
Van Binnen naar Buiten
Bewoners nemen het heft in handen



Financiën
In de zomer van 2006 werd bekend dat er extra gelden beschikbaar zouden komen voor sociale 
herovering van aandachtswijken: de zogenaamde Pechtoldgelden. Utrecht diende hiervoor een 
aanvraag in onder de noemer Doe Mee in Overvecht. In september 2006 is in totaal 2,2 miljoen 
subsidie toegekend. Twee miljoen euro Impulsgeld en nog eens 200.000 euro voor innovatieve 
activiteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
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HET GROTE GEHEEL

Elke stad heeft een wijk die bekend staat als aandachtswijk. Geen enkele stad is daar blij mee. Het 
is vaak geen prettige woonomgeving voor mensen. De bewoners behoren meestal tot de lagere 
inkomensgroepen. Er wonen veel werklozen. De woningen zijn slecht onderhouden en staan op de 
nominatie om gerenoveerd of gesloopt te worden. Sociale samenhang is er niet of nauwelijks. De 
balans tussen allochtone en autochtone bewoners is zoek. Daarnaast hebben deze wijken te maken 
met criminaliteit, vernielingen en verwaarlozing van de omgeving. Dit alles zorgt ervoor dat kansarme 
bewoners nog minder kansen krijgen. Reden genoeg om de wijken goed aan te gaan pakken.

De gemeente Utrecht heeft voor de wijk Overvecht een apart programma opgezet onder het 
motto Doe Mee in Overvecht. Het doel is om bewoners uit te dagen zelf in actie te komen om hun 
gezondheid, woon- en leefsituatie en toekomstkansen zelf ter hand te nemen.
Onder de noemer Doe Mee in Overvecht vallen drie motto’s:

• Van klacht naar kracht: Overvecht beweegt. De nadruk ligt hierbij op de gezondheid van de
bewoners, waarbij vooral beweging centraal staat.

• Je bent jong en je kunt wat: Jongeren werken aan hun toekomst. Samen met ouders, kinderen
en jongeren zijn deelprojecten opgestart om meer begeleiding, meer activiteiten, meer ideeën
voor veiligheid én meer werk voor jongeren te genereren.

• Van Binnen naar Buiten: bewoners nemen het heft in handen. Door bewoners aan het woord te
laten, hun wensen te horen én hen uit te dagen mee te helpen wordt gewerkt aan verbetering
van hun woon- en leefsituatie.
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DEELPROJECTEN EN DE PARTIJEN

Doe Mee in Overvecht is een gezamenlijk project van gemeentelijke vakdiensten, instellingen en 
bewoners. De plannen die zijn ingediend voor de subsidieaanvraag zijn ook samen opgesteld. Elk 
van de drie motto’s heeft weer verschillende deelprojecten. Daar zijn legio personen, organisaties 
en gemeentelijke diensten bij betrokken.

Van Binnen naar Buiten
Dit boekje gaat over Van Binnen naar Buiten. Het schetst een beeld van de deelprojecten die 
hieronder vallen. Hoe is hiermee begonnen? Wie waren erbij betrokken? Wat waren de valkuilen? 
Welke punten zouden, terugkijkend, anders worden aangepakt. En vooral ook: wat zijn de 
resultaten? Dit alles met als doel om de schat aan kennis die is opgedaan bij Van Binnen naar 
Buiten te delen met anderen. Niet alleen met andere diensten of wijken binnen de gemeente 
Utrecht, maar ook met andere gemeenten. 

tip:
Haak zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren of netwerken in de wijk.

Van Binnen naar Buiten is gericht op het bereiken van bewoners die om verschillende redenen niet 
zelf naar buiten komen met hun problemen en wensen. De locatie is het ACA-complex met drie 
10-hoog flats. Bureau Inburgering Gemeente Utrecht heeft het initiatief genomen voor Van Binnen 
naar Buiten. Bureau Inburgering heeft veel expertise in huis om gesprekken te voeren met mensen 
met diverse culturele en maatschappelijke achtergronden en hen te begeleiden.
Aan Van Binnen naar Buiten is een plan gekoppeld van Stadswerken Gemeente Utrecht om het
binnenterrein van het ACA-complex op te gaan opknappen. Uiteindelijk waren er drie deelprojecten:
Buurtflat, Huisbezoeken en Herinrichting binnenterrein. De coördinatie van het geheel is bij Bureau 
Inburgering gebleven. 

Voorbereidingstijd: 1 maand. Looptijd: 1 jaar.
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Buurtflat
Bij Bureau Inburgering bestond al langer het idee om dienstverlening dichterbij de bewoners aan te 
bieden. Tegelijkertijd wilden de mensen een plek om activiteiten te ondernemen zo dicht mogelijk 
bij huis. De buurtflat is er gekomen en is een samenwerkingsverband tussen Bureau Inburgering, 
Woningbouwcorporatie Mitros, Wijkbureau Overvecht Gemeente Utrecht en Wijkwelzijnsorganisatie 
Cumulus. Bureau Inburgering zorgt voor de projectleiding.
Woningbouwcorporatie Mitros heeft een buurtbeheerder ingezet en een woning beschikbaar 
gesteld. Het Wijkbureau heeft de woning ingericht.
Wijkwelzijnsorganisatie Cumulus heeft menskracht ingezet om de activiteiten te ondersteunen.

