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Inleiding 
 

Voor u ligt het verslag van het symposium Samensturing dat op 11 januari 2018 werd gehouden bij 

Pakhuis de Zwijger en door ruim 100 mensen is bezocht. Het verslag is gemaakt door Mike de Kreek en 

Anna de Zeeuw van de Hogeschool van Amsterdam en Sylvia de Goede, Combiwel. Tijdens het 

symposium zijn geluidsopnamen gemaakt welke de basis waren voor het maken van dit verslag. Met het 

maken van een bijna letterlijke weergave  van het debat wordt een rijk beeld geschetst van de avond en 

de inbreng van alle aanwezigen. Het verslag is aangevuld met beeldmateriaal en de ´bewonersbrief´ en 

het gedicht van Gökhan Aksoy. In de bijlage vindt u het A4 met definities van Samensturing binnen 

verschillende contexten en een aantal waarden en kenmerken van Samensturing, welke aan het eind 

van de avond uitgereikt zijn. 

Mocht u naar aanleiding van het verslag nog vragen hebben over de inhoud dan kunt u hierover contact 

opnemen met Sylvia de Goede, s.degoede@combiwel.nl / 06-39717875. Via 

https://dezwijger.nl/programma/aan-de-slag-met-samensturing kunt u het hele debat terugkijken.  

 

Februari 2018, Mike de Kreek, Anna de Zeeuw, Sylvia de Goede 
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Aan de slag met Samensturing 
Het symposium Samensturing is georganiseerd op initiatief van Combiwel (Monique de Vries, Sylvia de 

Goede), in samenspraak met Hogeschool van Amsterdam RAAK Urban Management – onderzoeksteam 

projecttools voor wijkprofessionals. Eltje Bos (lector Sociale en Culturele Dynamiek), Roel Piera (o.a. 

Volksbond), Esselien Toegijo (bewoonster en vrijwilliger bij het Blommetje) en Sylvia de Goede 

(buurtwerker Combiwel) waren de panelleden tijdens het debat. 

Opening door voorzitter Marcel Spierts 

Marcel Spierts is zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk, educatie en 

cultuur. Hij werkte lang als docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van 

Amsterdam. Bij de laatste was hij verantwoordelijk voor de oprichting van Youth Spot, het onderzoeks- 

en praktijkcentrum voor jongerenwerk. Gedurende vijftien jaar maakte hij deel uit van de redactie van 

het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en diens voorgangers. Van zijn hand verschenen drie boeken 

over de sociaal-culturele beroepen: ‘Balanceren en stimuleren’, ‘Beroep in ontwikkeling’ en ‘Werken aan 

openheid en samenhang’. In 2014 promoveerde hij op de professionalisering van sociaal-culturele 

beroepen, zoals sociaal-cultureel werkers, jongerenwerkers, vormingswerkers en opbouwwerkers. De 

handelseditie van zijn proefschrift is getiteld: ‘De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis 

en toekomst van sociaal-culturele professionals’ (www.marcelspierts.nl).  

Marcel opent de avond met de opmerking dat de massale opkomst (ongeveer 115 deelnemers) 

waarschijnlijk de stoutste verwachtingen degenen die de avond hebben mogelijk gemaakt overtreft. 

Samensturing introduceert hij kort als beheer van buurtvoorzieningen samen met bewoners. 

Buurtvoorzieningen zijn dan bijvoorbeeld Huizen van de Wijk maar ook kunnen andere voorzieningen 

zijn als maatschappelijke opvang. Het programma bestaat uit de volgende gesprekken:  

1. een gesprek met de mensen die de avond hebben georganiseerd rondom de aanleiding en hun 

invulling van samensturing; 

2. een gesprek met het publiek over hun ervaringen met samensturing; 

3. een gesprek met vier panelleden met een bijzondere perspectief op samensturing; 

4. een poëtisch einde met een gedicht over de avond. 

Er is dus een massale opkomst, maar Marcel is benieuwd wie er eigenlijk in de zaal zit. Het gaat om 

grofweg 25 professionals, 20 vrijwilligers, 15 managers, 10 sociaal ondernemers, 10 mensen van de 

gemeente, 10 onderzoekers, 7 belangstellenden, 5 beheerders, en 5 opleiders. 

Aanleiding bijeenkomst volgens organisatoren 

Dan gaat Marcel in gesprek met Sylvia de Goede (buurtwerker) en Monique de Vries (directeur 

buurtontwikkeling) van Combiwel over de aanleiding achter deze bijeenkomst en hun invulling van 

samensturing. Monique vertelt dat de programmering in de Huizen van de Wijk steeds meer uit 

bewoners komt.  

“De programmering van het Blommetje (Huis van de Wijk in Osdorp) is bijvoorbeeld door 

bewoners overgenomen. Bewoners zijn ervaringsdeskundige in de buurt en nemen het initiatief 

voor allerlei activiteiten. Hoe we dit organisatorisch met zijn alleen doen, daar praten we nog te 

weinig over, we delen het niet genoeg.  Een ander punt is dat ik denk dat de Huizen van de Wijk 
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nog beter worden, als we nog meer met bewoners samen organiseren. De buurt verdient dat en 

iedereen verdient het om gezien te worden.”   

Marcel wil graag weten waarom deze bijeenkomst dan precies is georganiseerd volgens Monique: 

“Samensturing tussen bewoners, professionals en soms ook ambtenaren is een complexe 

aangelegenheid, onder andere omdat er veel overleg en dialoog nodig is. Daar is het hele land 

nu mee bezig en wij hebben er ook een paar vingeroefeningen in gedaan. Als Combiwel hebben 

wij nu 8 Huizen van de Wijk onder onze hoede, maar er zijn er in de stad nog veel meer, onder 

andere van Dynamo en van Eigenwijks. Vaak hebben we het over ‘best practices’, maar we zijn 

nog maar net begonnen met die nieuwe manier van werken. We weten dat het iets vraagt op 

het gebied van wederkerigheid. Dat is op veel locaties al een heel gesprek. Daarnaast staan we 

ook voor het terugbrengen van onze formatie wat ook allerlei vragen oproept rondom 

bijvoorbeeld veiligheid en bedrijfshulpverlening in een Huis van de Wijk. Hoe kunnen we dat 

blijven garanderen? Ik sta dus niet zozeer achter zelfbeheer omdat er allerlei aspecten zitten 

aan het gebruik van een pand door de buurt. Kan iedereen, ook verwarde of eenzame mensen, 

daar (blijven) komen en activiteiten organiseren? Wij kunnen bij dat inclusievraagstuk helpen. 

Dan heb ik het nog niet gehad over de verdienopdracht die er vanuit de Gemeente vaak voor 

een Huis van de Wijk is geformuleerd. Dat is al snel 40.000 euro. Dan kun je ook niet zomaar 

zeggen ‘hier is het pand en ontvang wie je wilt’. Ik zou dus vanwege het nog niet hebben van 

‘best practices’ het niet zozeer willen hebben over hoe goed het gaat, maar juist ook over de 

uitdagingen die we tegen komen met zijn allen.” 

