Wijkondernemingen
SAMENWERKEN, DAT DOE JE SÁMEN

INLEIDING
Het fenomeen wijkonderneming is gebaseerd op de
Development trusts en Community Enterprises uit Engeland. Met de
wijkonderneming krijgen bewoners instrumenten in handen
om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor en in hun eigen
wijk. Oplossingen rondom energie, zorg of het in eigen beheer
nemen van publieke ruimtes zoals wijkcentra.
De wijkonderneming past daarmee in een wereldwijde
beweging waarbij zelfregulering voorop staat: burgers nemen
het heft in eigen handen om lokale problemen aan te pakken.
Met het verbeteren van leefbaarheid in eigen dorp of wijk heeft
de wijkonderneming een brede maatschappelijke doelstelling.
Het succes van dit soort initiatieven is dan ook het best
gewaarborgd in brede samenwerkingsverbanden tussen
overheid, bedrijfsleven en een lokale gemeenschap. Samenwerkend vermogen vormt zo het kloppend hart van een
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wijkonderneming. Maar samenwerkend vermogen ontstaat
niet vanzelf. Wijkondernemers bewandelen immers nog
ongebaande paden. En ook samenwerkingsvormen moeten
daarbij opnieuw uitgevonden worden, van samenwerking
tussen wijkbewoners, met mensen van buiten de organisatie en
de wijk tot samenwerking met overheid en instellingen. Een
wijkonderneming roept daarmee veel vragen op.
Daarom een reeks informatiebladen, over rechtsvormen,
financieringsvormen en dit informatieblad dat in het teken
staat van samenwerkend vermogen. Waarom is samenwerken
eigenlijk soms zo lastig? Waar lopen wijkondernemers tegenaan als het gaat om samenwerken tussen bewoners onderling
en met instituties als de overheid en andere instellingen? Welke
lessen zijn daaruit te trekken?

VERTROUWEN IN SAMENWERKEN
Volgens onderzoek bestaat samenwerkend vermogen uit twee
basisingrediënten: wederkerigheid en transparantie. Anders
gezegd: ‘voor wat hoort wat’ en ‘doen wat je zegt’. Als samenwerken zo simpel is, waarom is de praktijk dan zo weerbarstig?
Hieronder vier redenen waarom dat zo is.

1. Samenwerkingsparadox
Mensen werken samen omdat een ander iets kan of weet dat
nodig is om verder te komen. Samenwerken brengt daardoor een
vorm van afhankelijkheid met zich mee. Maar mensen zijn niet
graag afhankelijk. Ziedaar de samenwerkingsparadox. Om die
paradox op te heffen is iets bijzonders nodig: vertrouwen.
Vertrouwen ontstaat alleen niet vanzelf.

‘Werk om te beginnen vooral op
concrete zaken samen, als dat goed
gaat, is de volgende stap weer
makkelijker te zetten’
Joke Sickman, initiatiefnemer van de Wagenwerkplaats in
Amersfoort, heeft daar de nodige ervaring mee. De Wagenwerkplaats, een voormalig reparatiebedrijf voor spoorwagons in
midden Nederland, is tien jaar geleden door de NS afgestoten.
Voor het braakliggende terrein en de leegstaande gebouwen was
alleen nog geen definitieve bestemming gevonden. Wijkbewoners
sloegen de handen ineen en legden een claim op het gebied.
Volgens Joke is samenwerken voor een korte termijnactie vaak
eenvoudig. Maar voor een lange termijn doelstelling wordt dat al
snel ingewikkeld. ‘Bijvoorbeeld in mijn situatie met de
Wagenwerkplaats: ik wilde iets, zocht anderen op, legde uit wat ik
wilde, vroeg wat de anderen wilden, wij conformeerden ons aan
elkaar en gingen samen aan dat doel werken. Zo kwamen we weer
anderen tegen die we probeerden “voor ons karretje te spannen”,
maar dat lukte meestal alleen maar tot op zekere hoogte. Heel
begrijpelijk, want ieder had ook zijn eigen belang. Conclusie voor
mij is: werk om te beginnen vooral op concrete zaken samen, als
dat goed gaat, is de volgende stap weer makkelijker te zetten.’

2. Ervaring uit het verleden
Samenwerken begint dus door gewoon met elkaar aan de slag te
gaan. Beloftes zijn snel uitgesproken, veel belangrijker is de vraag
of ze ook echt worden nagekomen. Er is maar een manier om daar
achter te komen en dat is ervaring met elkaar opdoen in de
praktijk. Zijn dat positieve ervaringen dan versterkt dat vertrouwen. Zijn dat negatieve ervaringen dan zet dat vertrouwen juist
onder druk.

Nieuwe acties kunnen dan al snel het gevoel oproepen: ‘zie je wel,
het gaat toch weer net als toen en toen’. In die situaties helpt het
om je te realiseren dat je met de bril van het verleden naar het
heden kijkt. Het loont de moeite om te proberen daarvan los te
komen: gun de ander en jezelf de kans om nieuwe ervaringen met
elkaar op te bouwen. Lukt dat niet, schakel voor die specifieke klus
dan een ander in, iemand die niet belast is met die ervaring uit het
verleden. Blijf daarbij wel meekijken. Als het goed gaat heb je
weer een nieuwe ervaring opgedaan. Elke situatie is immers weer
anders. Dat maakt samenwerken ook erg leuk.

3. De klik tussen mensen
Volgens Kees Fortuin, betrokken bij buurthuis De Nieuwe Jutter in
Utrecht, is plezier in de samenwerking een belangrijke bron van
energie in de wijkonderneming. ‘Mensen kijken vaak naar het doel
maar het is de klik tussen mensen waardoor het doel bereikt kan
worden. Als de klik er is, wordt het werk als vanzelf gedaan.’
Voor Kees Fortuin is De Nieuwe Jutter daar ook het bewijs van:
het buurthuis is al sinds 2008 in zelfbeheer en sindsdien is het
bezoekersaantal verdrievoudigd. ‘Mensen die er geen plezier in
hebben, zijn zo weg.’ Plezier werkt aanstekelijk. Daar komen ook
andere mensen op af. Met elkaar samenwerken kan zo heel
inspirerend zijn. In ieder geval in de groep zelf. Samenwerken met
andere groepen is dan de volgende uitdaging. Groepen kunnen
namelijk heel verschillend van elkaar zijn waardoor de samenwerking moeizaam kan verlopen. Daar lopen wijkondernemingen best
nog weleens tegenaan. Want als het goed is komen in de wijkonderneming heel verschillende werelden samen.