Huisbezoeken
De huisbezoeken dienen vele doelen. Om het sociaal isolement van de bewoners ooit te kunnen 
doorbreken, moet duidelijk zijn wie die bewoners zijn. Hoe leven ze? Welke wensen of ideeën 
hebben zij over hun leef- en woonomgeving? Hebben ze hulp nodig en welke dan? Willen zij 
activiteiten ondernemen? 
Bureau Inburgering zorgt voor coördinatie en uitvoering van de huisbezoeken.
Er zijn afspraken gemaakt voor doorverwijzing en opvang van hulpvragers met verschillende 
instanties:
• Mitros woningcorporatie voor alles wat de woningen en de omgeving betreft.
• Welzijnsorganisatie Cumulus op verschillende gebieden, zoals kinder- en jongerenwerk, 

opbouwwerk gericht op bewonersparticipatie, sociaal-culturele ondersteuning, bewegen, jeugd 
en gezin, werkwijzer, ouderenwerk, sociaal-juridische dienstverlening en Algemeen 
Maatschappelijk Werk voor langdurige of kortdurende begeleiding.

• Wijkbureau voor uitvoering van veiligheid in de omgeving.
• Wijk Informatie Punt voor vragen op allerlei gebieden.
• Verder afstemming met allerlei andere projecten, diensten of organisaties, zoals 

Gebiedsaanpak, Spoorzone, Woonkansenonderzoek Gagel, Stadswerken, GG&GD, Onderwijs, 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Dienst Stadsontwikkeling.
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In november 2007 is Van Binnen naar Buiten in de prijzen gevallen: De Parel van Integratie.
De jury vindt dat de kleinschaligheid en de organisatie middenin de woonomgeving respect 
afdwingt. De persoonlijke benadering wordt geroemd. Het aanbod van hulp in combinatie met 
het streven naar zelfredzaamheid van de buurtbewoners springt in het oog. Daarnaast zijn 
alle bewoners benaderd en is de samenwerking tussen partijen opvallend. Deze punten zijn 
succesfactoren te noemen. 
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Herinrichting binnenterrein
Stadswerken wilde het binnenterrein van het ACA-complex herinrichten. Om de sociale en de 
fysieke aspecten goed mee te nemen is er voor gekozen om de herinrichting van het binnenterrein 
aan Van Binnen naar Buiten te koppelen. Het doel is immers dat mensen meer naar buiten komen. 
Dan moet er ook een prettige buitenruimte zijn. Om die buitenruimte goed te gebruiken is het 
nodig dat er sociale samenhang is. Stadswerken is de opdrachtgever voor de herinrichting.
Milieupunt Overvecht zorgt voor de coördinatie van de herinrichting binnenterrein.
Een hovenier en een sociaal landschapsarchitect zorgen voor de procesbegeleiding, contacten 
met opdrachtgever, de totstandkoming van het ontwerp in samenspraak met de bewoners en 
ondersteunen de uitvoering en het onderhoud.

tip:
Houd er rekening mee dat veranderingen in kleine stapjes gaan. Het is daarom belangrijk doelen 
realistisch te formuleren en zonodig ambities bij te stellen.

Samenwerkingspartners Van Binnen naar Buiten:
Bureau Inburgering Gemeente Utrecht
Cumulus Welzijn (welzijnsorganisatie) 
Milieupunt Overvecht
Mitros  (woningcorporatie)
Stadswerken Gemeente Utrecht
Wijkbureau Overvecht Gemeente Utrecht
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ACA-COMPLEX

De bewoners
Bewoners van het ACA-complex hebben de aandacht van de gemeente. Het gemiddeld inkomen 
is laag. Er is veel werkloosheid. De woningen zijn vaak slecht onderhouden. De omgeving 
is verwaarloosd. Veel mensen verkeren in een sociaal isolement. Er zijn opvoedings- en 
relatieproblemen. Er is veel (kleine) criminaliteit. Het verloop onder de huurders is groot. De 
mensen die er blijven wonen, willen dat graag of hebben geen andere mogelijkheden. De culturele 
diversiteit is breed: er wonen mensen uit allerlei delen van de wereld. Relatief veel appartementen 
zijn toegewezen aan mensen met een psychiatrische problematiek.
De vooroordelen tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn vaak groot. Mensen die er wonen 
voelen zich in een bepaald daglicht geplaatst. Ze wonen in een probleemwijk. Zijzelf zien niet elke 
dag problemen. Er is ook een groep bewoners die zich prima redt. 
Het wantrouwen onder de bewoners is groot als het gaat om instanties. Vooral omdat mensen die 
initiatieven hebben genomen om de woon- en leefomgeving te verbeteren herhaaldelijk nul op het 
rekest hebben gekregen.

tip:
Probeer altijd te achterhalen wat de achtergronden zijn van bewoners en welke wensen er echt leven.

Bewoner:
Ik heb het gevoel dat we heel lang vergeten zijn. Er was nooit aandacht voor ons. Als we aan de 
bel trokken, gebeurde er niets. Dat is wel veranderd. Ik weet niet of dit op de lange duur ook blijft 
werken.
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Renovatie
Het complex staat in het kader van herstructureringsplannen op de lijst voor renovatie. Tijdens de 
projectperiode van Van Binnen naar Buiten blijkt dat de woningcorporatie wil gaan beginnen met 
de start van het proces. De plannen die de woningcorporatie heeft, zijn vrij ingrijpend. Gedurende 
de looptijd van Van Binnen naar Buiten werkt de woningcorporatie de plannen uit in overleg met 
bewoners.
Zowel bewoners als organisaties die bij Van Binnen naar Buiten zijn betrokken vinden het storend 
én jammer dat de renovatieplannen uitgerekend samenvallen met het project. Aan de andere kant 
weten bewoners elkaar toch te vinden. Zij organiseren zich in een bewonersplatform om één stem 
te kunnen laten horen én tegenwicht te kunnen bieden aan de woningcorporatie.

