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Doen we de goede dingen en Doen we de goede dingen en 
doen we ze goed?doen we ze goed?


 

Kijken en ervaren (voelen)Kijken en ervaren (voelen)


 
SturenSturen


 

OrganiserenOrganiseren



Kijken en ervaren (voelen)Kijken en ervaren (voelen)



Afstandelijke nabijheidAfstandelijke nabijheid


 

‘‘niet iedere dag op de koffieniet iedere dag op de koffie’’


 
Woning is privWoning is privéébastionbastion


 

‘‘nood aan de mannood aan de man’’


 
Schaal van afnemende bekendheid Schaal van afnemende bekendheid 
/ vertrouwdheid/ vertrouwdheid


 

Geen sociale infrastructuur tot Geen sociale infrastructuur tot 
uitwisseling / geen vliegwiel uitwisseling / geen vliegwiel 
(wel voor allochtonen)(wel voor allochtonen)


 

Wel nieuwsgierigheidWel nieuwsgierigheid



Professionele probleemfixatieProfessionele probleemfixatie


 

Geen sociologische kennisGeen sociologische kennis


 
ProbleemregistratieProbleemregistratie


 

Andere gebiedsbelevingAndere gebiedsbeleving


 
ProbleemprofessionalsProbleemprofessionals


 

Wel organisaties, geen Wel organisaties, geen 
gezichten / hoge gezichten / hoge 
omloopsnelheid profsomloopsnelheid profs


 

Wantrouwen bij bewonersWantrouwen bij bewoners



Kloof tussen leefKloof tussen leef-- en systeemwerelden systeemwereld

--
 

Vergroot door opschaling publieke Vergroot door opschaling publieke 
organisatiesorganisaties

--
 

Kennisvernietiging / dossierkennisKennisvernietiging / dossierkennis
--

 
Kwantificering van beleidsinterventiesKwantificering van beleidsinterventies

--
 

Machteloosheid ten aanzien van culturele Machteloosheid ten aanzien van culturele 
dynamiek: het gebeurtdynamiek: het gebeurt

--
 

Terughoudendheid / afstandelijkheid Terughoudendheid / afstandelijkheid 
maakt wezenlijk onderdeel uit van maakt wezenlijk onderdeel uit van 
moderne professionaliteitmoderne professionaliteit



WIJK = BELEIDSCONSTRUCTIEWIJK = BELEIDSCONSTRUCTIE
=> geen belevingscategorie => geen belevingscategorie 

Stedelijkheid in de wijk Stedelijkheid in de wijk 
=> => ipvipv

 
dorp in de staddorp in de stad

Modern samenlevenModern samenleven
≠≠

 
sociale samenhangsociale samenhang

≠≠
 

gemeenschapsvorminggemeenschapsvorming
PRODUCEREN VAN VERTROUWDE                 PRODUCEREN VAN VERTROUWDE                 

STEDELIJKHEIDSTEDELIJKHEID

SOCIALE BASISKWALITEITEN SOCIALE BASISKWALITEITEN 
(Vertrouwen Veiligheid Bekendheid)(Vertrouwen Veiligheid Bekendheid)

1. Vertrouwde stedelijkheid 1. Vertrouwde stedelijkheid ipvipv
 sociale samenhangsociale samenhang



2. De mythe van 2. De mythe van ‘‘dede’’  bewonersbewoners
Kloof systeemwereld en leefwereldKloof systeemwereld en leefwereld
≠≠

 
luisterenluisteren

Meer culturele antropologieMeer culturele antropologie
= meer leefwereldkennis= meer leefwereldkennis
= meer zicht op potenties / sleutelfiguren= meer zicht op potenties / sleutelfiguren

Minder bewoners, betere professionals Minder bewoners, betere professionals 
Spinnen in het webSpinnen in het web



Spinnen in het webSpinnen in het web

Frontliniewerkers / verbindingsmakelaarsFrontliniewerkers / verbindingsmakelaars
--

 
Probleem Probleem ––

 
instanties instanties ––

 
vergadering vergadering ––

 afspraken afspraken --
 

dossierbeheerdossierbeheer
+ Probleem + Probleem ––

 
netwerkanalyse netwerkanalyse ––

 netwerkactivering netwerkactivering ––
 

actieactie
Systeemaanpak, verbinden, WMOSysteemaanpak, verbinden, WMO
Welzijn Nieuwe Stijl (Bussemaker)Welzijn Nieuwe Stijl (Bussemaker)