‘Mensen die er geen plezier in
hebben, zijn zo weg’
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4. Verschillende werelden
Een wijkonderneming is een bijzondere organisatie. Het is
geen overheidsorganisatie maar een organisatie van burgers.
Tegelijkertijd is het ook geen echte private organisatie want een
wijkonderneming richt zich op het algemeen belang in de wijk, een
doel dat lange tijd vooral in handen lag van de overheid of van
professionele organisaties. Een wijkonderneming heeft daardoor
een heel eigen manier van werken. Er heerst een sterk informele
sfeer. Mensen raken betrokken uit persoonlijke motivatie en
enthousiasme. In plaats van formele procedures wordt gewerkt
vanuit intuïtie. In plaats van te werken met methodes en technieken wordt gewerkt vanuit creativiteit en doorzettingsvermogen.
Een wijkonderneming werkt in de leefwereld. Dat is een heel
andere wereld dan de systeemwereld van de overheid en andere
professionele organisaties. Daar wordt gewerkt met vergunningen
en protocollen, formele regels en procedures. En dat kan een
flinke stempel drukken op de samenwerking tussen wijkonderneming en de overheid. Zo gaat een overheidsbesluit vaak eerst door
vele handen: van uitvoering naar management naar bestuur, soms
naar politiek, en weer terug. Dat kan een ondoorzichtig proces zijn
met lange wachttijden. Terwijl de communicatie in een wijkonderneming juist heel kort kan zijn: collega’s zijn soms gewoon buren
waardoor afspraken met elkaar heel snel te maken zijn.
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Alleen al dit verschil in tempo kan in de samenwerking tussen
wijkonderneming en overheid tot wederzijds onbegrip leiden.
Door heel snel te beslissen kan de een denken: ‘hebben ze er wel
echt goed over nagedacht?’ Door heel lang over een beslissing te
doen kan de ander denken: ‘ze wíllen het gewoon niet’. Maar niet
wíllen beslissen is iets anders dan niet kúnnen beslissen. Door
elkaar te vertellen hoe de eigen organisatie werkt en waarom dat
zo werkt kan dit soort onbegrip voorkomen worden.

‘Samenwerken kan niet zonder
investeren in elkaar’
Samenvattend
Samenwerken kan lastig zijn maar levert ook veel op. Dus alle
reden om erin te investeren. Dat is nodig omdat vertrouwen in
elkaar niet zomaar ontstaat. Neem de tijd om anderen inzicht te
geven in hoe de dingen werken in jouw organisatie en besteed
aandacht aan hoe het werkt bij de ander. Dat wederzijds inzicht is
nodig om elkaars acties te begrijpen. Daarna zijn het de praktische
ervaringen die je met elkaar opdoet die het vertrouwen in elkaar
voedt.

SAMENWERKING TUSSEN WIJKBEWONERS
Wijkbewoners starten een wijkonderneming omdat zij zelf de
regie willen voeren over activiteiten die voor hun wijk belangrijk zijn: zelf keuzes maken, beslissingen nemen en uitvoeren
op een manier die het beste past bij hun wijk.

Persoonlijke motivatie
Het succes van de wijkonderneming is afhankelijk van de manier
waarop wijkondernemers inspelen op de wil, motivatie en drijfveren van wijkbewoners om betrokken te raken bij de wijkonderneming. Hoe dat voor elkaar te krijgen verschilt van wijk tot wijk.
Zo is de ene buurtwinkel de andere niet: de familie Kors uit
Amsterdam moest na meer dan 50 jaar haar buurtwinkel sluiten
omdat zij niet meer konden concurreren tegen de supermarkten
die in de buurt neerstreken (zie: NCRV Dokument ‘Niets blijft’).
Tegelijkertijd slaan burgers in kleine dorpen juist de handen ineen
om samen een buurtwinkel op te zetten.

De Witte Vlinder, Amersfoort
Door verhuizing van de basisschool kwam een groot pand
middenin een woonwijk leeg te staan. Een groep van zeven
bewoners nam het initiatief om het pand over te nemen om
er een bewonersbedrijf in te vestigen. In het eerste jaar
kregen ze veel bijval: een van de informatieavonden werd
door ruim 80 bewoners bezocht. Maar toen de voortgang
uitbleef werd ook het draagvlak snel minder. In ieder geval
minder zichtbaar: de informatieavonden werden minder
druk bezocht en het werk kwam op de kleine kerngroep
neer. Na 2,5 jaar kon de groep alsnog een pand overnemen,
niet het pand van eerste keus maar eentje iets verderop.
Binnen korte tijd waren alle vaste ruimtes verhuurd aan
mensen en groepen in de wijk, zijn er klusdagen gehouden
en zijn veel mensen ook weer actief betrokken bij de
organisatie.

De GaveSuper, Oostwold
In Oostwold (Groningen) namen 180 huishoudens een
aandeel in de GaveSuper. Met de GaveSuper kunnen
dorpelingen boodschappen in de buurt blijven doen. De
organisatie draait op één betaalde kracht, medewerkers en
cliënten van de Zijlen, een organisatie voor mensen met een
beperking, en op vrijwilligers uit het dorp die een of meer
dagdelen meewerken. Doel is om de winkel draaiende te
houden en de ook de kosten daarom zo laag als mogelijk te
houden. Voor meer informatie zie:
www.gaveborg.nl/attent-gavesuper.

Verschillende thema’s, vergelijkbare uitdagingen
Doel en omstandigheden kunnen voor wijkondernemingen zeer
verschillend zijn. Toch hebben wijkondernemingen één gemeenschappelijk kenmerk: met de komst van een wijkonderneming kan
samen leven en samen werken volledig door elkaar heen gaan
lopen. Zodra mensen met elkaar gaan samenwerken zijn ze niet
meer alleen buren, ze worden ook collega’s. Elke wijkondernemer
krijgt daardoor vroeg of laat met vergelijkbare spanningsvelden te
maken zoals:
1. Actief en passief draagvlak
2. Wel de lusten maar niet de lasten
3. Drempels om in én uit te stappen
4. Motivatie en vrijwilligheid
5. Sociaal en ondernemend

1. Actief en passief draagvlak
Een wijkonderneming bestaat bij de gratie van wat mensen
gemeenschappelijk hebben en belangrijk vinden. Zeggenschap
van zowel actieve wijkbewoners als niet-actieve wijkbewoners is
dan ook cruciaal. Maar: zoveel mensen, zoveel wensen.

Medezeggenschap kan daardoor ook leiden tot gebrek aan focus,
keuzestress en besluiteloosheid. Het bouwen van draagvlak is dan
ook een kwetsbaar thema. Als draagvlak snel groeit maar
projecten achterblijven kunnen mensen al snel teleurgesteld
raken: veel praten maar weinig te doen. Het omgekeerde kan ook
gebeuren: als het aantal projecten snel groeit zijn er veel mensen
nodig zijn om die projecten uitgevoerd te krijgen. Er ontstaat in
korte tijd veel behoefte aan coördinatie en dat kan misverstanden,
fouten en conflicten met zich meebrengen. Hoe zorg je voor
voldoende draagvlak in de verschillende fasen van een
wijkonderneming?
Draagvlak voor een initiatief meet je niet alleen af aan aantal
actieve mensen. Soms is de achterban niet actief maar bestaat er
wel sympathie voor. Ook dat is draagvlak. Onderzoek van Sociaal
en Cultureel Planbureau laat zien dat er geen grote kloof bestaat
tussen actievelingen en mensen die niet actief zijn. Mensen die
niet actief zijn kunnen best een stille supporter zijn. Dit soort
passief draagvlak, draagvlak onder niet-actieve wijkbewoners, is
dus zeker een vorm van draagvlak. Door te blijven communiceren,
ook in tijden dat een initiatief er wat minder rooskleurig voor
staat, kun je zorgen dat ook dit draagvlak gewaarborgd blijft.
Passief draagvlak is alleen niet altijd voldoende. Hoe groter de
impact van een initiatief in de buurt, hoe belangrijker het is dat
wijkbewoners er ook daadwerkelijk over mee kunnen praten.