Bewoner:
Het is goed dat er iets gebeurt aan de toestand van de flats. Wij hebben heel veel last van vocht 
bijvoorbeeld. Maar ja, wij moeten weer ons huis uit. Zes jaar geleden zijn we hier gekomen omdat 
we weg moesten uit een woning die werd gerenoveerd. Dan zou ik nu met mijn kleine kinderen 
nog eens moeten verkassen. 

tip:
Probeer goede contacten te onderhouden met woningcorporaties. Idealiter sluiten hun plannen 
aan bij het project.
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BUURTFLAT

Wie & wanneer 
Op werkdagen tussen 9 en 5 uur is er altijd iemand aanwezig in de flat: de buurtbeheerder, 
opbouwwerker of projectsecretaresse. Ook in de avonduren kunnen buurtbewoners er soms 
terecht voor speciale bijeenkomsten.

Wat
In de flat is een ruimte gereserveerd voor het kantoor. Er zijn twee spreekkamers, een grote 
vergader/activiteitenkamer en een keuken.

Voor en van bewoners
De buurtflat is een EHBO-post voor vragen en hulp. Er is ruimte voor activiteiten.
Bureau Inburgering houdt in het eerste periode spreekuren in de buurtflat. Er zijn vaste spreekuren 
van de welzijnsorganisatie Cumulus en woningbouwcorporatie Mitros.
Later is er ook een sociaal-juridisch spreekuur ontstaan. Tussendoor worden er spreekuren 
gehouden over de renovatie. Er vinden allerlei activiteiten van bewoners plaats: gespreksgroepen, 
kookgroep, koffie-ochtenden of bewonersoverleggen. Kinderen kunnen er spelmaterialen lenen.

Uitkomsten
De buurtflat is een vooruitgeschoven post. Alle vragen, opmerkingen en problemen komen daar 
terecht. Doordat een paar medewerkers veel in en om de flat aanwezig zijn, groeit het vertrouwen. 
De medewerkers worden niet gezien als buitenstaanders maar horen bij de bewoners.

Blijvend of niet
De buurtflat + buurtbeheerder blijven. Projecten en activiteiten van bewoners lopen door. De 
welzijnsorganisatie blijft ondersteuning bieden. 

tip:
Verlies praktische zaken niet uit het oog. Het aansluiten van internet en telefoon is ook belangrijk 
om bereikbaar te zijn.
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FOTO KOOKCLUB



Het begin
De buurtflat is het toppunt van een samenwerkingsproject. Omdat alles snel moest gebeuren, 
werd er vooral praktisch gehandeld. Een aantal mensen is langs woonwarenhuizen gegaan om de 
inrichting aan te schaffen. Binnen één maand is de ruimte klaar voor gebruik. 
Het is een echte buurtflat. Deze vaste post in het complex is het zenuwcentrum van veel 
activiteiten en een rustpunt voor bewoners. Op deze manier zien bewoners dat er steeds iemand 
aanwezig is waarop een beroep gedaan kan worden. De flat is ook echt ‘van’ de bewoners. 
Ze kunnen er terecht voor gezamenlijke activiteiten.
Er wordt geprobeerd de bewoners actiever te betrekken bij ontwikkelingen in hun omgeving. 
Daarvoor is een groepje betrokken bewoners benaderd. Zij geven hun ideeën en suggesties. 

tip:
Zorg dat alle meldingen, initiatieven en ideeën centraal worden verzameld en dat er iets mee kan 
gebeuren.

Personeel
Een buurtflat heeft alleen waarde voor bewoners als die regelmatig wordt bemensd en ook echt 
EHBO-post kan zijn. Dat is gebeurd. Er is altijd wel iemand aanwezig.
Het personeel is op verschillende manieren gericht op de bewoners. Ze beantwoorden vragen over 
de woningen, over activiteiten en bieden een luisterend oor. Klachten over de woningen of over 
vernielingen in en om de flats komen er ook terecht. Als de medewerkers iets kunnen betekenen 
voor de bewoners doen ze dat ook.
Tijdens de uitvoering van het deelprojecten ‘Herinrichting binnenterrein’ en ‘Huisbezoeken’ is de 
buurtflat de thuisbasis. Van daaruit wordt gewerkt of krijgen de huisbezoekers ondersteuning.

Bewoner:
Het is fijn dat er altijd wel iemand aanwezig is in de buurtflat. Je hebt toch het idee dat je er meer 
controle is. Ik denk dat iedereen dat inmiddels wel heeft gemerkt. Ik heb het gevoel ook dat ik die 
mensen kan vertrouwen. Ze luisteren ook echt naar ons.
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tip:
Zorg dat bewonersgroepen eventueel terug kunnen vallen op een professional voor ondersteuning.

In en om de buurtflat
Vanuit professionals worden spreekuren gehouden. Die zijn gericht op persoonlijke hulpvragen, 
huisvesting, activiteiten of andere praktische vragen. Mensen kunnen daar op vaste tijden terecht.
Na verloop van tijd blijkt er behoefte te zijn aan een sociaal-juridisch spreekuur omdat er veel 
vragen zijn op het terrein van uitkeringen, voorzieningen of huurrechten. Dat is opgezet.

Bewonersinitiatieven zijn op allerlei vlakken terug te vinden. Een aantal is blijvend, anderen komen 
op en vallen weer weg.
Er zijn gespreksgroepen, een handwerkclubje, conversatie- en koffieochtenden. Een keer per 
twee weken gebruikt een kookgroep de flat. Een aantal activiteiten, zoals de kookgroep, wordt 
ondersteund door professionals.