Marcel vraagt wat Monique energie rondom samensturing en wanneer haar avond is geslaagd: 

“Ik heb bijvoorbeeld meegekeken met de experimenten die Sylvia en de denktank in het 

Blommetje hebben gedaan. Daar zie ik bewoners die heel intensief in gesprek zijn samen met 

professionals over het wel en wee in hun buurt en de bewoners in hun buurt. Hoe mooi is het 

dat ze dat allemaal samen willen doen? Dat is wat we zo nodig hennen om grote thema’s als 

armoede en eenzaamheid, maar ook plezier en educatie een plek te geven. Mijn avond is al 

deels geslaagd door de verdeling in het publiek over allerlei betrokken partijen. Ik hoop dat we 

het vanavond met zijn allen de beren op de weg naar samensturing kunnen bespreken, maar 

ook de flamingo’s. Laten we aan de ene kant delen over de ervaringen met de dialoog die 

daarbij komt kijken en tegelijkertijd zelf oefenen in het voeren van de dialoog daarover met alle 

mensen die hier zitten: bewoners, beheerders, professionals, ambtenaren en zo verder. Dus 

oefenen en dat weer meenemen naar onze eigen context, want het gaat zich volgens mij overal 

herhalen.”  

Marcel stapt over naar Sylvia en vraagt haar iets te vertellen over het Blommetje en haar werk: 

“Het Blommetje bestaat sinds begin 2012 en het idee van Combiwel was meteen vanaf het 

begin dat bewoners daar zoveel mogelijk zelf zouden kunnen doen. Ik ben daar eind 2012 als 

buurtwerker gekomen en betrokken geraakt bij dat proces. De bewoners doen van alles zelf: ze 

hebben de sleutel, doen de programmering, maken het schoon, etc. Het is een kleine locatie 

waar een grote diversiteit aan groepen komt. We hebben een paar keer geteld hoeveel 

bewoners het trok per week en kwamen, enigszins verrast,  op 400 tot 500 bezoekers. Zelf heb 

ik de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan e Hogeschool van Amsterdam 
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gedaan en heette ik een tijd lang opbouwwerker, maar nu noem ik mezelf buurtwerker. Het 

grappige is dat ik zelf geen activiteiten meer hoef te organiseren, want dat wordt allemaal door 

bewoners gedaan. Afgelopen zomer heb ik de masteropleiding Social Work aan dezelfde school 

afgerond omdat ik weer eens wilde bijleren.  

 

Foto: Huis van de Wijk ’t Blommetje in Amsterdam Osdorp. 

Vervolgens vertelt Sylvia over haar praktijkonderzoek bij het Blommetje wat tussen 2015-2017 liep: 

“In het begin lag er een focus op zelfbeheer, maar gedurende de twee jaar verschoof mijn 

aandacht steeds meer naar samensturing. Dat kwam omdat er allerlei zaken goed gingen tussen 

bewoners en professionals maar ook dingen waren die niet goed gingen. Ik vind dat we best 

zuinig kunnen zijn op de term zelfbeheer, maar het gaan niet vanzelf! Een concept als zelfsturing 

geeft je de kans om het met elkaar te gaan proberen te doen en te ontdekken wie waar goed in 

is. Het maakt mij daarbij niet uit of het een bewoner, een ervaringsdeskundige, een vrijwilliger, 

een professional of een ondernemer is die expertise inbrengt. Samensturing hebben we in mijn 

onderzoek vormgegeven via een denktank die bestond uit mensen uit het gebiedsteam, 

bewoners en de beheerder. We hebben de gesprekstechnieken uit de dialoogmethodiek 

uitgeprobeerd en dat heeft heel veel opgeleverd. De voeding daarvoor kwam uit het schakelen 

tussen en verbinden van mijn bevindingen en die van de groep uit de denktank. Het heeft onder 

andere twee plaatjes opgeleverd: de samenwerkkring en de waardenbloem, beide 

fundamenteel voor samensturing (zie figuren). Een plek als t Blommetje is erg waarden-geladen. 

Het woord ‘belangen’ komt niet naast ‘vertrouwen’, ‘positieve benadering’ en ‘communicatie’ in 

de samenwerkring voor omdat bewoners weerstand voelden bij dat woord: ‘Ik doe dit niet uit 

eigen belang’. Belangen zijn eerder gekoppeld aan een gezamenlijk doel of een gezamenlijke 

waarde.” 
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Marcel is benieuwd of er volgens Sylvia wat veranderd is de afgelopen 20 jaar wat te maken heeft met 

de huidige zoektocht naar samensturing: 

“Ja en nee. Iets meer dan 20 jaar geleden was ik 22 jaar en begon na mijn opleiding in een 

jongerencentrum waar 6 professionals, ‘oude rotten’, werkten. Al snel waren er allerlei 

ontwikkelingen en waren die 6 weg en was ik met een andere jonge professional over. Wij 

gingen al snel aan de 4 a 5 actieve jongeren vragen ‘wat willen jullie eigenlijk’? Toen ik daar 

jaren later vertrok waren er ruim 30 jongeren actief. Dat kun je waarschijnlijk samensturing 

noemen. Die anekdote staat voor weinig verandering tussen nu en toen. Maar veel sterke 

bewonersinitiatieven van toen zijn in de afgelopen 20 a 30 jaar die in de loop van de tijd 

overgenomen door professionals. Dat heeft te maken met hoe sociaal-cultuur werkers via beleid 

veranderende opdrachten mee kregen. In het huidige tijdsgewricht is de opdracht, de noodzaak 

en de behoefte groot om de initiatieven weer terug aan de bewoners te geven. Dat levert nu 

een veranderproces op bewoners, vrijwilligers, professionals en ambtenaren. En wij willen graag 



Verslag Symposium Samensturing, 11 januari 2018, Mike de Kreek, Anna de Zeeuw, Sylvia de Goede. 7 

 

bij ons in de keuken laten kijken om daarvan met elkaar te leren. Mijn avond is dan ook geslaagd 

als bij mensen beelden rondom samensturing op borrelen en er een levendige uitwisseling van 

ideeën is.” 

Ervaringen met samensturing uit het publiek 

Marcel vraagt aan het publiek over ervaringen met samensturing en hoe het er dan zoal aan toe gaat. 

Rafael Beaumont bouwt aan buurtgemeenschappen in de Transvaalbuurt.  