‘Met de komst van een wijkonderneming kan samen leven en samen
werken volledig door elkaar heen
gaan lopen’
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Als de gevolgen van een initiatief niet alleen de actievelingen maar
veel meer mensen raakt is het belangrijk om draagvlak zo
zichtbaar mogelijk te maken. Dat is goed voor wijkondernemers
zelf die zich zo gesteund kunnen voelen in het werk dat ze doen
voor de wijk. Het is ook goed voor de onderbouwing van behoeften aan ondersteuning van andere organisaties, bijvoorbeeld van
de gemeente.
Draagvlak kan zichtbaar worden door:
• discussieavonden te organiseren, enquêtes te houden in de wijk
of mensen via een buurtreferendum laten stemmen. Dan gaat
het vaak om een specifiek onderwerp;
• steunbetuigingen van wijkbewoners aan wijkonderneming als
geheel. Dat kan bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen om
“Vriend van de wijkonderneming” te worden. Dat kan gepaard
gaan met het ondertekenen en overhandigen van een
certificaat.

!

Draagvlak is dus geen zelfstandig doel: het gaat om de balans
tussen draagvlak, zeggenschap en omvang van activiteiten. Te
snelle groei van het ene of andere aspect kan frustratie of
stagnatie teweegbrengen. Blijf investeren in draagvlak ook als
mensen geen actieve betrokkenheid tonen. Passief draagvlak is
vaak groter dan je denkt en is onderdeel van het fundament waar
de wijkonderneming op draait.

Bewonersbedrijf Heechterp- Schieringen, Leeuwarden
Het Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen heeft in haar
statuten opgenomen dat zij certificaten kunnen uitgeven
aan wijkbewoners. Een certificaat is een schriftelijke
verklaring. Door certificaathouder te worden van de
wijkonderneming maakt een wijkbewoner duidelijk de
wijkonderneming te steunen. Certificaten kunnen gratis
worden uitgegeven en er hoeven ook geen rechten of
plichten aan gekoppeld te worden. Een hele goede manier
dus om bewoners die niet actief zijn toch hun steun te laten
betuigen aan de wijkonderneming.

2. Wel de lusten, niet de lasten
In elke wijk zijn er altijd wel bewoners die willen meewerken en
meebeslissen en er zijn bewoners die dat niet willen. Daardoor
kan het gebeuren dat mensen zelf geen bijdrage leveren maar wel
de vruchten plukken van de inspanning van anderen. Soms is dat
juist de bedoeling van de wijkonderneming, bijvoorbeeld mensen
die vereenzamen een plek in de wijk bieden om elkaar te ontmoeten. Maar soms kan het leiden tot doelbewust free riding van
mensen: wel de lusten, niet de lasten. Een goed voorbeeld is
groenonderhoud: het werk van een paar mensen, een plezier voor
iedereen. Bij de start van zulke activiteiten zijn er altijd wel
enthousiastelingen met groene vingers te vinden. Maar blijft dat
ook zo als anderen zich structureel afzijdig houden?

6 | SAMENWERKEN, DAT DOE JE SÁMEN

Volgens Tine De Moor, hoogleraar Universiteit Utrecht en expert
in burgercollectieven, zijn er mogelijkheden om neiging tot free
riding het hoofd te bieden bijvoorbeeld door aandacht voor
diversiteit. Er wonen nu eenmaal heel verschillende mensen in een
wijk. Ze hebben verschillende interesses en talenten. Net zoals er
praters zijn en doeners. Door een gevarieerd pakket aan activiteiten te ontwikkelen kunnen diverse mensen uit de wijk betrokken
raken: ieder zijn ding.

Weggeefwinkel en Buurttuin, Amersfoort
Tien jaar geleden heeft een groep burgers braakliggend
gemeentegrond in gebruik gekregen om daar een
weggeefwinkel op te richten. Na verloop van tijd hebben
bewoners in de buurt op het andere deel van de grond een
buurttuin gemaakt. Vorig jaar kregen beide groepen te
horen dat de gemeente de grond wil verkopen. De groep
vrijwilligers is sinds die tijd ineens flink gegroeid. Doeners
zijn aangevuld met praters en planners, wijkbewoners die
plannen maken en onderhandelen met de gemeente om
beide initiatieven in hun wijk te behouden.

Het is daarbij wel van belang om de groepsverbanden niet te
groot te laten worden. Volgens Tine De Moor zorgen kleine
groepen voor grote sociale controle. ‘En goede sociale controle
helpt free riding te voorkomen’ volgens De Moor. Een goed
voorbeeld hiervan is het Broodfonds.

‘Goede sociale controle helpt
free riding te voorkomen’

Het Broodfonds
Het Broodfonds is een arbeidsongeschiktheidsvoorziening
voor zelfstandige ondernemers. Het Broodfonds werkt als
een schenkkring: wie ziek is krijgt van alle deelnemers een
bedrag geschonken. Het Broodfonds is gebaseerd op
onderling vertrouwen. Daarom bestaan de schenkkringen
uit maximaal 50 deelnemers. Die maximale groepsgrootte
maakt het voor mensen mogelijk om elkaar te kennen en
goed contact met elkaar te onderhouden. Zie voor meer
informatie www.broodfonds.nl.
Een maximale groepsgrootte betekent niet dat de wijkonderneming zelf klein moet blijven maar dat de teams waarin gewerkt
wordt klein genoeg blijven voor mensen om goed onderling
contact te hebben. Zo heeft een groep burgers in Amersfoort bij
de oprichting van hun coöperatie in de statuten vastgelegd dat als
er meer dan 50 leden zijn de coöperatie zich opsplitst. Zo kunnen
leden in kleiner verband met elkaar samenwerken en tegelijkertijd
lid blijven van de totale coöperatie.

!

Diversiteit vergroot dus de kans op betrokkenheid en verkleint
de kans op free riding. Een wijkonderneming is zo gebaat bij een
divers pakket aan projecten en activiteiten. Het vergroot de kans
op betrokkenheid van diverse mensen uit de wijk. Hoe groter de
betrokkenheid, hoe minder kans op free riding. Splits de organisatie
op in kleine teams om de onderlinge sociale contacten zo groot
mogelijk te maken. Ook dat vermindert de kans op free riding.