Bewoner:
Een paar mensen hadden laten weten dat ze het leuk zouden vinden om met elkaar te koken. 
Ik vond dat ook een prima idee. Zo leer je elkaar tijdens het koken én samen eten beter kennen. 
En ook de eetgewoontes, want op het menu staan steeds weer andere gerechten.

Op basis van het idee van bewoners om meerdere kleinschalige activiteiten te organiseren, is het 
plan voor portiekontbijten naar voren gekomen. Voor een portiek of flat wordt op een ochtend een 
kraam neergezet met etenswaren en drankjes. Daar kan gezamenlijk worden gegeten en kennis 
worden gemaakt met andere bewoners en medewerkers van het project. Bij sommige portieken 
werkt dit erg goed en is de opkomst goed. Bij andere portieken komt nauwelijks iemand kijken. 
Daarom zijn uiteindelijk ‘flatontbijten’ gehouden. 
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Deze ontbijten brengen mensen dichterbij elkaar. De een helpt de ander. En sommige mensen 
blijken graag samen activiteiten ondernemen. 
Bij de ontbijten zijn de medewerkers van alle samenwerkingspartners zoveel mogelijk mogelijk 
aanwezig om eventueel te helpen bij het organiseren van activiteiten die hieruit voorkomen.

tip:
Organiseer niet een feest, maar meer kleine bijeenkomsten gedurende het jaar. Dat wekt meer 
vertrouwen bij bewoners.

Kind:
Als we uit school komen, gaan we vaak buiten spelen. Leuk. Eerst was er helemaal niks. Nu wel. 
We kunnen stepjes lenen en spelletjes doen. We gaan ook wel eens op bezoek in de buurtflat. 
Het is hier wel leuker geworden, vind ik.

Uitkomsten
De buurtflat is de spil van Van Binnen naar Buiten. Alle activiteiten hebben een link met de flat. 
De bewoners weten de flat gemakkelijk te vinden. Maar liefst 500 vragen komen in één jaar binnen 
bij de spreekuren. De opkomst tijdens informatiebijeenkomsten groeit per keer. De buurtflat 
is een vooruitgeschoven post. Problemen worden eerder gesignaleerd. Doordat de mensen die 
er werken al zolang in de buurt worden gezien, groeit het vertrouwen. De medewerkers staan 
naast de bewoners en niet tegenover hen. Bewoners lopen gemakkelijk binnen, stellen vragen 
en leggen kwesties voor. Bewoners voelen zich serieus genomen. Ze krijgen gehoor als het gaat 
om buurtproblemen en vragen worden beantwoord. De respons van de kinderen is opmerkelijk 
goed. Zij zijn misschien wel de grootste gebruikers van de buurtflat. Er kunnen spelletjes worden 
geleend. De kinderen gedragen zich voorbeeldig en brengen alles netjes terug. Ze trekken 
meer met elkaar op en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Ze melden het eerder als er 
bijvoorbeeld vernielingen zijn geweest. Ook de kinderen voelen zich ook serieus genomen.

tip:
Vanuit een buurtflat moeten bewoners nog altijd actief worden benaderd. De flat moet nooit een 
ivoren toren worden.
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HUISBEZOEKEN

Wie en wanneer
Zeven medewerkers van Bureau Inburgering voeren gefaseerd (over een periode van ongeveer 
vijf maanden) gesprekken met de bewoners. Zij hebben vanuit hun functie als trajectbegeleider 
veel ervaring met mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden. En zij spreken 
meerdere talen. 

Hoe
De huisbezoeken worden eerst per brief en folder met uitgebreide informatie bij de bewoners 
aangekondigd. Daarna bezoeken de medewerkers de mensen thuis. Dit gebeurt aan de hand van 
een gesprekslijst. Als het nodig is, kan een bewoner een gesprek krijgen in zijn of haar eigen taal. 
Dit is een bewuste keuze. Zo kan echt iedereen zijn of haar verhaal kwijt. Bij de huisbezoeken is 
geen selectie gemaakt wie er wel of niet voor in aanmerking kwamen. Iedereen is benaderd.
Er is een protocol voor (vrijwillige) doorverwijzing van hulpvragen.

Uitkomsten
De bezoeken zijn bedoeld om in kaart te brengen wat er leeft onder de bewoners. Wat zijn hun 
wensen? Welke hulpvragen hebben zij? Willen mensen doorverwezen worden? Wat kunnen zij zelf 
bijdragen? Willen bewoners met elkaar in contact worden gebracht?
Van de 340 huishoudens hebben er 104 meegedaan. Bij 66 huishoudens heeft een concrete actie/
doorverwijzing plaatsgevonden. Maar liefst 92 mensen gaven aan een bijdrage te willen leveren 
aan activiteiten in de directe omgeving.

Blijvend of niet
De huisbezoeken zijn eenmalig uitgevoerd.

tip:
Verlies de veiligheid van huisbezoekers niet uit het oog. Zorg dat er altijd een ‘achtervang’ is. 
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Het begin
Het doel van de huisbezoeken is om in kaart te brengen wat er onder bewoners leeft. Daarnaast 
wordt op deze manier contact met bewoners gelegd die uit zichzelf niet zo gemakkelijk naar 
buiten treden.
In het begin worden bewoners per brief en uitgebreide folder (in meerdere talen) geïnformeerd 
over de huisbezoeken. Er hangen posters en bij de buurtflat is informatie te krijgen over de 
bezoeken.

tip:
Zet medewerkers in die meerdere talen beheersen zodat iedereen zijn/haar verhaal kwijt kan. 