“Ik zie mijn werk als experimenten voor hoe je mensen de ruimte en zelfvertrouwen kunt geven 

om het zelf te doen en waarbij ze helemaal zelf in ‘the lead’ zijn. Ik vind dat je in de openbare 

ruimte voor elkaar kunt leren zorgen. Een van die experimenten ging om witte ruimtes waar ik 

de sleutels van uitdeelde. Dan ging ik wachten tot allerlei bewoners daar iets wilde doen en met 

elkaar in conflict kwamen of mensen uitsloten. Als het zo ingewikkeld werd begon mijn echt 

werk, dan is er een noodzaak voor mensen om samen te komen. Ik doe zo op verschillende 

plekken een paar keer per jaar werksessies met buurtbewoners en van daaruit ontstaan 

modellen. Je kunt van tevoren bedenken wat je gaat doen, en dan ga je doen wat je van toren 

hebt bedacht, maar je kunt ook gewoon gaan doen. Vier vragen blijken daarbij belangrijk te zijn: 

Wie zijn wij? Waarom ben jij hier en jij en jij? Waar lopen we met zijn allen tegen aan? Hoe gaan 

we het samen doen? Als je een beheerder erbij haalt krijg je snel een verstoring van dat proces. 

Zelf kom ik ook zo min mogelijk in die plek.” 

Wim Kwast van Stichting Dock vertelt over zijn ervaringen als beheerder van Huis van de Wijk de Banne 

in Amsterdam Noord en Zaandam: 

“Door de terugloop van beheerders ben je verplicht om met vrijwilligers te werken. Maar wat 

zijn vrijwilligers tegenwoordig? Zijn dat mensen met een baan die vrijwillig iets erbij doen? Die 

kan ik op één hand tellen. Ik heb ik 20 mensen die bijvoorbeeld via WPI als vrijwilliger die de 

taken of rollen vaak niet willen die bij een Huis van de Wijk komt kijken. Dat is een valkuil. Je 

bent als beheerder dus een soort manusje van alles als beheerder op allerlei gebieden. Wij 

letten bijvoorbeeld ook op het sociale en de veiligheid binnen de ruimte en we voldoen aan 

allerlei eisen. Vrijwilligers of bewoners willen die verantwoordelijkheid vaak niet. Een ander ding 

is dat je eigenlijk niet zonder een onpartijdige partij kunt in dit soort omgevingen. Ik vind het 

geweldig dat mensen hun eigen activiteiten komen organiseren. Ik ben een fan van door 

bewoners voor bewoners. Maar ik heb ook wel eens twee groepen gehad die niet met elkaar 

konden omgaan. Die kregen een conflict over hun zeggenschap; daar kan alleen een onpartijdige 

partij wat aan doen. Daarnaast ben je een soort manusje van alles als beheerder op allerlei 

gebieden. Je kunt dus niet alles bij de bewoners neerleggen.” 

Henk van Veen uit Bos en Lommer buurtkamer de Gulden Winkel vult Wim op een aantal gebieden aan: 

“Wij doen in de Gulden Winkel al vijf jaar zelfbeheer door bewoners. Alleen Als er iets stuk is 

dan heeft nooit iemand het gedaan. Voor sleuteluitgifte heb je toch een soort beheerder nodig, 

ook bij zelfbeheer. En dan mag jij als beheerder bijvoorbeeld de toiletpot leegtrekken. Laatst 

hadden we kortsluiting door sneeuwwater en dan zegt iemand alleen ‘ja, het licht viel uit’. Jaren 

geleden hebben we een vergadering gehad over aansprakelijkheden, maar daar is nooit verder 

iets mee gedaan. Maar als je 50 man binnen hebt, dan heb je aansprakelijkheden. Een 

brandplusser en een EHBO-doos lukt nog wel, maar BHV bijvoorbeeld heb ik niet. Dat wordt pas 
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actueel als iemand aan zijn benen het pand uitgesleept wordt en iedereen zich afvraagt ‘hoe kan 

dat nou?’.” 

Hans, een belangstellende, heeft nog een verhaal uit zijn verleden over een buurthuis: 

“Ik vind het jammer dat de buurthuizen verandert zijn in Huizen van de Wijk. Een beetje kil en 

Amerikaans met van die gekke vlaggetjes, niks voor mij. Er was een buurthuis waar een 

Surinaamse groep regelmatig een feest organiseerde. Dat ging nogal eens laat door. Daar was 

wel eens een knokpartijtje en dan ging er wel eens iets stuk. Iedereen was daarvan in paniek 

want er was natuurlijk niet zoveel geld om dat weer op te knappen. Toen kwamen ze op het 

idee van een ordedienst als ze die zelf organiseerde. Dan mochten de feesten doorgaan. Dat 

gebeurde en de feesten gingen wel eens tot vier uur door. Daar hadden ze veel lol in. Wat ik 

daar zo mooi aan vond was dat het altijd helemaal vol was en er veel uit werd gecreëerd. Ik vind 

het jammer dat het vrije een beetje weg is en dat komt ook terug in die steriele inventaris. Daar 

zou wel wat diversiteit in moeten blijven.” 

De vier panelleden over hun ervaring met samensturing 

Marcel gaat met de panelleden in gesprek over deze ervaringen. Hij begint bij Esselien Toegijo, bij Huis 

van de Wijk ’t Blommetje: 

“Ik ben gastvrouw en tevens buurtbewoner en ben haast 24 uur bij het Huis van de Wijk. Ik mis 

daar alleen nog een kussen, een dekentje en een bed. Ik ben daar van maandag t/m vrijdag en 

ben op maandag, dinsdag en woensdag vast bij Huis van de Wijk. Wat ik op maandag en dinsdag 

doe omdat ik gastvrouw ben, heb ik daar zoveel taken die ik doe. Ook voor de mensen op 

kantoor (Combiwel) als zij buiten zijn neem ik dingen van ze over. De woensdag kook ik voor 

mensen met een beperking, een groep van Cordaan. Dan ben ik daar de hele dag van 9.00 tot 

19.00 uur. Om 18.30 uur gaan de mensen dan weg en dan moet ik nog de afwas doen. En de 

donderdag dit ik op het secretariaat van de St. Lukaskerk, daar regel ik de uitvaartdiensten. Op 

vrijdag ben ik bij De Wachter en dan kook ik voor de mensen uit de aanleunwoningen. Maar ik 

ben erg actief bij ’t Blommetje. Ik ben daar denk ik langer dan Sylvia. Ik vindt ’t Blommetje 

bijzonder. Je komt in contact met mensen, mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. En 

of je jong of oud bent maakt mij niet uit, ik ben er voor ze en wil er voor ze zijn. Ik heb 

momenteel 12 of 15 heren van de ‘Bed-bad-brood-voorziening’ en daar ben ik een zogenaamde 

‘moeder overste’ voor.”   