En, door er onvoldoende bij stil te staan dat mensen ook weer
kunnen vertrekken kan de wijkonderneming voor verrassingen
komen te staan.
Zo blijkt uit de publicatie ‘MeeVaart Maken’ van Stichting
Meevaart Ontwikkel Groep (november 2013): ‘Toen de keukenbaas
vertrok verdween met hem ook de discipline nodig om een
keuken netjes en proper te houden. Iedereen wil de keuken graag
‘hebben’ en bij voorkeur in combinatie met catering opdrachten.
Maar schoonmaken en opruimen is er niet bij. Een actie in de
tweede helft van het voorjaar met een andere coördinator leverde
onvoldoende op. De keuken blijft een probleem.’
Het helpt mensen én de organisatie als iedereen weet dat er een
begin maar ook een einde zit aan betrokkenheid. Dat geldt ook
voor mensen die misschien helemaal niet los willen laten.

‘Het helpt als iedereen weet: er zit
een begin maar ook een einde aan
betrokkenheid’
Mensen ‘van het eerste uur’ identificeren zich vaak sterk met de
onderneming, ze waren er immers voor de geboorte al bij. Mensen
van het eerste uur kunnen het er in een latere fase moeilijk mee
hebben om los te laten of zeggenschap te verliezen. Terwijl het
voor draagvlak belangrijk is om ook andere mensen uit de buurt
een kans te geven een rol te spelen in de wijkonderneming.
Daarvoor is doorstroom van mensen in functies nodig.

3. Drempels om in én uit te stappen
In de startfase van een onderneming eisen veel verschillende
zaken tegelijkertijd aandacht: het opzetten van de activiteiten,
het inrichten van de organisatie, het werven van medestanders en
medewerkers. Er wordt veel aandacht besteed aan hoe mensen
mee kunnen doen maar niet of nauwelijks aan hoe mensen ook
weer kunnen stoppen. Dat heeft gevolgen: mensen die overwegen
mee te doen kijken vaak toch eerst even de kat uit de boom.
Daardoor kan veel werk op een kleine groep mensen neerkomen.

Met een doorstroombeleid weten wijkbewoners waar ze aan
beginnen én dat er ook een einde aan zit. Daarmee kan voorkomen worden dat de organisatie te sterk gaat leunen op oprichters
waardoor het voortbestaan in gevaar kan komen na het afzwaaien
van oudgedienden.
Tegelijkertijd is het ook moeilijk voor mensen om iets los te laten
wat je hebt helpen opbouwen. Het helpt om mensen die toch
betrokken willen blijven daar op een andere manier ruimte voor te
geven. Universiteiten werken bijvoorbeeld met een alumni-platform: eenmaal afgestudeerd kunnen oud-studenten op deze
manier toch betrokken blijven bij ‘hun’ universiteit. Vaak hebben
ze inmiddels een eigen netwerk opgebouwd waar de universiteit
weer voordeel mee kan doen.
Op dezelfde manier weten oudgedienden van wijkondernemingen
vaak ‘hoe de hazen lopen’ in de wijk en bij de gemeente. Door
voormalig actieve bewoners via een netwerk betrokken te houden
kunnen zij de wijkonderneming ook in de toekomst met raad en
daad bij blijven staan.

!

Een helder doorstroombeleid houdt de drempel om mee te
doen dus zo laag mogelijk. Door nieuwe rollen en plekken te
ontwikkelen voor mensen die willen afzwaaien kunnen sterk
betrokken oudgedienden uitstappen maar toch betrokken blijven.
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4. Motivatie en vrijwilligheid

De nieuwe Jutter, Utrecht

Volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau doen
veel mensen aan vrijwilligerswerk. Schattingen van het aantal
vrijwilligers in de zorg en ondersteuning lopen op tot wel 2 miljoen
mensen. Meer dan de helft van de Nederlanders wil ‘beslist wel’ af
en toe boodschappen doen en ruim een kwart wil ook ‘best wel’
helpen met huishoudelijk werk zoals schoonmaken. Buurtgenoten
willen elkaar dus best helpen als er hulp nodig is en dat is goed
nieuws voor de wijkonderneming.

Bij een wijkonderneming komt veel improvisatie kijken.
Daardoor is er ook veel ruimte om dingen spontaan te laten
ontstaan, bijvoorbeeld uit problemen die mensen met
elkaar bespreken. Zo is de Ouderensoos in de Nieuwe Jutter
ontstaan toen een buurtbewoner na het overlijden van haar
demente moeder ook nog eens met de beginnende
dementie van haar schoonmoeder werd geconfronteerd.
Mensen van het buurthuis zeiden toen: kom maar bij ons
met je moeder, wij zorgen wel voor haar. Zo ontstond de
Ouderensoos. Niet door een vooropgezet plan maar puur
door omstandigheden waar mensen in kunnen komen te
verkeren. En door daar in het moment, spontaan op te
reageren.

Bewonersbedrijf Heechterp- Schieringen, Leeuwarden
Chris Troost, zakelijk leider: ‘Eind 2012 startte een groep
bewoners in Heechterp-Schieringen een bewonersbedrijf.
Inmiddels zijn daar zo’n vijftig vrijwilligers aan verbonden.
Als je kijkt naar bijvoorbeeld de manier waarop we de
administratie moeten regelen dan zijn we eigenlijk een
gewoon bedrijf. Tegelijkertijd zijn we dat juist helemaal niet.
Want veel van de vrijwilligers zijn mensen die hiervoor al
jaren inactief waren en in een uitzichtloze uitkeringssituatie
zaten. Dat betekent dat we vooral ook rustig aan moeten
doen, zodat mensen de kans krijgen om zelf stappen te
zetten op de participatieladder, zelfstandig kunnen werken
en weer wat inkomen verdienen. De activiteiten bieden
mensen weer wat dagritme, ze zien zichzelf weer bijdragen
aan de maatschappij wat weer helpt in het geloof in eigen
kracht.’

Aan de andere kant kunnen buurtbewoners niet op álle vlakken
iets voor elkaar betekenen. Uit het onderzoek van het Sociaal en
Cultureel Planbureau blijkt ook dat buurtbewoners een grens
lijken te trekken bij persoonlijke verzorging. Dat soort ondersteuning wordt liever overgelaten aan thuiszorg of mantelzorgers.
Professionele hulpverleners blijven dus belangrijk, zeker voor
wijkondernemingen die de leefbaarheid in de wijk voor ogen
hebben. Er zijn wijkinitiatieven die zich juist daar op richten, zoals
Oosterplas Doet! in Den Bosch.

Werken met mensen uit de eigen wijk is ook voor de wijkonderneming zelf een kritische succesfactor, stelt Kees Fortuin uit Utrecht.
‘Als wij een kinderfeestje in de buurt organiseren dan kunnen we
dat heel goed doen samen met de vrijwilligerscentrale. Die
trommelt vrijwilligers op uit alle delen van Utrecht. Maar aan het
eind van de dag gaan die weer weg. Daarvan blijft nauwelijks iets
duurzaams achter in de wijk. Daarom doen wij het anders. Wij
betrekken het liefst mensen uit de eigen wijk om activiteiten
samen op te pakken. Het gaat ons niet primair om de klus die
gedaan moet worden maar om de relatie – en dus de kracht in de
buurtgemeenschap – die je opbouwt.’
Ook kan het hele idee van vrijwilligerswerk in een wijkonderneming een heel andere lading krijgen als activiteiten spontaan
worden opgepakt.

