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Inleiding
Veel mensen nemen zelf initiatief om de eigen leefomgeving
prettiger te maken. Mensen – veelal vrijwilligers - dragen op
verschillende manieren bij aan het creëren van een plek waar
ruimte is om elkaar te ontmoeten, om plezier te hebben, om
het leven te kunnen delen, warmte te ervaren, iets te ondernemen of ergens aan deel te nemen. Om samen te eten, iets
te (laten) repareren, muziek te maken, iets te leren, te
bewegen, te ontspannen, te zorgen, nieuwe ideeën te vormen
om energieverbruik terug te dringen of de wijk te verbeteren,
te schilderen, te fotograferen. Fysieke plekken waar deze
initiatieven tot uiting kunnen komen zijn buurthuizen in
zelfbeheer. Hoe dit in zijn werk gaat, hebben we de afgelopen
jaren mogen zien in buurthuizen in Krommenie, Roosendaal,
Tilburg en Utrecht1. Vertrekpunt bij dat kijken was de wereld
van het alledaagse. Wat dient zich zoal aan? Een buurthuis
gaat sluiten. Er is niet langer subsidie beschikbaar. Zo begint
het meestal. Dat willen we niet laten gebeuren, als we zelf de
schouders eronder zetten, kunnen we het buurthuis vast
behouden. Een groep betrokken bewoners gaat aan de slag.
Maar dan, wat gebeurt er, wat komt er op ze af? Hoe pakken
we dit aan en wat hebben we nodig?
Zelfinitiatief van burgers, houdt in deze tijd veel mensen
bezig. Burgers die zelf aan de slag willen om eigen ideeën de
1

Voor het volledige onderzoeksverslag zie: Huygen, A. (2014).
Buurthuizen in zelfbeheer. Benodigde kwaliteiten voor
zelfinitiatief. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Te raadplegen via
www.verwey-jonker.nl
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wereld in te brengen. Overheden die zelfinitiatief omarmen
omdat het een welkom alternatief is voor activiteiten en
ondersteuning die niet langer gesubsidieerd worden.
Professionals die hun inzet meer en meer laten bepalen door
behoefte aan ondersteuning van burgers om het zelf te
kunnen. Ondernemers die hun betrokkenheid willen vorm
geven en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.
Dit boekje laat zien hoe zelfinitiatief vorm krijgt in de vier
buurthuizen in zelfbeheer die we onderzocht hebben. Met
veel dank aan de locaties die ruimhartig hun inzichten met ons
hebben gedeeld, willen wij hiermee de inzet van de vier
buurthuizen erkennen. Daarnaast hopen wij een breed publiek
te inspireren. Met mooie verhalen, maar ook met oog voor de
worstelingen. Want pas dan doen we recht aan de weg die de
mensen betrokken bij de buurthuizen in zelfbeheer met
elkaar gaan.

Over receptuur
We hadden een fantasie, een droom. Namelijk langdurig een
proces volgen waarin mensen zo’n klus van zelfbeheer op zich
nemen. Da’s toch bijzonder. En er valt veel van te leren. In
2010 zijn we dan ook een meerjarig onderzoek gestart met het
idee om juist vanuit langdurige betrokkenheid bij de ontwikkelingen zoals beleefd door betrokkenen zelf, zicht te krijgen
op ‘receptuur’. Receptuur in de zin van werkzame ingrediënten en manieren waarop deze ‘gebruikt’ en verwerkt worden.
Want hoe mooi het zelf beheren van een buurthuis ook is, het
pad dat mensen daarin samen gaan is ook een hachelijke weg.
Er dient zich van alles aan gedurende het pionieren. Maar wat
werkt nu voor wie en in welke situatie? We zijn nieuwsgierig
naar deze plekken. Er was nog weinig kennis beschikbaar over
de precieze werking van zelfinitiatief of ‘burgerkracht’. Hoe
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geven mensen vorm aan hun eigen idealen en welke waarde
kennen zij daaraan toe? Wat zijn de drijfveren van betrokkenen en hoe geven zij daar in de praktijk invulling aan? Wat
helpt hen daarbij en wat is lastig? In hedendaags jargon: hoe
werkt eigen kracht in de praktijk?
We zijn dus op zoek gegaan naar receptuur. Niet te
verwarren met een recept. Een recept voor een succesvol
buurthuis in zelfbeheer is niet te geven, dat concludeerden wij
al eerder (Huygen, 2011). Receptuur omvat een ruimere
opvatting van de ingrediënten en hoe iets te bereiden. Om de
metafoor door te trekken: een lekker brood bijvoorbeeld,
heeft goede ingrediënten nodig in de juiste verhouding, een
zekere bereidingswijze en manier van opdienen en bewaren.
Maar dat wil niet zeggen dat er niet vele manieren zijn om tot
een lekker brood te komen en dat dat brood altijd precies
hetzelfde smaakt. Het is mogelijk om allerlei soorten lekker
brood te maken, met verschillende ingrediënten en verschillende bereidingswijze.
Receptuur hebben we vertaald in benodigde kwaliteiten.
We hebben benoemd wat zelfinitiatief mogelijk maakt.