Esselien vertelt ook nog iets over de Denktank waar zij bij betrokken is geweest tijdens het onderzoek 

van Sylvia: 

“De Denktank is iets wat je de ruimte geeft om over zelfbeheer te leren en wat je verder nog 

kunt doen. Wat ik er geleerd heb is wat we ook dagelijks doen; samenwerken, het beheren van 

de ruimte. Het is niet altijd makkelijk hoor. We geven mensen de ruimte om het te gebruiken. En 

als de mensen van de maandag aanwezig zijn en er is nog een andere groep die de ruimte nodig 

heeft is het soms moeilijk om dat te regelen. Dan moeten we ze vragen of we de ruimte voor 

iets anders kunnen gebruiken. Als Sylvia er niet is dan vraag ik om te kijken hoe we het kunnen 

passen en meten. Soms is het ‘lijmen en slijmen’. Soms is het ook kijken of er geruild kan 

worden met een ander moment in de week. En dat moet ook kunnen maar dat los ik dus op met 

een beetje lijmen en slijmen.”  
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Dan gaat Marcel door naar Roel Piera, betrokken bij de onder andere het Buurtkamer Kostelijk en het 

Koffiehuis geïnitieerd door de Volksbond: 

“Ik ben werkzaam bij de Volksbond als teamleider van ‘Kostelijk’, een buurtkamer oorspronkelijk 

ontstaan uit een groep van 250 mensen die uit de GGZ voorzieningen zelfstandig in Amsterdam 

gingen wonen en naast hun eigen huis iets zochten waar zij zich echt thuis voelden. Dat is heel 

raar maar dat kon men thuis niet echt vinden. Ze zijn begonnen in een woonkamer op de 

Westermarkt boven de AH om daar wekelijks bij elkaar te komen en met elkaar te praten over 

hoe het is om niet in een instelling te wonen. Hoe red je je in de stad? Dat werd zo groot en zo 

complex, voor de mensen en vrijwilligers van dit zelfinitiatief, dat ze gevraagd hebben om een 

stuk ondersteuning daarbij. En daar is de buurtkamer uit voortgekomen. Het is een grote ruimte 

waar we een cafébedrijf runnen en een hele grote ‘activiteitenset’.” 

Roel is ook nog bij een andere activiteit betrokken; 

“Het andere is een koffiehuis in de kledingwinkel van de Volksbond in de Haarlemmerstraat. Dat 

heeft zijn subsidie in 2013 verloren omdat de bureaucratie er voor dak- en thuislozen is maar 

zich richt op mensen die niet gewenst zijn in Amsterdam. Dus die geen regiorechten hebben, 

niet verzekerd zijn. Het was zo dat de gemeente toen zei ‘er mag geen Amsterdamse euro naar 

een voorziening die zich niet richt op Amsterdammers. De Volksbond kon dit niet blijven betalen 

en toen zijn we gestart met een doorstartplan, daar heb ik drie jaar over gedaan om dat te 

realiseren. En sinds 17 juli zijn we zelfstandig en ben ik in die functie directeur / bestuurder nu. 

Van een onderneming met alleen maar schulden. Ik ben ook vrijwilliger bij het Koffiehuis en vul 

gaten in het rooster en heb bijvoorbeeld vandaag tot 16.30 uur met mijn handen in de spoelbak 

van de afwasmachine gezeten want er was iets verstopt en we konden niet vinden wat het was. 

Vanavond is het Koffiehuis een buurtrestaurant en dat wordt gerund door vrijwilligers van ‘de 

Regenboog’ en is bedoeld voor buurtbewoners, mensen met wat minder geld die het gezellig 

vinden om samen te eten. De betrokkenheid van de dak- en thuislozen? Het is van hen. Het is 

alle dagen van het jaar open, dat is onze belofte die we al meer dan 25 jaar uitvoeren. Alles daar 

wordt eigenlijk door de bezoekers gedaan; boodschappen doen, bar beheren, koken. We 

hebben veegploegen, groenvoorziening, dat zijn activiteiten die we betaald doen voor anderen. 

We krijgen geen subsidie en alles heeft een prijs. Mensen moeten ook gewoon betalen voor hun 

koffie, het is niet duur, €0,40 voor een kop koffie, €0,70 voor een tosti, met ham én kaas! Maar 

alles heeft een prijs.”  

Marcel vraagt Roel naar de overeenkomsten tussen het Koffiehuis en de buurtkamer met het Huis van 

de Wijk: 

“De situatie van de buurtkamer is te vergelijken met dat van een Huis van de Wijk.  Het 

Koffiehuis is een wereld apart waar ik mij af en toe al te gast voel. Er is een goede relatie tussen 

het Koffiehuis en de omgeving. Dat blijkt uit het feit dat we heel veel dingen krijgen, veel 

mensen uit de buurt die dingen komen brengen. Koffie hoeft niet gekocht te worden. Kleding in 

de winkel krijgen we van 2500 donateurs uit de stad die dit komen brengen. Mensen die 

verantwoordelijkheid nemen voor het Koffiehuis om op de vergunning te staan, die moeten nl 

wel een verblijfstitel hebben, dat zijn betrokken buurtbewoners. Die zijn bereid de formele 

verantwoordelijkheid te dragen. En 20 leidinggevende (?). De buurtkamer ontstaan is vanuit een 

stukje zelfbeheer, een eigen ruimte en die gingen ze met elkaar invullen en daarin ontstaat dus 



10 

 

een huiskamer en een omgeving waar iedereen wil komen. Ze komen ook elke dag uit de hele 

stad, zelfs mensen uit Haarlem die al 20 jaar elke dag even naar de huiskamer komen. Ze voelen 

zich daar meer thuis dan thuis. Men kent elkaar ook dus dat is echt een community waar men 

graag komt. De inrichting hebben we laten doen, met name door een kunstenaar die heel 

gevoelig is voor sfeer. We hebben daar wel vijf jaar over gedaan om die inrichting met die kleur 

en er zijn geen rijen bankjes. Het zijn bijna allemaal individuele voorwerpen geworden die 

samen iets vormen, dat is gegroeid. Je had een groep van 250 – 300 mensen die zich daar thuis 

voelden en vervolgens is vanuit het gevoel van erbij willen horen maar je niet welkom voelen in 

een café, het idee ontstaan de huiskamer open te stellen voor de buurt. Daar zijn we vier jaar 

geleden mee begonnen en kwamen er buurtbewoners binnen, niet alleen voor een kop koffie 

maar ook voor activiteiten. Van Yoga les tot een koor, een actieve schildergroep, taalonderwijs, 

je kan er gitaar leren spelen. Zo was er al een compleet ‘schaduwbuurthuis’ ontstaan. Toen het 

net open ging voor anderen hadden mensen helemaal niet door waar ze binnen kwamen. Het 

effect, nu drie jaar later inmiddels, is wel dat de helft van de deelnemers is niet meer de 

oorspronkelijke bezoeker. En dat noem ik ‘omgekeerde inclusie’, want het blijkt dus veel 

makkelijker te zijn voor iemand die op zoek is naar een yogales om aan te sluiten dan voor 

iemand is die zich al onzeker voelt om ergens naartoe te gaan, dat werkt niet.  