De organisatie
Voor de huisbezoeken beginnen, is er veel geregeld. Met de huisbezoekers zijn verschillende 
bijeenkomsten gehouden over gebruik van identiteitsbewijzen van de bezoekers, instructies over 
veiligheid, op welke manieren doorverwijzingen worden geregeld en wat er moet gebeuren bij 
crisisopvang. De bijeenkomsten zijn gedurende de periode van de huisbezoeken herhaald om 
knelpunten die zich voordeden te kunnen oplossen en ervaringen uit te wisselen.

Met alle medewerkers van Van Binnen naar Buiten en diverse gemeentelijke afdelingen wordt 
overlegd over de inhoud van de vragenlijst. De lijst moet zo breed mogelijk van opzet zijn, zodat 
alle onderwerpen aan bod komen. Uiteindelijk worden de thema’s vastgesteld:
• opleiding/onderwijs
• financiële situatie
• gezondheid
• contacten/welbevinden
• inrichting buitenruimte
• sport/recreatie/vrije tijd
• veiligheid/leefbaarheid. 
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Er is vooraf geen duidelijk beeld wat er moet worden verwacht van de gesprekken. Of er 
bijvoorbeeld veel hulpvragen zullen zijn en op welk terrein die precies liggen.
Voordat de huisbezoeken van start gaan, is er contact met een hele reeks aan (potentiële) 
hulpverleners die eventueel de mensen na doorverwijzing op moeten kunnen vangen. Er worden 
afspraken gemaakt met contactpersonen, zodat snel gewerkt kan worden en er niet eindeloze 
procedures voor intake moeten volgen. Binnen twee à drie weken moet er contact zijn gelegd met 
de hulpvragers.

De huisbezoekers die de bewoners benaderen, hebben allemaal veel ervaring met het voeren van 
gesprekken met een zeer uiteenlopende groep mensen en spreken meerdere talen. Zij moeten 
toegerust zijn met genoeg informatiemateriaal, een identificatiebewijs, een formulier waarop ze 
hulpvragen en advies voor doorverwijzing kunnen noteren (voorzieningsplannen) en bijvoorbeeld 
formulieren waarmee zij worden gemachtigd om namens de hulpvrager te handelen. De 
voorzieningsplannen en machtiging gaan naar de projectcoordinator. Deze zorgt ervoor dat ze bij 
de juiste instantie terechtkomen.

tip:
Spreek bij een te groot beroep op de hulpverlening af dat de gesprekken met bewoners tijdelijk 
worden opgeschort. Niets is lastiger wanneer mensen ondanks beloften niet verder geholpen 
worden.
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Checklist voor huisbezoekers
• legitimatiebewijzen
• sociale kaart
• folders/infomateriaal
• instructies voor huisbezoekers
• afsprakenkaartjes
• vragenlijst voor gesprekken
• formulieren voor doorverwijzing (voorzieningsplan)
• machtigingsformulieren
• achtervang voor veiligheid
• mobiele telefoons
• duidelijke afspraken voor doorverwijzing met instellingen
• protocol crisissituaties
• structureel overleg met huisbezoekers voor bespreken knelpunten en 

uitwisselen ervaringen en tips
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Bewoner:
De mensen die hier boven mij wonen, maken er een enorme puinhoop van. Ik durf niets te zeggen. 
Bij het huisbezoek heb ik het wel gemeld, maar ze moeten er maar niets van zeggen. Die mensen 
weten anders meteen dat ik het ben geweest en ik ben bang voor ze.

De gesprekken
Medewerkers van het Bureau Inburgering benaderen alle 340 huishoudens. Mensen worden drie 
keer benaderd, op verschillende dagdelen. Als niemand open doet, laat de huisbezoeker een 
afspraakkaartje achter. Uiteindelijk werken 104 huishoudens mee aan de gesprekken. Eénderde 
wil of kan niet meewerken. Met éénderde van alle huishoudens kan om de een of andere reden 
geen contact worden gelegd. Mensen die doorverwezen willen worden (66 huishoudens) naar 
hulpverleningsinstanties worden gevraagd een machtiging tekenen zodat de projectcoördinator de 
instantie kan inschakelen. Hulpverlening is steeds binnen 2 tot 3 weken gerealiseerd.
Ook worden de ideeën die mensen hebben voor verbetering van de sociale samenhang verzameld: 
koffieochtenden, sportactiviteiten, kookclub, praatclubjes en tuinactiviteiten. Maar liefst 
92 mensen geven aan daaraan mee te willen werken. 
Hulpvragen, de machtiging van de bewoner plus het advies zijn doorgespeeld aan de 
projectcoördinator van Van Binnen naar Buiten. Die speelt dit door naar de juiste instantie en 
houdt nauwgezet in de gaten of contact tot stand wordt gebracht. Bewoners die samen activiteiten 
willen opzetten, worden aan elkaar ‘gekoppeld’. Hierbij wordt dezelfde procedure gevolg als bij de 
hulpvragen. Alle ideeën komen terecht bij de coördinator die weer bekijkt of er iets mee gedaan 
kan worden.

tip:
Niet alleen bewoners moeten naar buiten komen, medewerkers moeten dat ook doen. Drijfveren 
van bewoners zijn niet altijd gelijk aan die van professionals.
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tip:
Leg van tevoren heel breed contacten met hulpverlening. Van de woningcorporatie tot 
maatschappelijk werk. Van sociaal-juridische dienstverlening tot ouderenwerk. Van kinder- en 
jongerenwerk tot opbouwwerk. Maak duidelijke afspraken!

Bewoner:
Ze hebben ons van alles gevraagd. Ik wilde eerst helemaal niets. Je kan wel met anderen gezellig 
iets samen organiseren, maar daar had ik geen behoefte aan. Later ben ik toch mee gaan doen bij 
een van die bijeenkomsten. En ik moet eerlijk zeggen: ik vind het heel leuk.