Wat is nodig: tien kwaliteiten
Buurthuizen in zelfbeheer zijn broedplaatsen van ontmoeting ,
ondernemen van en deelnemen aan activiteiten. Het zijn
plekken waar relaties tussen vrijwilligers, bewoners, professionals, sociaal ondernemers en overheid vorm krijgt. Om het
betekenisvolle plekken te laten zijn, is geen blauwdruk te
geven, wel zijn we gaandeweg kwaliteiten op het spoor
gekomen die daarvoor nodig zijn. Deze kwaliteiten nemen
verschillende gedaantes aan en ze zijn niet op voorhand toe te
schrijven aan een persoon of organisatie. Het gaat erom, wil
een initiatief kans van slagen maken, dat de benodigde
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kwaliteiten ingevuld worden. Op welke manier en door wie is
afhankelijk van de eigenheid van de locatie. Deze eigenheid
bestaat uit de combinatie van de ligging, de ontstaansgeschiedenis, de bevolkingssamenstelling van de wijk, bedrijvigheid in
de buurt, de betrokkenheid van de gemeente en maatschappelijke organisaties.
De mensen die met elkaar aan de slag zijn gegaan werken met
een focus, maar niet met een eindpunt. Niemand weet immers
waar het eindstation ligt. Bovendien realiseert iedereen zich
eigenlijk ook wel dat een eindstation er helemaal niet is. Er is
een stip aan de horizon, geen uitgekristalliseerd beeld van hoe
dat eindstation eruit ziet. In dit proces dat mensen met elkaar
aangaan, nemen ze kleine en soms grote stappen. Die leiden
tot successen en soms tot mislukken. Telkens dienen zich
nieuwe uitdagingen, inzichten en ideeën aan waarmee
vervolgens gewerkt wordt. Om dit proces in goede banen te
leiden zijn kwaliteiten nodig. We hebben de volgende tien
kwaliteiten gevonden.

1

Tijd en ruimte
Om te beginnen is er tijd en ruimte nodig. Het proces moet de
kans krijgen om tot ontwikkeling te komen. Deelnemers
(vrijwilligers, maar ook betrokken professionals) moeten de
gelegenheid krijgen een (hernieuwde) relatie op te bouwen en
een werkwijze te ontwikkelen. Zicht krijgen op wie kan wat en
het ‘op welke manier organiseren wij de zaken met elkaar’
heeft tijd nodig. Maar nodig is ook ruimte om te experimenteren. Uitproberen wat werkt of niet, mogelijkheden hebben om
bij te stellen. Niet alles lukt in een keer. Het komt het proces
ten goede wanneer daar de druk wat van af is. Daarbij is een
balans tussen regels en ruimte behulpzaam.
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2

Openheid
Een volgende kwaliteit is openheid. Openheid is een kwaliteit
die op meerdere manieren aan de orde is. Openheid in de zin
van gastvrijheid en open staan voor iedereen. Lukt het om
voor iedereen gastvrij te zijn? Kunnen betrokkenen het
‘typische’ ook toelaten? Maar ook openheid in het proces,
waarbij principes zoals aandacht voor elkaar, gelijkwaardigheid, ontvankelijkheid en wederkerigheid richtinggevend zijn.
Maar ook openheid voor veranderingen ten opzichte van de
beginsituatie