Leefwereld als spreekkamerLeefwereld als spreekkamer


 
StreetwiseStreetwise

 
professionalsprofessionals


 

ErEr--opop--afaf--bewegingbeweging, frontliniewerkers, frontliniewerkers


 
OutreachendeOutreachende

 
hulpverleninghulpverlening


 

Huismeesters, sociaal beheerHuismeesters, sociaal beheer


 
Straatcoaches, stadsmariniersStraatcoaches, stadsmariniers


 

EmpowermentEmpowerment, Eigen Kracht Centrales, Eigen Kracht Centrales


 
Buurtzorg (= oude wijkverpleging)Buurtzorg (= oude wijkverpleging)


 

WijkaanpakWijkaanpak

ANDERE PROFESSIONALISTEIT ANDERE PROFESSIONALISTEIT 
IN OPKOMST GERICHT OP WIJK / BUURTIN OPKOMST GERICHT OP WIJK / BUURT



3. Wijkaanpak is cultuurproductie3. Wijkaanpak is cultuurproductie

CreCreëëren van ontmoetingsplekkenren van ontmoetingsplekken
Verbinden en schakelen (Verbinden en schakelen (VROMVROM--raadraad))
Kunstenaars / broedplaatsenKunstenaars / broedplaatsen

vgl. vgl. ToynbeeToynbee
 

––
 

eind 19eind 19ee
 

eeuweeuw

YmereYmere
 

Amsterdam: Amsterdam: 
ontmoetingsplekken van de 21e eeuwontmoetingsplekken van de 21e eeuw
Hotel Transvaal / TolhuistuinHotel Transvaal / Tolhuistuin



sturensturen



4. Wildroosters & slagbomen4. Wildroosters & slagbomen

Kies een gezamenlijke Kies een gezamenlijke 
strategie/ideologie/doel/prioriteitstrategie/ideologie/doel/prioriteit

Zorg dat iedereen die Zorg dat iedereen die moetmoet
 

delen.delen.



5.5.  Wijkaanpak vraagt om trots  Wijkaanpak vraagt om trots  

Stedelijkheid vraagt om Stedelijkheid vraagt om hotspotshotspots
HotspotsHotspots brengen stedelijkheid de wijk inbrengen stedelijkheid de wijk in
Uitstralingseffecten op omgeving / vastgoedUitstralingseffecten op omgeving / vastgoed



66. . Maak kettingreactie mogelijkMaak kettingreactie mogelijk
Voorkom dichtgetimmerde plannenVoorkom dichtgetimmerde plannen
Blauwdrukken of Blauwdrukken of gentripunctuurgentripunctuur??
Tussenruimte / Tussenruimte / 

politiek van de tijdelijkheidpolitiek van de tijdelijkheid



organiserenorganiseren



7. Gevraagd oorspronkelijkheid 7. Gevraagd oorspronkelijkheid 

Beleidstaal doodt creativiteitBeleidstaal doodt creativiteit
Zwaar jargon / holle taalZwaar jargon / holle taal
Behoefte aan Behoefte aan goodgood practisespractises

kopieerzucht / passie kopieer je nietkopieerzucht / passie kopieer je niet
Succesformule: Succesformule: 

zelf bedenken, zelf doenzelf bedenken, zelf doen



8. 8. ≠≠  stortplaats van projectenstortplaats van projecten

Vogelaars verplichte nietjesrondeVogelaars verplichte nietjesronde
Vele ongelijktijdige en Vele ongelijktijdige en 

onsamenhangende interventies, die onsamenhangende interventies, die 
op hun effectiviteit niet te op hun effectiviteit niet te 
onderzoeken zijn.onderzoeken zijn.

Beter weinig goed doen, dan veel matigBeter weinig goed doen, dan veel matig



9. Energieke wijkorganisatie9. Energieke wijkorganisatie
Een greep: welzijnsorganisaties, Een greep: welzijnsorganisaties, 
onderwijs, gemeenteambtenaren. onderwijs, gemeenteambtenaren. 
woningcorporaties, wijkagenten, woningcorporaties, wijkagenten, 
straatcoaches, dienst werk en straatcoaches, dienst werk en 
inkomen, jeugdzorginkomen, jeugdzorg


 

Integraal werken, samenwerken, Integraal werken, samenwerken, 
afstemmenafstemmen


 

Vergaderen, projectteams, Vergaderen, projectteams, 
stuurgroepen stuurgroepen 



www.josvdlans.nlwww.josvdlans.nl
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