Uitkomsten
Uit de huisbezoeken is een schat aan informatie gekomen. Er is een goed beeld ontstaan van 
de problemen die bewoners ervaren en de hulp of ondersteuning die ze nodig hebben. Ook er 
is er een beter beeld van de wensen en ideeën die er leven. Met deze informatie kunnen goed 
vervolgplannen worden gemaakt. Bewoners voelen zich gehoord en serieus genomen. De respons 
is relatief groot: eenderde van de huishoudens heeft meegedaan. 
Bij de huisbezoeken wordt duidelijk hoe veelzijdig de problemen zijn. Bewoners durven hun 
kinderen niet buiten te laten spelen uit angst dat ze gediscrimineerd of gepest worden of 
verkeerde invloeden krijgen. In sommige gezinnen worden kinderen ernstig verwaarloosd. Ouders 
zoeken geen contact met andere ouders. Mensen durven de deur niet meer uit. Bewoners hebben 
financiële problemen. Buren zijn bang voor elkaar en durven bijvoorbeeld geen melding te maken 
van mishandeling of criminele praktijken uit angst voor wraakacties.
De politie, zo melden heel veel bewoners, laat zich nooit zien. Ook niet als er melding wordt 
gemaakt van problemen. Uit alle gesprekken komt één rode lijn naar voren. Mensen voelen zich 
niet serieus genomen en in de steek gelaten. Ze hebben het idee dat ze erg alleen staan. De hulp 
wordt op prijs gesteld. Daarnaast zijn er ook mensen die iets willen doen voor hun buurt. Zij zijn 
beter in beeld gekomen.
De belangrijkste punten waarop mensen hun aandacht vestigen is de veiligheid, nette omgeving, 
versterking van de financiële situatie en mogelijkheid om voorzieningen te gebruiken. Veel mensen
willen het sociaal isolement doorbreken. Gezondheid is belangrijk en betrokkenheid van ouders.

23



De belangrijkste hulpvraag is gericht op de huisvesting, met name achterstallig onderhoud. 
Daarnaast wordt 15 keer sociaal/juridische ondersteuning, financiële dienstverlening ingeschakeld 
of ondersteuning bij het vinden van werk of een opleiding. 
Kinder- en jongerenwerk is ingeschakeld voor activiteiten voor de kinderen in de buurt. Er is hulp 
ingeschakeld om de leefbaarheid te vergroten of de omgeving schoner te maken. 

tip:
Het is van belang dat de continuïteit van de activiteiten én van de samenwerking na afloop van de 
projectfase gewaarborgd kunnen worden. 

Overweging
Met meer voorbereidingstijd is het mogelijk de bezoeken veel grondiger voor te bereiden. Er zal 
dan een betere afstemming zijn met de andere projecten. De medewerkers aan het Binnenterrein 
hadden bijvoorbeeld gerichter vragen willen stellen aan de bewoners. Met die informatie is het 
mogelijk het Binnenterrein nog meer van de bewoners te maken. Dit heeft voor een groot deel 
met de korte tijd en fasering van activiteiten van de deelprojecten te maken: plannen voor de tuin 
moeten al klaar zijn terwijl de huisbezoeken nog niet afgerond zijn.
Er is overwogen om via een andere weg de bewoners op de hoogte te stellen van de huisbezoeken. 
Dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat verwacht werd dat de respons daarop klein zou zijn. 
De bewoners zijn per brief benaderd. Bij de contacten met de huisbezoekers is nogmaals 
de werkwijze en het doel van de gesprekken uitgelegd. Alle andere inspanningen zoals de 
huisbezoeken splitsen in twee rondes - aankondiging en huisbezoek - zouden meer tijd en geld 
hebben gekost. 
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HERINRICHTING BINNENTERREIN

Wie en wanneer
Een ‘groene’ opbouwwerker van Milieupunt Overvecht werkt zeven maanden samen met een in parti-
cipatie gespecialiseerde hovenier en sociaal landschapsarchitect aan een nieuw ontwerp en uitvoering. 

Hoe
Samen met bewoners wordt in het plan de tuin anders vormgegeven. Er komen zitjes, aanplanting 
wordt aangepakt en er is een voetbalkooi gepland. De tuin blijft zich doorontwikkelen.

Uitkomst
Alle plannen zijn uitgevoerd. De tuin heeft een metamorfose ondergaan. Het verwaarloosde 
grasveld met de grote hoeveelheid bomen is veranderd in een spannende binnentuin. Veel kinderen 
hebben meegewerkt. Volwassenen hebben meegedacht, maar niet veel meegewerkt.

Blijvend of niet
Samen met Stadswerken, de kinderen en de geïnteresseerde volwassenen worden de tuin én de 
sociale contacten die hieruit voortvloeien onderhouden. Er blijft aandacht voor de tuin.

Bewoner:
Heel mooi die tuin. Maar wat gebeurt er straks als er gerenoveerd gaat worden? Moet die tuin dan 
tegen de vlakte? Ik hoop het niet. Je ziet toch dat veel meer mensen buiten zijn als het een beetje 
weer is. Het leeft meer, laat ik het zo zeggen.