!

De wijkonderneming kan een laagdrempelig plek zijn in de
eigen buurt waar mensen aan het werk kunnen gaan. Juist omdat
de wijkonderneming werkt vanuit de leefwereld.
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Oosterplas Doet!, Den Bosch
Bewoners van de wijk Den Bosch Oost willen meer
onderlinge solidariteit in hun wijk en hebben daarvoor het
Burgerwijkteam opgezet. Doel is om professionals die in de
wijk wonen meer voor de eigen wijk in te zetten. ‘Het grote
voordeel van deze professionals is immers dat zij 24/7 in de
wijk aanwezig zijn en vaak al heel lang in de wijk wonen.
Daardoor kan een groot lokaal netwerk worden aangeboord
waarbij het wijk-DNA al in de uitvoering van de activiteiten
verankerd zit’ zegt Mieke van der Sanden, wijkbewoonster
en initiatiefnemer van het Burgerwijk-team Oosterplas
Doet!

5. Waarderen en belonen
Net als andere sociaal ondernemers zijn wijkondernemers ook
ondernemers: het doel is om financieel onafhankelijk te zijn. Dat is
nog niet zo makkelijk. Sociaal ondernemers willen uit betrokkenheid met hun medewerkers nog weleens ‘in de huid van de
hulpverlener kruipen’. ‘Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt kampen in sommige gevallen ook met problemen en
achterstanden op andere gebieden. Sociale ondernemers hebben
de neiging deze voor hen op te willen lossen, waardoor ze op
commercieel vlak hun scherpte kwijtraken’ zo blijkt uit het rapport
‘Sociaal ondernemen: passie en poen’ van Labyrinth onderzoek
(november 2013).
Sociale betrokkenheid en financiën kunnen in de wijkonderneming op verschillende manieren met elkaar op gespannen voet
staan. De vrijwilligersvergoeding kan voor een wijkonderneming
soms eerder een struikelblok dan een bindmiddel zijn.

Onregelmatige bijverdiensten in een uitkeringssituatie moeten
verantwoord worden en dat vereist de nodige administratieve
vaardigheden. Ook kan geld heel verschillende uitwerkingen
hebben op de onderlinge solidariteit in een wijk. Kees Fortuin van
De Nieuwe Jutter vertelt over zijn wijk aan twee kanten van de
Croeselaan in Utrecht.

‘Geld kan verschillende
uitwerkingen hebben op onderlinge solidariteit in een wijk’
De ene kant van de straat kenmerkt zich door laagopgeleide
bewoners in sociale huurwoningen, aan de andere kant wonen
meer hoger opgeleide bewoners, die meestal in een koophuis
wonen. Het valt Kees Fortuin op dat aan de ene kant van de straat
het thema geld zo snel mogelijk met de ‘mantel der liefde’ wordt
bedekt: liever geen onderwerp van gesprek. ‘Mensen doen de
dingen daar zoveel mogelijk ‘voor elkaar’, uit hun hart. Maar dat
heeft er ook mee te maken dat geld ontvangen als riskant wordt
gezien voor je uitkering. Bovendien kan geld ook ongelijkheid
onder de mensen creëren: de een krijgt iets betaald, de ander niet.
Dat heikele punt wordt dan het liefst voorkomen. En wij proberen
dat taboe dan weer te doorbreken, maar dat moet wel in hun
eigen tempo’, zegt Kees Fortuin. Aan de ene kant van de straat
doen mensen veel voor elkaar maar willen ze daar absoluut geen
geld voor hebben. Aan de andere kant, in het ‘hoogopgeleide’ deel
van de wijk lijkt geld de onderlinge solidariteit weer op een andere
manier moeilijker te maken. Als er klusjes zijn in het huis wordt
niet bij de buurman aangebeld maar een loodgieter via internet
gezocht. ‘Als er geld genoeg is krijgt solidariteit geen kans omdat
alles kan worden ingekocht’ aldus Kees Fortuin. Geld kan de
wijkondernemer zo voor de nodige uitdagingen stellen.
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De Makkie, Amsterdam
In Amsterdam hebben ze een alternatief voor geld
ontwikkeld: de Makkie, een munt die door een aantal
instellingen en organisaties wordt gebruikt in ruil voor
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers ontvangen Makkies voor hun
werk en kunnen die gebruiken als betaalmiddel bij bedrijven
en organisaties die aan de Makkie meewerken. Zie
www.makkie.cc Ook in andere steden ontstaan ‘ruilmunten’.
Zoals de Zuiderling in Rotterdam, zie www.dezuiderling.nl
Met deze nieuwe manieren van betalen en belonen kunnen
spanningen die ontstaan door geld verminderen.

!

Geld is een beloningsinstrument. Maar mensen willen of
kunnen niet altijd beloond worden met geld. Inventariseer
wensen en behoeften van betrokkenen en verken alternatieven
om mensen voor hun inzet te waarderen.
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SAMENWERKEN MET OVERHEID

Wijkondernemers rekken de grenzen op tussen het publieke en
het private domein. Ze hebben daardoor al snel te maken met
gemeente en instellingen. Maar door de verschillen tussen de
leefwereld van de wijkondernemer en de systeemwereld van
gemeente en instellingen is samenwerken niet altijd makkelijk.
Ook hier bestaan verschillende spanningsvelden.

1. Afspraken en procedures
Leg zo vroeg mogelijk contact met elkaar en zorg voor onderlinge
duidelijkheid in rollen, bevoegdheden en procedures.
Een gemeente heeft verschillende rollen en ambtenaren kunnen
dus verschillende petten op hebben in gesprek met wijkondernemers. Een gemeente is bijvoorbeeld:
• Uitvoerder van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het
vaststellen van bestemmingsplannen;
• Handhaver van de wet, bijvoorbeeld door vergunningen te
verstrekken of boetes te geven bij overtredingen;
• Contractpartij, bijvoorbeeld als de gemeente maatschappelijk
vastgoed wil overdragen;
• Financier, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies.
Die verschillende rollen en petten hebben invloed op de bevoegdheid van een betrokken ambtenaar en dus op wat partijen van
elkaar kunnen verwachten. Een wijkonderneming wil bijvoorbeeld
horeca voeren of parkeerruimte voor de deur krijgen. Voor de een
is een vergunning nodig, voor de ander moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Voor beiden zou de wijkondernemer met
dezelfde ambtenaar te maken kunnen krijgen. Alleen, voor de
vergunning kan de ambtenaar zelf een beslissing nemen, voor het
wijzigen van een bestemmingsplan is de gemeenteraad nodig.
Dat is een heel andere procedure waar een heel ander besluitvormingsproces bij komt kijken.
Joke Sickman is initiatiefnemer van de Wagenwerkplaats, een
samenwerking tussen bewoners, overheid en NS rondom de
braakliggende terreinen van de voormalige NS-Wagenwerkplaats.
‘Gemeente, de NS maar ook de bewoners zelf hebben allemaal
hun eigen belangen en zijn ieder voor zich gebonden aan regels en
afspraken. Als je dat van elkaar weet kun je elkaar ook beter
begrijpen. Bijvoorbeeld elkaars tempoverschillen: burgers zijn
enthousiast en willen vaak meteen aan de slag en resultaat zien.