‘Het is belangrijk dat mensen hier betaalbare cursussen
kunnen volgen en het heeft een sociale functie. Je ontmoet
hier mensen, mensen ontmoeten elkaar. Van alles mag hier
gebeuren. Dat het heel divers is, is belangrijk. Er is hier voor
iedereen wat. Mensen komen hier veel door mond-tot-mond
reclame. Iedereen moet hier de kans krijgen, om zich te
ontwikkelen en de dingen te doen die hij leuk vindt. Er
komen nu steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden in huis’ (vrijwilliger)
Je hoort erbij, je mag er zijn. Elkaar respecteren , elkaar
waarderen, daar gaat het om, iedereen heeft kwaliteiten,
mensen groeien door de waardering die ze krijgen’
(beheerder)
Dit is niet altijd vanzelfsprekend:

‘Er is nogal wat overlast van jeugd, laatst waren veel ramen
ingegooid. In samenwerking met de wijkcoördinator kijken
de buurtpastor en de voorzitter van het bestuur nu hoe het
buurthuis deze groep toch in huis kan halen. Dat kenmerkt
7

de buurtpastor: toch proberen de verbinding te leggen en
lastige jeugd niet buiten sluiten’ (vrijwilliger)
Inherent aan deze openheid is het ontstaan van variëteit.
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Omgaan met variëteit
Een derde kwaliteit is dan ook het vermogen om te gaan met
variëteit. De mensen die betrokken zijn bij de ontwikkeling
van een buurthuis in zelfbeheer hebben diverse achtergronden, omgangsvormen, drijfveren, opvattingen en netwerken.
Oog voor de relaties tussen deelnemers en het ‘beheer’
daarvan is een belangrijke kwaliteit. Net als het bedding
kunnen bieden aan wrijvingen, conflicten en belangentegenstellingen. Daarbij is telkens het vermogen om individuele en
collectieve doelen te verbinden aan de orde.

‘Onderlinge spanningen komen gaandeweg aan het licht.
Door nieuwe activiteiten, nieuwe deelnemers ontstonden
naast nieuwe verbindingen ook frictie. Door met elkaar
samen te werken groeit van alles dat mooi is en waardevol.
Tegelijkertijd kleeft hier ook moeite en pijn aan. Hiermee
dealen is een opgave voor iedereen’

4

Eigen initiatief is leidend
Een volgende kwaliteit is dat het eigen initiatief van deelnemers leidend is.

‘Als wij iets willen gaan doen dan gaan we praten met een
aantal deelnemers en dan kijken we of die net zo geraakt zijn
als wij door de mogelijkheden, of de problemen, of gewoon
8

het verhaal. Met elkaar kijken we dan of we iets kunnen
bedenken wat we passend vinden en inspirerend om te doen.
Er liggen dus geen klussen klaar waar we vrijwilligers bij
zoeken die het dan gaan uitvoeren. Als je het zo doet wordt
het nooit eigen en word je dus ook geen eigenaar.’
(deelnemer)
Doordat deelnemers de ruimte krijgen om eigen werkwijzen te
ontwikkelen en eigen ideeën te verwezenlijken nemen zij daar
ook verantwoordelijkheid voor. Wanneer er oog is voor wat
mensen werkelijk willen dan voelen mensen zich ook uitgenodigd om ‘eigen kracht’ in te zetten. Dat is wat anders dan alles
aan bewoners overlaten. We zien dat (de aard van de) betrokkenheid van professionele partijen varieert. Het is behulpzaam
wanneer deze betrokkenheid erop gericht is, om te blijven bij
wat de deelnemers willen. Inzet, ondersteuning, deelname is
gericht op het ondersteunen van eigen initiatief en dit verder
te brengen.