Het begin
De filosofie achter de binnentuin is dat iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, belang heeft 
bij een mooie binnentuin. Het geheel ziet er niet langer verloederd uit en nodigt uit om bij elkaar te 
komen. Daarnaast is het van belang dat mensen hun wensen over hun omgeving kenbaar maken en 
samen dit deel van hun woonomgeving vorm geven. 
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Door samen een plan te maken en te werken in de tuin moet een brug geslagen worden.
‘Groen’ is van groot belang in deze omgeving. Om de tuin een verbindende werking te laten hebben 
moet deze voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Een mooie tuin, die aansluit bij de behoefte van de bewoners;
• Voor de specifieke wensen en gewoonten van de bewoners is veel aandacht; 
• Het winnen van vertrouwen voordat bewoners zich willen inzetten voor de tuin;
• Er is beleid om op een integrale manier een tuinproject uit te voeren; 
• Alle betrokkenen, zoals welzijnsorganisaties, hoveniers, Dienst Stadswerken, Milieupunt en de 

woningbouwcorporatie, werken goed samen en vormen een voorbeeld voor de bewoners;
• Voor het slagen van een dergelijk project is het van belang dat er iemand is die het proces 

begeleidt en zorgt dat de partijen goed samenwerken.

tip:
Vraaggericht werken betekent dat elke organisatie zich open moet stellen en bestaande structuren 
(deels) moet loslaten. De vraag is leidend en niet het aanbod.

Het personeel
Er is een nauw samenwerkingsverband tussen het Milieupunt Overvecht, de landschapsarchitect, 
Dienst Stadswerken en de hovenier. Zij werken vooral vanuit de gedachte dat een tuin niet 
opgedrongen moet worden aan bewoners, maar dat bewoners de tuin moeten vormen. Hun wensen 
en ideeën moeten terug te zien zijn in de tuin. De filosofie van de projectmedewerkers van het 
binnenterrein, is dat elk stukje groen verschil maakt in het leven van de bewoners. Of ze zich 
daarvan bewust zijn of niet. De bewoners worden dan ook voortdurend opgezocht om de tuin op te 
zetten, maar ook om die te onderhouden.

De organisatie
Aan bewoners is gevraagd welke eisen zij stellen aan het binnenterrein. Het moest echt een tuin 
worden van en voor de bewoners. Het ontwerp is gebaseerd op de wensen die bewoners hebben 
geuit. Zoals meer zitplekken om met de familie en vrienden samen te komen. Voor kinderen ouder 
dan acht jaar blijken er te weinig speelplekken te zijn. En jongeren willen graag een voetbalkooi.
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Bewoners worden steeds geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang. Vanuit 
volwassenen komt weinig animo om mee te helpen. Het zijn vooral de kinderen die enthousiast 
reageren. Zij helpen vaak mee in de tuin.
De tuin wordt mooi omdat juist de kinderen zelf meehelpen. Het gaat bij de aanleg en het 
onderhoud van de tuin ook om de sociale interactie met de bewoners. 
Om volwassenen en kinderen betrokken te houden wordt ook de Buurtflat ingeschakeld. Toen de 
tuin eenmaal af was, zijn bijeenkomsten gehouden om te horen wat bewoners nog allemaal willen 
met de tuin, zoals een jeu-de-boules-middag voor volwassenen. De animo is niet groot. Maar 
mensen zijn enthousiast over de tuin.

Bewoner:
De tuin is mooi geworden. Ik zit wel eens beneden met de kinderen. Als het mooi weer is. In 
Nederland is het alleen niet zo vaak mooi weer. Met andere vrouwen gaan we vaak beneden zitten. 
Gewoon om wat te praten. De tuin ziet er veel mooier uit.

Uitkomsten
Het opzetten en uitvoeren van een tuinplan is een vrij concreet project. De samenwerking met de 
bewoners was veel intensiever geweest als vooraf met de andere onderdelen van Van Binnen naar 
Buiten meer afstemming mogelijk was geweest. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de 
fasering van de verschillende activiteiten. Die liepen voor een deel niet parallel en dat was ook niet 
goed mogelijk, omdat er maar één jaar de tijd voor was.
Het enthousiasme van de kinderen is weer een groot pluspunt. Soms zijn er 50 kinderen die 
meehelpen bij het onderhoud van de tuin.
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INTEGRALE AANPAK 

Het ACA-complex waar Van Binnen naar Buiten is uitgevoerd, valt in een gebiedsaanpak. 
Binnen dat deel van wijk geldt een samenhangend pakket maatregelen en beleid. Dit is gericht 
op specifieke problemen en aandachtspunten uit het gebied. Er wordt samengewerkt tussen 
instellingen uit de wijk, zoals gemeente, politie, wijkwelzijnswerk, woningcorporaties en het 
wijkbureau. Voordat Van Binnen naar Buiten van start ging, bestond er al een netwerk van 
professionals dat zo’n zes keer per jaar bij elkaar kwam en komt. Hierdoor is het mogelijk in vrij 
korte tijd tot goede samenwerkingsafspraken te komen. Een deel van deze professionals is direct 
en intensief betrokken bij Van Binnen naar Buiten. Anderen zijn of worden soms ingeschakeld of 
staan meer op afstand. Voor een project als Van Binnen naar Buiten is onderlinge afstemming en 
samenwerking cruciaal. Door de extreem korte voorbereidingstijd is in het begin op elk terrein 
vaak ad hoc gewerkt. Er is in de eerste fase vooral afstemming en overleg met de medewerkers 
die direct bij projecten zijn betrokken. Op uitvoerend en beleidsmatig niveau is er regelmatig 
afstemmingsoverleg.

tip:
Besteed vanaf de start aandacht aan het proces van samenwerking. Stel een gezamenlijke visie en 
doelstellingen op.