De gemeente en de NS werkten in ons geval veel langzamer dan
de bewoners. Dat hoeft niet zozeer aan de mensen te liggen, het is
soms het systeem dat wachttijden veroorzaakt. Door formele
procedures moet de gemeente bijvoorbeeld een paar weken
bedenktijd inlassen of moet een beslissing de hiërarchie van de
systeemwereld doorlopen met haar diverse lagen van
besluitvorming.’

! Zorg voor duidelijkheid over onderlinge rollen en bevoegdhe-

den. Voor een goede samenwerking is in de eerste plaats
belangrijk dat de wijkondernemer weet welke pet een ambtenaar
op heeft en welke procedure daarbij komt kijken.

2. Tijd en zekerheid
‘Het duurt zo lang voor de gemeente met een reactie komt’ is een
veelgehoord geluid. Als onduidelijk is waarom het zo lang duurt
komt onderling vertrouwen al snel onder druk te staan.
Vertrouwen ligt aan de basis van elke samenwerking. Maar
vertrouwen werkt in de leefwereld wel heel anders dan in de
systeemwereld. In de leefwereld bouw je vertrouwen op door
dingen te doen en op basis van die ervaringen weer een volgende
stap te zetten. In de systeemwereld is vertrouwen veel meer
‘geformaliseerd’. Vertrouwen wordt daar gecreëerd met diploma’s, rapporten, certificaten en andere bewijzen. Soms is dat
maar goed ook: voor een operatie wil je zeker weten dat de
chirurg goed is opgeleid en weet wat hij doet. Maar soms botst
dat geformaliseerde vertrouwen met de manier waarop vertrouwen in de leefwereld werkt.

OOK, participatiecrèche
Ouderparticipatiecrèches bestaan al zo’n 40 jaar: ouders
regelen de opvang van hun kinderen zelf. Met de komst
van professionele kinderdagverblijven moeten ze echter
voldoen aan dezelfde regels als andere kinderdagverblijven, bijvoorbeeld werken met gediplomeerde
medewerkers. De formele regels voor instellingen komt in
botsing met de informele ervaringswereld van ouders:
moeten ouders een diploma halen om hun eigen en andere
kinderen op te vangen? Voor meer informatie zie:
www.ookkinderopvang.nl/index.html
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Vertrouwen vormt het kloppend hart van elke samenwerking. Het
lastige is dat vertrouwen tussen burgers in de leefwereld heel
anders werkt dan vertrouwen waar instituties op bouwen.

Badhuis, Haarlem
Het oude badhuis in Haarlem is tijdelijk in gebruik genomen
door een bewonersinitiatief. Volgens Margreet van der
Woude, ambtenaar in Haarlem, is dat een uitdaging. ’Er is
achterstallig onderhoud en in die situatie de financiën op
orde krijgen is dan best lastig. Naast bewoners is er ook een
ondernemer geïnteresseerd in het badhuis. Deze
ondernemer wil het graag overnemen en dan opknappen en
gereed maken voor exploitatie. Door de meer zakelijke
benadering heeft de gemeente de neiging daar meer op te
vertrouwen.’

Waar ambtenaren hun vertrouwen baseren op een afgewogen
plan dat uitgevoerd kan worden hebben burgers soms juist tijd en
ruimte nodig om gaandeweg te kijken wat er in de praktijk
ontstaat.

3. Ondernemingsplan: barrière of opstap?
Een ondernemingsplan wordt door de gemeente vaak gezien als
een startpunt voor een gesprek of een onderhandeling. Maar de
onderbouwing van een ondernemingsplan kan juist afhankelijk
kan zijn van informatie die nog van de gemeente moet komen.
Initiatiefnemers en ambtenaren kunnen zo nog weleens in een
vicieuze cirkel terecht komen: zonder ondernemingsplan geen
gesprek maar zonder gesprek geen goed onderbouwd
ondernemingsplan.
Bewoners hebben informatie nodig om hun plannen te ontwikkelen. Tegelijkertijd kunnen dat documenten betreffen die de
gemeente niet zomaar vrij kan geven. Een plan kan in zulke
situaties dan ook alleen maar goed onderbouwd worden door
regelmatige gesprekken met elkaar. Die gesprekken zijn ook
belangrijk om samen steeds beter inzicht te krijgen in de criteria
waar een burgerinitiatief aan moet voldoen.

!

Zie het ondernemingsplan als referentiepunt. Wacht niet met in
gesprek gaan tot er een volledig onderbouwd ondernemingsplan
ligt. Zie het ondernemingsplan als een referentiepunt dat in de tijd
aangepast en aangescherpt kan worden. Juist aan de hand van
gesprekken die met elkaar gevoerd worden.

Poelenburg, Zaanstad
In Poelenburg zijn bewoners bezig met de ‘Buurttuin
Poelenburg’, een burgerinitiatief voor de inrichting en
gebruik van een groot braakliggend terrein.
Brainstormavonden gingen niet alleen over de ideeën voor
de buurttuin – zoals een crossbaan, een visplek of een
rollatorpad, maar vooral ook over de manier waarop de
groep te werk wil gaan: gewoon maar beginnen of een
afgewogen plan maken? Een van de vrouwen vroeg
aandacht voor het risico van snelle plannen maken: ‘De
mensen in mijn achterban zullen de Buurttuin dan voelen
als eigendom van iemand anders. Het is niet erg om nog
maanden, jaren te bouwen aan de tuin. Dan voelt hij steeds
meer als iets van Poelenburg’.

4. Beleidsregels en praktijkwensen
Het kan voorkomen dat ambtenaren positief reageren op een
initiatief op locatie A maar negatief oordelen over hetzelfde
initiatief op locatie B.

De Hobbyloods, Veere
Maar ook als er ruimte en tijd is om jaren aan een plan te
timmeren, er is altijd een basisplan aanwezig, al is het maar in het
hoofd van initiatiefnemers. Een park wordt immers niet opeens
een snelweg.

!