‘De goede mix van mensen is belangrijk. Bewoners alleen
werkt niet, en professionals alleen werkt niet. En beiden
moeten een verandering ondergaan. De professional moet
veel meer een stimulator, verbinder zijn, er gebeurt al zo
veel. De bewoner moet gaan beseffen: ik kan veel dingen zelf,
die ik ook kan inzetten. We moeten niet meer van bovenaf
gaan ontwikkelen, maar samen met de bewoners. Waar
hebben zij belang bij?’ (coördinator)
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Vertrouwen
Ondersteuning kan de vorm aannemen van een ‘noodknop’. We
hebben regelmatig gezien dat bewoners prima in staat zijn
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zaken voor elkaar te krijgen, wanneer ze weten dat er iemand
is waarop ze kunnen terugvallen wanneer ze vastlopen. Dat
veronderstelt vertrouwen , een volgende kwaliteit.
Vertrouwen in elkaar en het van elkaar op aankunnen (trust)
en vertrouwen in waar je mee bezig bent (faith). Vertrouwen
houdt ook in afhankelijk durven zijn, op elkaar steunen en
hulp vragen.

6

Toewijding
Hiermee komen we op toewijding als kwaliteit. We zien
toewijding als een belangrijke kwaliteit terug op alle locaties.
Het hebben van ‘hart voor de zaak’, daadwerkelijk begaan zijn
met het buurthuis of wijkcentrum, maar ook in de zin van de
mogelijkheid langdurig betrokken te zijn bij de locatie en de
initiatieven. Hiermee komen we nog even terug op openheid
als kwaliteit. Want toewijding is mogelijk door, maar creëert
tegelijkertijd ook openheid. Toewijding in dit opzicht heeft te
maken met een open geest en een openheid in de organisatie.
Is er ruimte voor iedereen, voor oude en nieuwe initiatieven
en hoe deze een plek kunnen hebben binnen de nieuw te
ontwikkelen organisatievormen. Toewijding kan ook doorschieten in een te grote gedrevenheid en variëteit en ‘anders doen’
buiten de deur willen houden.

7

Afstemming
Het vraagt om afstemming, een kwaliteit die in feite gaat om
verbindingen leggen en relaties aangaan. De kwaliteit om af te
stemmen op elkaar, maar ook op de omgeving zodat openheid
en de mogelijkheid tot aanhaken ontstaat. Dit betekent het
vermogen aanwezig te zijn bij en zien wat er speelt, welke
ideeën er zijn, welke moeilijkheden zich aandienen.
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Afstemming leidt ertoe dat gezamenlijkheid ontstaat en het
gevoel van mede-eigenaarschap. Vrijwillige inzet bijvoorbeeld,
ontstaat in de meeste gevallen pas nadat een relatie is
ontstaan. Wederkerigheid is hierbij een belangrijk principe.

‘Het gaat over van wie is de plek en wie voelt zich ervoor
verantwoordelijk. Maatschappelijk werk ziet het buurthuis
nu als een plek van de bewoners / vrijwilligers. Ze verwacht
dat ze hen dan ook kan vragen om als gastvrouw voor de
MW-cliënten te werken. Terwijl ik vind dat het ‘ klanten’
van maatschappelijk werk zijn en dacht het goed te hebben
afgesproken. Ik vind het dan niet leuk dat ik de schuld krijg
dat ik de mensen niet goed heb opgevangen’.

8 / 9 Organiserend vermogen en ondernemende
kwaliteiten
Kwaliteiten op een meer toegepast niveau die wij onderscheiden zijn organiserend vermogen en ondernemende kwaliteiten.
Organiserend vermogen is een benodigde kwaliteit voor zaken
zoals de administratie bijhouden, de inkoop, de planning van
welke activiteiten wanneer plaats kunnen vinden en het
coördineren van bijvoorbeeld de barbezetting. Ondernemende
kwaliteiten zijn nodig om een plek te realiseren die niet langer
(volledig) door publieke middelen is mogelijk gemaakt. De
opgave waarvoor de locaties zich gesteld zien is dat zij sociale
doelstellingen niet langer op een louter participerende, door
overheid gefinancierde, maar ondernemende wijze moeten
realiseren.