Marcel vraagt of Roel het samensturing noemt: 

“Noem ik het Samensturing? Tsja…we zijn steeds bezig met samen met elkaar te praten, te leren 

en samen te sturen. Ik had eigenlijk nooit een idee van ‘zullen we dat eens gaan doen’, het is 

meer van hoe komen we tot een vergelijk dat de dingen die men wil, die ontstaan, dat we die 

programmeren. Ik heb ook geen onderscheid tussen vrijwilligers uit de doelgroep of vrijwilligers 

die komen helpen. Daar zit geen verschil in taken, in verantwoordelijkheden wel. Er is ook 

sprake van weerstand maar dat is niet erg. Zo is er een overleg van de veeggroep, deze bestaat 

uitsluitend uit mensen die illegaal in Nederland zijn, sommige al meer dan 25 jaar. Die sturen 

het zelf ook allemaal aan maar ze spreken tig talen dus de communicatie tussen hen is 

ingewikkeld. Ze hebben ook zelf contact met de afdeling reiniging, heel bijzonder. Daar is eens in 

de drie maanden een overleg mee en daar moet ik wel bij zijn. Dan moeten er soms wel dingen 

recht gezet worden.” 

Marcel vraagt aan Eltje Bos wat haar relatie is tot samensturing: 

“Ik werkt mee aan het al genoemde onderzoek, waar Het Blommetje ook aan gekoppeld is. Wat 

moeten professionals nou doen als ze betrokken zijn bij zelforganisaties of 

bewonersorganisaties? Wat is hun rol dan of wat is die rol nog? Verder hebben we onderzoek in 

Amsterdam Oost gedaan naar samenwerking tussen de bewoners, professionals en de overheid.  

We hebben in de onderzoeken gekeken naar hoe je beter kunt samenwerken. Het gaat er vaak 

om dat er samen geleerd wordt. Dat klinkt als een enorme open deur, want dat weten we 

allemaal wel. Maar we hebben geprobeerd om betere woorden te vinden voor de 

omstandigheden waaronder dat goed kan gebeuren. We zijn daarin heel precies gaan kijken 

naar wat er nou gebeurt bij aan aantal initiatieven. En je ziet steeds dat het maatwerk is. Dat 

hoor je hier ook; de omstandigheden zijn steeds anders. Er blijken een aantal condities te zij 

waarin mensen samen gaan leren. Leren zelf is ook weer een breed begrip, maar ik houd het 

even bij die condities. Uiteraard is het belangrijk dat je samen door een deur kunt. Maar twee is 
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dat je respect voor elkaar ontwikkelt en elkaars positie in kunt nemen. Dat je als het ware je 

eigen waarde ter discussie kunt stellen of daarnaast kunt gaan staan. En het daar met de ander 

over wilt hebben. Dat is eigenlijk ook zo mooi aan de waardenbloem want dat is het begin voor 

zo’n gesprek. 

Verder weten we dat het heel belangrijk is dat partijen elkaar als gelijkwaardig erkennen is en 

dat is een hele belangrijke want ook dat zegt iedereen, maar heel vaak is het impliciet niet zo. 

Dan is het toch zo dat de overheid of een grote welzijnsinstelling via het geld toch de macht 

heeft of krijgt om dingen te bepalen. Hoe zorg je het gevoel van gelijkwaardigheid ontstaat.  

Vervolgens is het zo dat de partijen die betrokken zij overeenstemming moeten willen bereiken. 

Dat het zo is dat er een soort gemeenschappelijk begrip is voor de opgave waar je voor staat. 

Dat Iedereen weet dat het vraagstuk moeilijk is. En dat er vaak een mengeling is van 

gezamenlijke als conflicterende belangen. Er moet echt discussie mogelijk zijn en er moeten 

misverstanden kunnen ontstaan zonder dat de boel uit elkaar knalt. En dat betekent ook dat 

mensen elkaar een beetje kritisch kunnen benaderen. Daar moet het geheel wel tegen kunnen. 

Het geheel moet wat veerkrachtig worden op een geven moment . En in de begeleiding 'lijmen 

en slijmen is wel heel belangrijk. Iedereen moet dat kunnen van alle kanten. Dit is even zo wat 

we inmiddels wat weten en wil je nou komen  tot dat leren op het niveau dat je werkelijk 

respect hebt voor wat de ander ziet of hoe hij of zij kijkt, dan zijn deze voorwaarden allemaal 

noodzakelijk.” 

Marcel vraagt aan Eltje of zo dat nog door kan vertalen naar wat dat voor professionals betekent: 

“Voor professionals betekent dat allemaal een hele zware taak, want ze moeten ontzetten 

flexibel zijn. Ze moeten een goed repertoire hebben van dingen die je kunt doen, die ze ook 

losjes in kunnen zetten al naar gelang van de situaties die zich voordoet. Je kunt niet zeggen: “Ik 

zie dit en dan ga ik dat doen”. Je moet heel goed kijken en heel goed luisteren en dan pas 

beslissen wat je gaat doen. Als je hier alleen al hoort hoe verschillend de situaties zijn dat is 

verdomd moeilijk. En dan werken professionals ook nog eens bij een organisatie zoals een 

gemeente of een welzijnsinstelling. Die professionals hebben ook nog eens te maken met wat 

daar intern gebeurt. Die staan op een kruispunt en moeten handelen in een complexe 

werkelijkheid in een buurt plus dat ze zich moeten verhouden tot een werkelijkheid die zich 

intern afspeelt. Ga het maar doen!”  

Marcel vraagt aan het publiek of er reacties zijn. Ercan Ates werkt sinds kort Bij Combiwel als 

locatieleider en samensturing moet gaan implementeren. Hij vraagt aan Eltje Bos of zij kan vertellen wat 

we kunnen verwachten van de overheid. Zij antwoord het volgende: 

“Dat is een hele goede vraag. Wat wij in hebben gezien is dat er in de stadsdelen 

gebiedsmakelaars zijn die hebben een taak dat ze de ‘makelen’ tussen allerlei partijen. Het zijn 

vaak opbouwwerkers die ook gewend zijn aan het activeren van bewoners. Het is daarom voor 

velen nog een nieuwe rol die nog voor verwarring zorgt. Wat je verder van het stadsdeel kunt 

verwachten is dat er naast de gebiedsmakelaars ook gebiedscoördinatoren zijn die zorgen dat 

de gebiedsplannen, met bijvoorbeeld een huis van de wijk daarin, goed tot vorming en 

uitvoering komen.” 
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Marcel wil graag iemand van de gemeente Amsterdam het woord geven om hier meer over te horen. 

Iemand heeft een vraag aan het Koffiehuis over inkomsten. Die gaat Marcel vasthouden, want hij wil 

graag iemand van de gemeente horen over een aantal kwesties die vanavond aan de orde zijn gesteld. 

Een medewerker van Stadsdeel West die over het vrijwilligersbeleid gaat in West. Zij zegt dat ze vaak 

voorbeelden van de traditionele vrijwilliger in terug komt. Bijvoorbeeld mensen van DWI (nu WPI). Zij 

wil graag alle aanwezigen uitdagen om ook te kijken naar andere profielen van vrijwilligers: studenten, 

gepensioneerden, expats, statushouders, werkende bewoners, etc. Marcel noemt het een duidelijke 

oproep, ook al gaat hij niet over de rol van de overheid zoals in de vraag bedoeld. Hij vraag wil daar op 

wil reageren. Roel Piera vertelt dat hij al die soorten ongeveer heeft bij het Koffiehuis: studenten, 

werkende mensen en mensen zonder verblijfsvergunning. Hij doet dat als een soort sociale firma waar 

iedereen een vrijwilligersvergoeding krijgt, maar sommige mensen doen daar afstand van en anderen 

hebben het hard nodig. 