Onderken het spanningsveld tussen tijd en zekerheid. Kijk met
open blik hoe de doelen voor alle betrokkenen bereikt kunnen
worden. Houd steeds het echte doel voor ogen als het gaat om
balans tussen de tijd die mensen nodig hebben en verantwoordelijkheden die gewaarborgd moeten worden.
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Twee initiatiefnemers van de Hobbyloods hebben een
smederij en woning op hetzelfde terrein en wilden daar iets
bij doen. In de loods kunnen jongeren en ouderen hout en
metaal bewerken en aan auto’s sleutelen. In plaats van
direct naar het bestemmingsplan te kijken liet de betrokken
wethouder zich vooral leiden door de maatschappelijke
waarde van het initiatief maar keek toch eerst wel even naar
de veiligheid en kwaliteit voor bijzondere doelgroepen. Het
feit dat de hobbyloods op een bedrijventerrein zou komen
hielp mee in de eerste positieve reactie. ‘Als het zou gaan
om een smederij in een woonwijk zou ik er anders naar
kijken’ was de reactie van de wethouder.

‘Goed inzicht in criteria waaraan een
initiatief getoetst wordt is dan ook
belangrijk om realistische
verwachtingen van elkaar te krijgen’
Gemeenten hebben bij een initiatief al snel te maken met verschillende belanghebbenden met soms tegengestelde belangen.
Volgens Margreet van der Woude, ambtenaar in Haarlem, kan
beleid dan snel gaan dienen als veilige haven. Dat kan een houding
met zich meebrengen die haaks staat op de passie van burgers.
Goed inzicht in criteria waaraan een initiatief getoetst wordt is dan
ook belangrijk om realistische verwachtingen van elkaar te krijgen.
De gemeente is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de openbare
ruimte en kan ook aansprakelijk worden gesteld als daar ongelukken gebeuren. Met dat in het achterhoofd kan de gemeente nog
weleens verrassend – en voor burgers onverwacht - reageren op
een spontaan initiatief van burgers.

5. Verkennen en formaliseren
Ambtenaren stellen nog weleens formele voorwaarden voordat ze
met burgers aan tafel gaan. Ze vragen initiatiefnemers om zich
formeel te organiseren door bijvoorbeeld een stichting of
coöperatie op te richten. Maar het kiezen van de best passende
rechtsvorm is geen momentopname, het is een proces op zich.
Een formele organisatie wordt opgericht met het vaststellen van
de statuten, de ‘grondwet’ van de wijkonderneming. Hoe
grondiger daarover vooraf nagedacht is, hoe kansrijker en
toekomstvaster de organisatie zal zijn. Dat geldt zeker in complexe initiatieven zoals het overnemen van een zwembad. Bij het
overnemen van een zwembad komen immers niet alleen
financiële maar ook wettelijke regels rondom hygiëne om de hoek
kijken. Bewoners moeten goed inzicht kunnen krijgen in het hele
raamwerk aan regels en plichten om hun verantwoordelijkheid
ook daadwerkelijk te kunnen nemen. In het informatieblad ‘Het
zwembad als wijkonderneming’ zijn de stappen in de overname van
het zwembad op een rij gezet. Een voorbeeld is het zwembad
Meekenesch in Lichtenvoorde die de ‘Meer dan handen’ vrijwilligersprijs 2013 won, zie www.meekenesch.nl.

IJsbaan, Deventer
Toen initiatiefnemers een ijsbaan maakten van een
speelplaats op een oud schoolterrein kregen zij van de
gemeente Deventer een waarschuwing. Er moesten borden
geplaatst worden met de tekst ‘Betreden op eigen risico’.
Ook stelde de gemeente dat als er ongelukken op de ijsbaan
zouden ontstaan de initiatiefnemers daarvoor aansprakelijk
zouden zijn. Ten overvloede stelde de gemeente dat zij alle
schadeclaims van de hand zouden wijzen.
Soms creëert beleid van de overheid zo een kloof tussen wat kán
in de praktijk en wat mag volgens de regels. Volgens Niko Paap,
wijkmanager in Amersfoort, moeten ambtenaren en burgers altijd
proberen die kloof samen te overbruggen. Hij vraagt zich dan ook
best af waarom samenwerken in de praktijk soms zo moeizaam
verloopt, het is immers juist ‘heel natuurlijk gedrag van mensen,
dus ook van ambtenaren.’ Volgens Niko Paap draait alles om de
houding die iedereen aanneemt. ‘Het gaat erom goed naar elkaar
te luisteren en samen te zoeken naar het gemeenschappelijke in
een burgerinitiatief. Toen bewoners werden uitgenodigd mee te
praten over de inrichting van een park kwamen daar de mooiste
dromen uit. Helaas ook onbetaalbaar. Toen is de betrokken
ambtenaar samen met een bewoner letterlijk op een bankje gaan
zitten tegenover het park en zijn ze samen gaan praten over wat
het park in ieder geval zou moeten zijn. Met dat gemeenschappelijke beeld is iedereen opnieuw aan het werk gegaan met alsnog
een mooi park als resultaat.’

‘Mensen hebben tijd nodig om hun
plannen goed dóór te denken, te
bepraten en uit te werken’
Mensen hebben tijd nodig om hun plannen goed dóór te denken,
te bepraten en uit te werken. Een proces waarin ook veel geleerd
wordt over zeggenschap, invloed en draagvlak onder wijkbewoners en over de relatie met partners waar zakelijke afspraken mee
gemaakt moeten worden: wie mag wat wanneer beslissen en
doen? Gesprekken met de gemeente kunnen juist helpen inzicht
te krijgen over hoe de interne besluitvorming georganiseerd moet
worden. Allemaal input voor de uiteindelijke keuze van een
rechtsvorm. In plaats van een formele rechtsvorm als vereiste
vooraf te stellen kan de gemeente initiatiefnemers juist voeden
met kennis en informatie waardoor mensen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

!

Neem de tijd vóór het formaliseren van een initiatief.
Initiatiefnemers hebben ruim tijd nodig voordat ze een formele
rechtsvorm oprichten. Juist door de gesprekken met de gemeente
en instellingen kunnen initiatiefnemers steeds beter inzicht krijgen
in besluitvormingsprocessen en welke formele rechtsvorm daar
het beste bij past.

!

Inventariseer de gemeenschappelijke belangen die er áchter de
praktijkwensen en beleidsregels liggen. Onderzoek vandaaruit
samen of en hoe de praktijkwensen haalbaar zijn.
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6. De tijdelijkheid van afspraken
Net zo belangrijk als het ontwikkelen van een plan is het uitvoeren
en het beheer daarna. Dat loopt in de praktijk nog weleens anders.
Afspraken over zelfbeheer van een park of een speeltuin worden
bijvoorbeeld vastgelegd in een beheercontract. Zo’n contract
wordt nog vaak gezien als sluitstuk van de onderlinge gesprekken.
Alles is erop gericht op heldere afspraken te maken en die in het
beheercontract vast te leggen. Na de ondertekening wenst
iedereen elkaar succes en gaan partijen elk hun eigen weg. Dat is
jammer omdat er na ondertekening van zo’n contract van alles
kan gebeuren: het politieke landschap kan veranderen en er
kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Uit nieuwe inzichten kunnen
gaandeweg nieuwe eisen ontstaan. Voor wie niet regelmatig met
elkaar in gesprek blijft kunnen nieuwe eisen uit de lucht komen
vallen. Dat geldt al helemaal als er tijdelijke afspraken worden
gemaakt.
In tijden van krimp en economische terugval staat vastgoed leeg
en liggen terreinen braak omdat ontwikkelplannen in de ijskast
zijn beland. Buurtbewoners en gemeente hebben er samen belang
bij dat gebouwen en gebieden niet verloederen. Het maken van
tijdelijke gebruiksafspraken kan daarbij goed van pas komen. De
gemeente kan een pand in goede staat houden, burgers kunnen
een kans krijgen hun wijkonderneming ergens te vestigen. Beide
partijen moeten er daarbij wel op kunnen vertrouwen dat
gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. Maar
als een tijdelijke afspraak in de praktijk heel lang bestaat kan het
ontbinden van die afspraak nog weleens lastig blijken.

