
Wat kunnen we toevoegen opdat de 
wijk in één dag wezenlijk innoveert? 

Zichtbaar maken van “verbindingen” tussen (A) bewoners en buurtondernemers 
en (B) werkorganisaties van overheid en bijvoorbeeld woningcorporaties! Door:  
 
 het waarderen dat bewoners bijv. zelf toezicht houden op de schoonmaker in 
de portiek door langs te gaan als buren of werkorganisatie en hen dat te zeggen  
 
 het versterken van buurteigendom in eigen samenwerkingsverbanden van  
bewoners en buurtondernemers onderling, bijv. in een wijkcoöperatie, zodat zij 
als gelijkwaardige partners verbindingen kunnen aangaan met werkorganisaties  
 
het samen vastleggen dat je als gelijkwaardige partners en mede eigenaren van 
de buurt voor elkaar iets doet, bijv. in een wijkpartner overeenkomst  
 
Ofwel: eigenaarschap van bewoners en buurtondernemers zichtbaar waarderen, 
versterken en vastleggen … van datgene wat er al is (i.p.v. wat je nog zou willen!)  



Voorbeeld “Waarderen” 
Schoon zelfbeheer Hof van Osdorp   

Voor bewoners:  
 benoemen wat je wilt met schoonmaak 
 positief zijn over wat er wel kan 
 dat vastpakken en gewoon gaan doen 
 buren complimenten maken voor hun inzet 
 
Voor een werkorganisatie :  
 benoemen wat bewoners zelf in de schoonmaak doen 
 je bewust zijn dat bewoners hierin ‘eigenaar’ zijn 
 vragen naar wat zij zelf willen met schoonmaak 
 hen laten zien hoe je met hen kunt en wilt samenwerken, 
bijv. met zelf toezicht, zelf inkoop, zelf beheer en zelf boenen    
 regelmatig bij hen langs gaan 
 de verdeling in wie wat doet bepalen en benoemen    
 dat ondertekenen in een ‘vrijwilligers overeenkomst’  



Voorbeeld “Versterken” 
Oprichten bewonersvereniging CJM 

Voor bewoners:  
 op zoek gaan naar wat je kunt en wilt 
 dat kenbaar maken aan buren en anderen 
 nagaan met wie je actief kunt zijn in jouw buurt 
 waar nodig een bijdrage van derden vragen  
 
Voor een werkorganisatie :  
 benoemen wat jij graag wilt in en met de buurt 
 dat als vragen neerleggen bij (groep) bewoners  
 je bewust zijn wat bepalende succesfactoren zijn  
voor integraal werken in de buurt met bewoners  
 hen laten zien hoe je kunt en wilt samenwerken,  
bijv. met vrijgeven kleine ruimte en inzetten wijkcoach    
 regelmatig bij hen langs gaan 
 het oprichten van een wijkcoöperatie ondersteunen 



Voorbeeld “Vastleggen” 
Ondertekenen wijkpartner MOI 

Voor bewoners:  
 nagaan wat jouw eigen organisatie al doet voor  
werkorganisaties (zoals woningcorporaties) in jouw buurt 
 dat benoemen en de werkorganisaties dat laten weten 
 daarvoor hen een bijdrage vragen omdat jouw werk bij  
hen leidt tot besparingen of extra opbrengsten  
 voorstel doen voor een ‘wijkpartner overeenkomst’ 
 
Voor een werkorganisatie :  
 nagaan welke vrijwilligersorganisaties al actief zijn 
 je bewust worden dat zij effectief jouw werk doen 
 dat met hen benoemen en vastleggen in bijv. in een 
‘wijkpartner overeenkomst’: tweezijdig, gelijkwaardig    
 regelmatig bij hen langs gaan 
 waarderen wat zij voor jou doen 