Eigenlijk is het einde van de avond in zicht volgens Marcel, maar het publiek wil graag nog wat langer 

door. We gaan nog 20 minuten door. Wat een samensturing! Sylvia reageert graag nog even op de 

oproep rondom vrijwilligers: 

“Als ik kijk naar de situatie van het blommetje 60 bewoners actief maar ik denk dat er vijf of zes 

een vrijwilligersovereenkomst hebben met Combiwel. De rest bestaat uit actieve 

buurtbewoners. Die voelen zich ook ‘vrijwilliger’, maar al die mensen die daar actief zijn, ik voel 

daar niks bij als ‘mijn vrijwilligers’. Het zijn actieve buurtbewoners. Ze zijn niet van mij en ook 

niet van Combiwel. Ze doen hun eigen dingen en ik ondersteun ze zo goed mogelijk daarbij. Ik 

merk dat vrijwilligers een beetje bij een tijdperk horen wat we eigenlijk achter ons moeten 

laten. Dan heb ik het alleen nog maar over actieve bewoners die iets bij het Blommetje doen. 

Als je kijkt naar alle mensen die actief zijn in Osdorp, dan gaat het om honderden actieve 

buurtbewoners die iets voor anderen organiseren.” 

Marcel is blij met het aansnijden van dit punt, want nu komen we op het punt gaat dat het nog om iets 

meer gaat. Het zijn niet voor niks huizen van de wijk. In de wijk zijn niet alleen actieve bewoners die iets 

doen bij het huis van de wijk, maar allerlei andere mensen die ook actief zijn in de wijk. De vraag die hij 

wil voorleggen is: wat is de samenhang tussen mensen die actief zijn in de wijk en mensen die actief zijn 

in de huizen van de wijk? Daar moet een relatie tussen zitten. Dat moet elkaar op de een of andere 

manier versterken. Hij geeft het woord aan Sylvia: 

“Dat is de basis van het bestaan van zo’n huis van de wijk . De mensen zijn binnen gekomen via 

contact met een buurtwerker en zijn zo iets gaan doen in het huis van de wijk. Als het gaat over 

uitwisseling met tussen die verschillende partijen, daar is een regelmatig terugkerende 

bewonersavond voor. Daar wordt besproken wat mensen doen, wat er leeft in de wijk, wat er 

aangepakt moet worden, etc. Dat is een minimale basis, waar die connectie met anderen gelegd 

kan worden en mensen een podium nemen waarop ze kunnen vertellen over hoe het leven 

ervaart wordt. Maar dat kan zeker nog beter.” 

Marcel vraagt aan Rafael Beaumont hoe hij tegen het leggen van die connecties aan kijkt: 

“Het wordt interessant rondom de vraag: Hoe neem je besluiten?. Daar heb je eigenlijk maar 

één ding voor nodig. Een gezamenlijke missie. Dan kijk ik naar overheid, naar organisatie, naar 

buurt en buurtbewoners. Want we zitten in een besturingssysteem en prestatieafspraken en dat 
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staat in de weg, want we willen ook dat mensen participeren en zelf initiatieven nemen en 

vormgeven. Dus ik ben een beetje aan het wachten op voorbeelden die knetteren en waar het 

spannend word. Ik vond het jammer dat we niet vanuit de gemeente kunnen horen waar het 

kraakt. Om van te leren: ik ben op zoek naar hoe we verder komen. Veel gaat over macht en 

geld. We willen een aantal dingen doorbreken en dat kan vanuit een gezamenlijke missie, 

volgens mij. Ik ben op zoek naar gelijkgestemden hierin.” 

Dat is een belangrijke oproep die bijval krijgt. Anna de Zeeuw vraagt vervolgens wat voor eisen 

samensturing stelt aan leiderschap van bijvoorbeeld de directie van Combiwel. Monique krijgt het 

woord van Marcel: 

“Ja, de rol van directie, dat is beetje zoals het altijd is: de professionals faciliteren. Daarin heb ik 

natuurlijk ook de link met de lokale overheid, met stadsdelen. We zitten hier aan het begin van 

het proces. Ik ben heel blij dat ik de collega hier aanwezig zie van stadsdeel Nieuw West want 

we moeten het gesprek goed met elkaar aan, en daarin heb ik een rol. We moeten dereguleren. 

We moeten de stadsdeelraad voorbereiden dat misschien het pand niet altijd open is. Nu kan in 

de raad gezegd worden waarom was de Horizon dicht? Dan hebben wij daar antwoord op te 

geven. We hebben een openstellings- en een productieverplichting. We moeten met elkaar het 

gesprek aan over wat de regels zijn. En als we het initiatief meer bij de bewoner laten liggen dan 

moeten we durven wachten. En het is heel spannend om te wachten zeker als je politiek 

verantwoordelijk bent. Daar hebben we ook veel begrip voor. Dus hoe gaan we praten over de 

regels? Hoeveel honderden bewoners gaan we een BHV-training geven? Of gaan we anders 

kijken naar BHV en toch met elkaar te proberen veilig in het pand te verblijven? Dat zijn wel de 

gesprekken die we moeten voeren. Dat is de manier waarop ik ook de professionals wil 

ondersteunen, want zij zoeken daar nu ook heel erg naar.” 

Marcel wil graag nog op de toekomst terugkomen maar zegt dat we dat aan het eind doen en dat er 

eerst poëzie is. Esselien wil graag daarvoor nog iets belangrijks zeggen: 

“Volgens mij gaat samensturing over meeluisteren, meebeslissen en meedoen. En andere 

woorden voor wederzijds respect voor elkander hebben te maken met het hart en liefde. Via die 

weg zal het sowieso zeker goed gaan. Daarmee wil ik graag besluiten, want ik word zo 

opgehaald.” 

 

Dichter Gökhan Aksoy aan het woord 

Dichter Gökhan Aksoy is geboren in Turkije, maar hij woont al tientallen jaren in Nederland. Hij schrijft 

vooral Nederlandstalige gedichten. Als dichter is Gökhan Aksoy sterk verbonden met de volksbuurt in 

Amsterdam waar hij woont. Daarom benoemde Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West hem op 30 maart 

2015 tot Dichter des Stadsdeel. Hij was de eerste stadsdeeldichter van dit deel van Amsterdam. Zijn 

benoeming als stadsdeeldichter duurde tot 1 april 2016. Als stadsdeeldichter kreeg Gökhan Aksoy de 

opdracht om zes gedichten over stadsdeel Amsterdam Nieuw-West te schrijven. Hij schreef maar liefst 

17 gedichten die ook zijn gebundeld. Naast dichter is Gökhan Aksoy ook actief als organisator van 

culturele activiteiten in Amsterdam Nieuw-West. 

