldt dat het van 

binnenuit moet komen. 
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Een kwestie van doen dan…?  

Burgers tonen lef! Afgelopen half jaar zijn er gesprekken gevoerd tussen burgerinitiatief de 

Klankbordgroep en burgerinitiatief vereniging Hambaken Gym. Doel van deze gesprekken was om te 

komen tot een gezamenlijke vorm van ‘georganiseerde burgerkracht’. Samen vormen zij de ‘massa’ 

die deze wijk nodig heeft om een kanteling te maken. Gewoon beginnen dus, niks mis mee. Start met 

elkaar een bewonersbedrijf. Laat het organisch groeien met de mensen en de middelen in de wijk. 

Begin klein. Sta open voor elkaar en verbindt de ideeën. Maar na het doen wel bezinnen, denken en 

beslissen voordat  je maar blíjft doen!  
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Overzicht gesprekspartners en geïnterviewden: 

Gemeente 

Marion Biezen    (ex-)stadswerker 

Bart Eigeman    (ex-)wethouder 

Marga de Leeuw    Sociaal projectleider wijkvernieuwing 

Lieneke de Laat    Bestuurlijk juridisch beleidsmedewerker 

Peter Mastwijk     (met respect deze vermelding)  

Marcel Roovers    Hoofd Jeugd en Onderwijs 

Geert Snijders    Wethouder   

 

Zayaz 

Mo Acharki     Bestuurder 

Janny Baaijens    Gebiedsconsulent     

Ad van Gurp     (ex-)Directeur 

Janine van Heertum   Hoofd maatschappelijke ontwikkeling 

Maartje de Kruijf    Strategisch adviseur 

Bas Maasen     (ex-)Directeur 

Leon Pijnenburg    Wijkbeheerder/Jeugdregisseur 

Simone van Raak  Projectleider maatsch. ontwikkeling 

 

Provinciale Raad voor Gezondheid: 

Mariet Paes     Directeur 

Roos Sohier     Beleidsadviseur 

 

Stichting Divers 

Günther Baelen    Coördinator jongerenwerk 

Yvonne Kolmans    Sociaal programmaleider 

Helen Raamsdonk-Moscoviter  Manager stedelijke projecten 

Hanny Spijkers    Opbouwwerker bijzondere doelgroepen 

 

HAN 

Martha van Biene  Lector Lokale Dienstverlening uit 

klantperspectief 

Maria van Erp    Onderzoeker 

Hans Waegemaekers   Coördinator Master M & I 
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Avans 

Sjaak Kohnraad    Lector Integrale veiligheid 

 

NIVM 

Wouter Schols    Manager Innovatie 

 

Movisie 

Chris Veldhuijsen    Senior advisor 

 

Cello 

Theo van den Boogaart   Sectormanager 

Giel Driessen    Clustermanager 

 

Vereniging Hambaken Gym 

Harold Drost    Interim-voorzitter 

Fatima Mouhallef    Bestuurslid 

Rahal Noudri    Oprichter 

Youssef Noudri    Hoofdtrainer en mede-oprichter 

Wilma van Steen    Bestuurslid en vice-voorzitter 

Karin van der Voort   Penningmeester 
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