‘Als ik hier ’s avonds achter de bar sta, en iemand wil nog iets
bestellen tegen of na officiële sluitingstijd, dan denk ik aan
11

wat extra omzet die ik kan draaien. Dan is het maar wat
later. Ik vind het fijn dat ik dat nu zelf kan bepalen en er zelf
verantwoordelijk voor ben’.
‘Ondersteuning van een professional is nodig: reserveringen,
inkoop, schoonmaak, facturering. Dat moet gewoon goed
geregeld zijn. Daarom hebben wij ook als een soort opstart
voor een jaar financiering aangevraagd bij fondsen voor een
coördinator. Deze kan zich dan gaan richten op het scherper
inkopen en de ruimtes nog meer gevuld krijgen. Dat brengt
meer beweging in huis en daarmee ook ontmoeting.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de coördinator zichzelf
gaat terugbetalen. Het meest ideaal is dat er minstens twee
mensen zijn die deze taken op zich nemen. Zij kunnen dan
ook onderling overleggen. Een taak van zo’n coördinator is
ook om nieuwe vrijwilligers in te werken. Zij worden nu
eigenlijk voor de leeuwen geworpen.’(bestuurslid)

10 Reflexieve kracht
Een laatste en een van de belangrijkste benodigde kwaliteiten
is reflexieve kracht. Het vermogen om te reflecteren op het
proces, op de koers, de weg die is ingeslagen. Deze weg moet
in zichzelf mooi genoeg zijn, want de weg is ook hachelijk.
Daarbij is het van belang te blijven nadenken over of de
benodigde kwaliteiten in voldoende mate aanwezig zijn. Maar
ook of deze kwaliteiten voldoende gewekt en uitgedaagd
worden. En op welke manier dat anders en beter kan. Het
bewaken van kwaliteiten is meer dan een goede bedrijfsvoering. Het vraagt om een werkelijk open en vrije geest. Deze
‘wezenlijke ruimte’ biedt de mogelijkheid om te durven kijken
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naar hoe is het, en om hierop aanspreekbaar te zijn.
Zelfkritisch - doen we het goede op de juiste manier en wat is
mijn rol daarin? –, betrokkenen zijn in staat naar zichzelf
kijken, de eigen manier van werken en betrokken zijn in
ogenschouw nemen. De ontwikkeling van reflexieve kracht
stelt steeds weer nieuwe uitdagingen, maar het is wezenlijk
om de ‘hachelijke weg’ van die reflexieve kracht doorlopend
te blijven gaan.
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Verder lezen
Huygen, A. (2014). Buurthuizen in zelfbeheer. Benodigde
kwaliteiten voor zelfinitiatief. Utrecht: Verwey-Jonker
Instituut. Te raadplegen via www.verwey-jonker.nl

Contactgevens
Wijkhuis West / Wijkbedrijf Westrand
Sint Lucasplein 3
4703 HX Roosendaal
0165-537296
Hans van den Engel (manager wijkbedrijf)
j.engel4@upcmail.nl

Buurtcentrum De Pelikaan

Kervelstraat 185A
1562 AJ Krommenie
075-6285660
Annie Groot (beheerster) beheer@buurtcentrumdepelikaan.nl
www.buurtcentrumdepelikaan.nl
Nora Swagerman (bestuurslid) n.swagerman@planet.nl
Kees van den Berg (voorzitter bestuur) voorzitter@buurtcentrumdepelikaan.nl

Wijkcentrum In de Boomtak

Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
013-5430920
info@indeboomtak.nl
Jac Heeren (voorzitter) jacindeboomtak@gmail.com  
Jan van Esch (bestuurslid,voormalig voorzitter)
http://indeboomtak.nl/
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Buurthuis De Nieuwe Jutter

Amerhof 66
3522 TR Utrecht
030-2883190/030-2851799
www.denieuwejutter.nl
Geertje Jansen  janakker@ziggo.nl    
Titus Schlatmann t.schlatmann@buurtpastoraatutrecht.nl
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We hebben onderzoek gedaan naar wat zelﬁnitiatief mogelijk
maakt in vier buurthuizen in zelfbeheer. Dit boekje biedt
zicht op receptuur; welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn.
Hoe deze kwaliteiten zich (kunnen) laten zien, hangt samen
met de speciﬁeke context van de locatie, zoals de ligging,
bedrijvigheid in de buurt, bevolkingssamenstelling van de
wijk, ontstaansgeschiedenis, betrokkenheid van gemeente
en maatschappelijke organisaties. Deze kwaliteiten kunnen
helpen bij het nadenken over het zetten van de juiste stappen
in het proces dat mensen met elkaar gaan bij het opzetten en
behouden van een buurthuis in zelfbeheer.