In de tweede fase is er meer procesmatig aandacht voor de samenwerking en de integrale aanpak. 
Letterlijk iedereen die op de een of andere manier te maken heeft met Van Binnen naar Buiten, is 
bij de bijeenkomsten gehaald. Ook de mensen die zich richten op de gebiedsaanpak horen hierbij. 
Het doel hiervan is: samenwerking versterken en verder uitbreiden.
Bij deze bijeenkomsten gaat ook de aandacht uit naar drijfveren van bewoners én medewerkers. 
Vooral naar het feit dat drijfveren niet altijd gelijk opgaan. Wie zich hiervan niet bewust is, weet niet 
dat de eigen inzet niet altijd tot gewenste resultaten leidt. Simpelweg omdat de eigen motivatie niet 
aansluit bij dat wat bewoners drijft. Medewerkers worden zich hiervan meer en meer bewust. Ze 
krijgen wat instrumenten om in hun werk beter aansluiting te vinden bij wat mensen beweegt.
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tip:
Probeer niet alles van tevoren te plannen. Niet alles is namelijk in processen te vatten.

De mensen
Een project als Van Binnen naar Buiten staat of valt met de medewerkers. Zij tonen passie en 
betrokkenheid. Mensen zijn bereid om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en over de 
schutting van hun eigen organisatie en aandachtsgebied te kijken. Ook het management van de 
betrokken organisaties moet hierop ingesteld zijn. De medewerkers moeten de ruimte te krijgen 
om voor het project te gaan.
Het is opvallend bij alle drie de onderdelen van het project dat medewerkers staan voor het werk 
dat ze doen. Van Binnen naar Buiten had anders nooit kunnen worden wat het nu is. De mensen 
hebben allemaal laten zien te gaan voor dit project.

tip:
Luister naar elkaar: naar bewoners en naar andere professionals.

Uitkomsten
De belangrijkste en sterkste schakel van het project wordt gevormd door de samenwerking tussen 
organisaties en medewerkers. Hierdoor is het mogelijk de bewoners en hun vragen centraal 
te stellen. Voor organisaties betekent dit voor een deel een andere werkwijze: in plaats van te 
werken vanuit een vaststaand aanbod kijken naar wat nodig is en dat als uitgangspunt nemen. 
Medewerkers moeten dan wel de ruimte krijgen dit ook echt te doen. Betrokkenheid van directie 
en management van alle partijen is dus essentieel. Bij Van Binnen naar Buiten was deze bereidheid 
en betrokkenheid er bij alle partijen, op de verschillende niveaus. Zij willen dat het project slaagt, 
en stellen  alles in het werk om dit te laten gebeuren.

tip:
Durf buiten gebaande paden te gaan. Blijf kijken naar wat mensen nodig hebben. 
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Tot slot: maatwerk moet leidend zijn!
Samenwerking kan prachtige vormen aannemen als bestaande structuren waar nodig worden 
losgelaten om optimaal uit te kunnen gaan van wat voor bewoners nodig is. 

tip:
Zorg dat er iemand is die de regie in handen heeft en het proces coördineert.
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Alle tips op een rij

• Haak zoveel mogelijk aan bij bestaande structuren of netwerken in de wijk.

• Houd er rekening mee dat veranderingen in kleine stapjes gaan. Het is daarom belangrijk 
doelen realistisch te formuleren en zonodig ambities bij te stellen.

• Probeer altijd te achterhalen wat de achtergronden zijn van bewoners en welke wensen er 
echt leven.

• Probeer goede contacten te onderhouden met woningcorporaties. Idealiter sluiten hun plannen 
aan bij het project.

• Verlies praktische zaken niet uit het oog. Het aansluiten van internet en telefoon is ook
belangrijk om bereikbaar te zijn.

• Zorg dat alle meldingen, initiatieven en ideeën centraal worden verzameld en dat er iets mee 
kan gebeuren.

• Zorg dat bewonersgroepen eventueel terug kunnen vallen op een professional voor 
ondersteuning.

• Organiseer niet een feest, maar meer kleine bijeenkomsten gedurende het jaar. Dat wekt meer 
vertrouwen bij bewoners.

• Vanuit een buurtflat moeten bewoners nog altijd actief worden benaderd. De flat moet nooit 
een ivoren toren worden.

• Verlies de veiligheid van huisbezoekers niet uit het oog. Zorg dat er altijd een ‘achtervang’ is. 
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• Zet medewerkers in die meerdere talen beheersen zodat iedereen zijn/haar verhaal kwijt kan.

• Spreek bij een te groot beroep op de hulpverlening af dat de gesprekken met bewoners tijdelijk 
worden opgeschort. Niets is lastiger wanneer mensen ondanks beloften niet geholpen worden.

• Niet alleen bewoners moeten naar buiten komen, medewerkers moeten dat ook doen. Drijfveren 
van bewoners zijn niet altijd gelijk aan die van professionals.

• Leg van tevoren heel breed contacten met hulpverlening. Van de woningcorporatie tot 
maatschappelijk werk. Van sociaal-juridische dienstverlening tot ouderenwerk. Van kinder- en 
jongerenwerk tot opbouwwerk. Maak duidelijke afspraken!

• Het is van belang dat de continuïteit van de activiteiten én van de samenwerking na afloop
van de projectfase gewaarborgd kunnen worden. 

• Vraaggericht werken betekent dat elke organisatie zich open moet stellen en bestaande 
structuren (deels) moet loslaten. De vraag is leidend en niet het aanbod.

• Besteed vanaf de start aandacht aan het proces van samenwerking. Stel een gezamenlijke visie 
en doelstellingen op. 

• Probeer niet alles van tevoren te plannen. Niet alles is namelijk in processen te vatten. 

• Luister naar elkaar: naar bewoners en naar andere professionals.

• Durf buiten gebaande paden te gaan. Blijf kijken naar wat mensen nodig hebben. 

• Zorg dat er iemand is die regie in handen heeft en het proces coördineert. 
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