Voordat de bijdrage van de dichter Gökhan Aksoy begint is er een hard applaus. 
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Brief uit de wijk 

Gutenabend, goodevening, Iyi aksamlar 

Wir haben viel geschprochen über samensturing, 

zusammen arbeiten,über beraber idare etmek, together managing 

und was bedeut dat? Wat betekent da nu? 

Wij hebben twee plaatjes geproduceerd! 

Mit freundlichen grüssen , Met vriendelijke groeten, 

Ik,  wijk bewoner 

 

Samensturen 

Wij hebben nieuwe democratie 

misschien is dat samensturen 

De partijen maken zich nu al 

ongerust 

 

Er zijn acht huizen van de wijk 

waarvan eentje blommetje heet, 

wellicht worden de andere ook overschilderd  

 

Bij samensturen zorgt de gastvrouw 

voor volle buiken 

voordat uitvaart is, vliegt zij naar 

huis, 

blijft onder haar ruitendeken 

 

Buurtkamer is kostelijk,  

maar zeker goed 

geestelijke zorg patiënten 

immers genieten zij van het café 

 

Samensturen is beheerder zijn  

van schuldenkamer en niet van het huis, 

dan geef je een deel van sleutel  

 

Samensturen is beren ontmoeten,  

maar ook 

flamingo’s die ineens balanceren 

 

Samensturen is met een dynamo 

tegen de wind roeien en  

toch energie kweken 

 

Samensturen is een Hollandse uitvinding 

 

Let’s make things better! 

 

Gökhan Aksoy, 11 januari 2018   

 

Bron foto: www.huisderletteren.nl 
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Afsluitende opmerkingen uit publiek 

Na de dichter wordt er door Marcel geconstateerd dat, ondanks 25 minuten langer doorgaan, de avond 

veel te kort is. Voor de laatste 10 minuten vraagt hij om voorstellen uit het publiek over hoe het gesprek 

voort te zetten, de dialoog te blijven aangaan. Snode plannen, stekelige plannen? Roel begint: 

“Ik kan alleen voor mijzelf spreken, ik zou geen idee hebben hoe we dit stadsbreed moeten gaan 

organiseren. Dus ik kan alleen zeggen dat mijn eigen ideeën anderen misschien weer helpen in 

‘hoe ver ben jij nu daarmee?’ Ik heb persoonlijk heel veel gehad aan het RAAK project van de 

HvA. Ik ben namelijk een van die participatieprofessionals geworden. Ik wist niet dat ik het was 

maar dat ben ik dus. Door gewoon te doen wat ik doe heb ik een nieuwe functie gekregen. Het 

samensturen is voor mij een groot leerproces omdat ik niet wil sturen maar wat ik hoor over 

ruimte geven en dingen laten gebeuren, dat doe ik nou net niet helemaal want ik heb gewoon 

twee bedrijven die elke dag open moeten, ik ben de eindverantwoordelijke, die moeten elke dag 

open want daar rekenen een paar honderd mensen op. En dat gebeurt door vrijwilligers. Alles 

wat daaruit volgt, dat probeer ik met elkaar te organiseren. Daar zitten een aantal formele 

dingen aan maar 99% is informeel. Ik weet ook echt soms niet hoe de dag gaat lopen. Mijzelf en 

de vrijwilligers die coördinerende taken op de achtergrond hebben, dat zijn geen 

leidinggevende, dat zijn TomTom’s van de vrijwilligers, van de mensen die meehelpen. En…er is 

geen foute route. Wij geven aan waar je naar toe moet, waar je moet zijn op het eind van de 

dag maar hoe die dag gaat lopen en hoe die route gaat lopen is elke dag weer anders. Dus we 

helpen gewoon de weg vinden naar het einde van die dag. Daarin zitten allerlei 

verantwoordelijkheden die we dan weer delen en dat is wat het is. En dat leidt tot overleg, dat 

leidt tot spanning, dat leidt tot vrienden weer worden. We hebben wel 

besluitvormingsmodellen voor, die je allemaal kunt weggooien maar we hebben ze wel. We 

hebben gewoon altijd overleg maarja we moeten wel elke dag weer komen. En dat is ja, zoek je 

eigen vorm…” 

Marcel vraagt hem of je eigen vorm zoeken betekent dat je kunt leren van mensen die op andere routes 

zitten, op andere eindpunten uitkomen? 

“Roel: Ja, zeer zeker. Ik leer altijd van anderen.” 

Marcel: Zou dat dan een oproep kunnen zijn, om dat verder te stimuleren en uit te wisselen? 

“Ja. Ga bij elkaar kijken, loop een stage, ik heb mijn eigen inspiratie ook opgedaan in het 

buitenland, bij hele rare plekken waarvan ik dacht ‘ja, daar moet ik wat mee, daar kan ik wat 

mee’ en dan gewoon uitproberen of mensen hier daar voor gaan. En alles bij elkaar heb ik met 

deze groep mensen dus iets gevonden wat werkt.” 

Marcel bedankt Roel en vraagt om andere snode plannen 

“Mijn naam is Reis de Lind, ik noem mijzelf sociale pionier. Wat voor mij naar voren komt is dat 

samensturing ook samenhang heeft met saamhorigheid en gelijkwaardigheid en wat eerder 

gezegd is, dialoog, en dat gaat over echt naar elkaar luisteren en ook accepteren dat je een 

verschillende taal hebt en moeite moet doen om elkaars taal te verstaan. En ik even een 

extreem voorstel, een extreme suggestie. Want wat ik zie is dat op bestuurlijk, politiek en 

ambtelijk niveau wordt een compleet andere taal gesproken dan aan de tafels in die Huizen van 
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de Wijk. Ik denk dat het mooi zijn om moeite te doen om te zorgen dat de bestuurders, politici 

en ambtenaren eens een keer aan tafel gaan met die mensen in de Huizen van de Wijk en 

samen dat gesprek aangaan. Ik denk dat dan ook het stuk saamhorigheid ontstaat waar ik 

toevallig, afgelopen zondag, een filmpje voor opgenomen heb indachtig onze overleden 

burgemeester van der Laan, met een oproep aan de fractievoorzitters en politiek leiders in 

Amsterdam om met elkaar en met de burgers in dialoog te gaan om tot meer saamhorigheid in 

deze stad te komen.” 