Weggeefwinkel/ Buurttuin, Amersfoort
Tien jaar geleden heeft de gemeente braakliggend
gemeentegrond tijdelijk in gebruik gegeven aan burgers. In
de loop der jaren is daar een goedlopende weggeefwinkel
ontstaan. In 2012 kregen de gebruikers van de gemeente te
horen dat de grond verkocht wordt en dat de activiteiten op
die plek moeten worden gestaakt. De gemeente heeft een
nieuwe plek voorgesteld maar betrokken vrijwilligers kijken
met een andere blik naar de ontstane situatie. ‘Met een
andere locatie kan de functie van de weggeefwinkel
misschien wel weer worden opgestart maar de vraag is of
dat ook geldt voor het sociale netwerk, het bindweefsel van
menselijke contacten die in die tien jaar op de bestaande
plek is opgebouwd. Dat verhuis je niet zo makkelijk mee.
Maar dat de weggeefwinkel zich zo zou ontwikkelen had
ook niemand van tevoren kunnen bedenken’, zegt Margot
Klaasen van de Weggeefwinkel.

Zijn tijdelijke afspraken dan eigenlijk wel te maken? Het belangrijkste uitgangspunt om tijdelijke afspraken voor beide partijen te
laten slagen ligt eigenlijk in de afspraak zelf besloten.
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Tijdelijkheid betekent dat iedereen weet dat er een moment komt
waarop tijdelijk gebruik wordt opgeheven. Je weet niet wanneer
precies en je weet ook niet wat de situatie op dat moment precies
zal zijn.
Het maken van tijdelijke gebruiksafspraken vergt dus niet alleen
afspraken over het feitelijk gebruik maar tegelijkertijd afspraken
over:
• hoe regelmatig contact zal worden onderhouden om verwachtingen op elkaar afgestemd te houden; het tijdig signalen
afgeven over ontwikkelingen bijvoorbeeld als het moment van
opleveren in het verschiet ligt;
• scenario’s over hoe de zaak weer wordt achtergelaten als het
tijdelijk gebruik wordt opgeheven inclusief alternatieven voor
het voortzetten van de activiteiten.
Door regelmatig overleg en het regelmatig toetsen van de
scenario’s voor gebruik en oplevering kan worden voorkomen dat
een van beide partijen onverwacht verrast wordt. Dat betekent
niet dat iedereen het altijd met elkaar eens zal zijn of blijven, de
gemeente dient nu eenmaal stadsbrede belangen die allemaal
voortdurend met elkaar afgewogen moeten worden.
Verwachtingen kunnen gaandeweg nog steeds uiteen gaan lopen
en ook protest kan altijd oplaaien. Maar het maakt een groot
verschil of het hele proces is ingestoken als een (lange termijn)
samenwerking. Beide partijen kunnen elkaar zo in de tussenliggende periode in ieder geval de ruimte geven om tot nieuwe
afspraken te komen voor als het einde van de tijdelijke periode
daadwerkelijk in zicht komt.

!

Werk met scenario’s. Niemand kan in de toekomst kijken. Blijf
daarom regelmatig met elkaar in gesprek over hoe de zaken lopen
en bespreek elkaars verwachtingen over hoe de toekomst eruit
ziet. Dan ontstaat er in ieder geval tijd om oplossingen te zoeken
voor uiteenlopende verwachtingen.

HET BEGIN VAN EEN NIEUWE SAMENWERKING
Een goede samenwerking heeft vertrouwen nodig. Maar
vertrouwen ontstaat niet zomaar. Vertrouwen ontstaat met
inzicht in elkaars belangen en door ervaringen met elkaar op
tedoen in de praktijk. Samenwerkend vermogen opbouwen
kost dan ook tijd en aandacht. Zeker voor wijkondernemers:

Samenwerking tussen wijkbewoners onderling in een
wijkonderneming
• Het fundament van de wijkonderneming ligt in de balans
tussen draagvlak, zeggenschap en omvang van activiteiten
• Diversiteit vergroot de kans op betrokkenheid en verkleint
de kans op free riding
• Een doorstroombeleid verlaagt drempels om in te stappen
en biedt kansen aan actief
• betrokkenen om ook weer uit te stappen
• Door de verschillen in drijfveren van vrijwilligers te
herkennen kunnen heel verschillende groepen bewoners
betrokken raken bij de wijkonderneming
• Ontwikkel verschillende mogelijkheden om mensen voor
hun inzet te belonen en te waarderen

de wijkonderneming is een nieuw fenomeen en dat vereist een
nieuwe manier van samenwerken: tussen wijkbewoners
onderling, met de overheid en met instellingen.
De tips uit dit informatieblad op een rij:

Samenwerken met overheid en instellingen
• Zorg voor duidelijkheid over onderlinge rollen en
bevoegdheden
• Onderken het spanningsveld tussen tijd en zekerheid
• Zie het ondernemingsplan als referentiepunt
• Zoek de gemeenschappelijke belangen achter beleidsregels
en praktijkwensen
• Neem de tijd vóór het formaliseren van een initiatief
• Werk met scenario’s
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Samenwerkend vermogen vormt het kloppend hart van een wijkonderneming:
samenwerken levert veel op en kan heel inspirerend zijn. Maar soms is het ook lastig,
zeker voor een wijkonderneming. Want met de komst van een wijkonderneming kan
voor sommige bewoners het samen leven en samen werken volledig door elkaar heen
gaan lopen. Wijkbewoners zijn naast buren ook collega’s geworden. Dat leidt tot een
heel eigen manier van werken die wezenlijk verschilt van andere organisaties zoals de
overheid. Wijkondernemers werken vanuit de leefwereld, de overheid vanuit de
systeemwereld. En die twee werelden sluiten niet vanzelfsprekend op elkaar aan.
Waar dat wel gebeurt, blijkt er veel mogelijk. Volgens Joke Sickman, initiatiefnemer van
de Wagenwerkplaats in Amersfoort, staan we nog maar aan het begin van een heel
nieuwe ontwikkeling. Een proces dat niet meer te stuiten is. Alle reden dus om in
samenwerkend vermogen te investeren.