Een hele mooie oproep, volgens Marcel en er komt Rafaël Beaumont met een reactie: 

“Ik vindt het mooi om mensen bij elkaar te brengen op dit onderwerp. Langs initiatieven. Er zijn 

veel initiatieven in de stad en het land maar hoe kleiner we het houden, hoe dichter bij de buurt 

en we van elkaar kunnen leren, hoe beter. Nu heb ik het geluk dat ik bij een kleine 

welzijnsorganisatie werk waar ik de ruimte en het vertrouwen krijg om te kunnen doen en te 

experimenteren en mijn wens is om met het managementclubs van grote welzijnsorganisaties  

langs gaan bij een aantal initiatieven in de stad waar aan zelfbeheer gedaan wordt om te kijken 

waar liggen successen, hoe gaan de processen en waar botst het zodat we kunnen leren van 

elkaar en kunnen uitwisselen, expertise, en op een gegeven moment daar de politiek daarin 

mee kunnen nemen. Als de resultaten meer zichtbaar worden wordt het makkelijker om zonder 

prestatieafspraken te kunnen koersen. “ 

Een mooie, heldere oproep. Marcel kijkt weer naar het publiek: 

“Ik ben Mara Fabris en werk bij Team ED, een sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen. 

Ik ben verbonden aan zowel ’t Blommetje waar ik ruimte huur als dat ik ook blij ben dat ik Rafael 

heb ontmoet. Dit zijn voor mij echt de twee mensen die samensturing op mijn pad hebben 

gebracht. Ik ben misschien een beetje naïef, dat weet ik niet, maar ik zat heel erg te denken, 

volgens mij zijn hier allemaal mensen die enthousiast zijn en wat willen en op het moment dat je 

daarbij blijft, dan kan het niet anders dan dat je daarover in gesprek raakt en blijft en het 

vertrouwen in het rimpeleffect, dat dat leidt tot golven. Dat schoot door mij heen.” 

Marcel bedankt haar voor een heel mooi slot. Hij zegt: “Laat de golven ontstaan na vanavond. Sylvia, jij 

gaat nog iets zeggen?” 

“Ja, dat is een heel praktisch ding. We hebben het de hele avond gehad over samensturing. 

Iedereen heeft daar eigen associaties bij, eigen beelden bij. Samen met de HvA, met Mike de 

Kreek is een A4tje opgesteld, daar staan een aantal definities in verschillende contexten, daar 

staat ook de Samenwerkkring, die ik genoemd hebt. Daar staat ook wat samensturing biedt aan 

bewoners, sociale professionals en lokale overheid en is misschien een aardig documentje om 

mee te nemen zodat je daar nog even naar kunt kijken. Morgen of volgende week. Onderaan, 

klein, staat ook de vraag wie een verslag wil, dat wordt gemaakt door de HvA. Dus voel je vrij om 

mij een mailtje te sturen met dat verzoek want dan gaan we dat gewoon regelen.” 

Marcel: “Dat is nou een echte afsluiting van een buurtwerker!” 
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Bijlage 1. A4 met definities Samensturing, welke aan het eind van de bijeenkomst beschikbaar 

zijn gesteld. 

Samensturing biedt ruimte voor alle betrokkenen. 
Vanuit gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid vormgeven aan belangrijke 

voorzieningen in buurten en wijken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruimte aan bewoners voor meer inspraak en invloed 

op voorzieningen in de eigen leefomgeving. 

Ruimte aan sociale professionals om de inzet 

te leveren die nodig is of gevraagd wordt. 

Ruimte aan de overheid om verantwoordelijkheid te 

(her)nemen voor het ontwikkelen van meer beheer 

door bewoners bij voorzieningen in wijken en buurten. 

Een unieke kans om op ‘co-creatieve’ wijze samen 

te werken en met elkaar coproducties aan te gaan. 

Een mogelijkheid om concreet vorm te geven aan 

samenwerking en daarmee te bouwen aan meer 

vertrouwen tussen verschillende partijen.  

Het vraagt de bereidheid van alle betrokkenen 

(bewoners, professionals én (lokale) overheid) 

om verantwoordelijkheid te nemen en 

commitment met elkaar aan te gaan. 

Fig. 1. Samenwerkkring met drie belangrijke voorwaarden voor 

samenwerken. Bron: Masterthesis ‘Geen Zelfbeheer maar 

Samensturing’ (Goede, 2017). 
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Samensturing? Coproductie? 

Het begrip 'samensturing' (of synoniemen daarvan) komt in verschillende contexten voor 

(maatschappelijke opvang, huis van de wijk, wijkontwikkeling, etc.). Hieronder een inkijkje in de 

zoektocht naar een gemeenschappelijke taal daarvoor, niet bedoeld om compleet te zijn, maar om een 

deel van het gerelateerde materiaal te kunnen bekijken. 

In de maatschappelijke opvang komt samensturing letterlijk voor: 

"Samensturing staat voor sociale praktijken waarin betrokken burgers (cliënten, 

ervaringsdeskundigen, vrijwilligers) en professionals nauw samenwerken bij het vergroten van 

kansen op herstel, sociale stijging en uiteindelijk zelfredzaamheid van specifieke groepen 

burgers in zorgwekkende omstandigheden." (Max Huber en Tineke Bouwes, 2011, p3) 

In de context van een Huis van de wijk is de term ook geïntroduceerd: 

Via samensturing krijgen bewoners inspraak en invloed op voorzieningen in de eigen 

leefomgeving. Het biedt ruimte aan sociale professionals om de inzet te leveren die nodig is of 

gevraagd wordt. Het doet een beroep op de (lokale) overheid om verantwoordelijkheid te 

(her)nemen voor het ontwikkelen van meer beheer door bewoners over belangrijke 

voorzieningen in wijken en buurten. Kortom, samensturing geeft alle betrokken partijen ruimte. 

Het biedt een unieke kans om op 'co-creatieve' wijze samen te werken en met elkaar 

coproducties aan te gaan. (Sylvia de Goede, 2017) 

Bij processen van wijkontwikkeling is sprake van de term 'coproduceren': 

"Gezamenlijke plan- en besluitvorming door politiek/ bestuur en bewoners. De inbreng van bewoners is 

bindend. Bewoners zijn samenwerkingspartners." Bij wijkontwikkeling zijn ook vaak ondernemers 

betrokken. Soms gaat het verder dan dit: "Politiek/ bestuur laat de plan- en besluitvorming over aan 

bewoners en vervult vanuit haar organisatie de rol van adviseur." (Handreiking bewonersparticipatie in 

de wijkplancyclus)  

Belangrijke kernwaarden die daar een rol bij spelen 

Het vormgeven van samensturing vraagt om het aangaan van partnerschap, door Spierts benoemd als 

een kans om gezamenlijk te leren. Het vraagt de bereidheid van alle betrokkenen (bewoners, 

ondernemers, professionals én lokale overheid) om verantwoordelijkheid te nemen en commitment 

met elkaar aan te gaan. Het biedt een mogelijkheid om concreet vorm te geven aan samenwerking en 

daarmee te bouwen aan meer vertrouwen tussen verschillende partijen in wijk en buurt.  

1. Dialoog/ transparante en respectvolle communicatie. 

2. Vertrouwen/ vanuit gelijkwaardigheid, verschillende perspectieven en in verbinding met elkaar. 

3. Vanuit een positieve benadering en generatief onderzoek, diversiteit van waarde laten zijn. 
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