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SAMENVATTING

Het lijkt of alles in onze steden, onze ‘smart cities’, steeds 
meer beheerst wordt door dataprocessen en technologie. 
Betere toegang tot data en meer data lijken hierin het 
adagium: met meer informatie over problemen kunnen we 
ook beter beleid vormen omtrent die problemen. Hoewel 
dit niet evident is – want over wat voor data hebben we het 
dan eigenlijk? - is er wel een groeiende behoefte aan betere 
toegang tot data en informatie. 

Zeker op buurtniveau lijkt er een groeiende behoefte omdat 
de grote variatie van partijen, bewoners en problemen in een 
buurt om een effectievere aanpak van grootstedelijke proble-
matiek vraagt. En juist op buurtniveau zien we vaak nog dat 
informatie niet up-to-date is en/of slecht toegankelijk is. 
Deze behoefte was aanleiding voor de start van het project 
Dashboardmethode in 2016, waarbij het doel was om een 
methodiek te ontwikkelen waarbij de informatie over de 
problemen en ook effecten van interventies op buurtniveau 
gevolgd kunnen worden, begrepen en weergegeven in een 
‘dashboard’. 

In het project staat de aanvliegroute centraal en willen we 
inzichtelijk maken (1) hoe de grote variatie van partijen die 
acteren in buurten hun informatie beter kunnen gaan delen, 
(2) hoe dit het startpunt wordt van een productieve dialoog 
waardoor (3) de samenwerking tussen lokale partijen verbe-
tert. De verkennende pilot, in de Lodewijk van Deysselbuurt, is 
onderdeel van dit project. 

In deze pilot zijn we gestart samen met een netwerk van 
professionals van jongerenorganisaties die zelf een behoefte 
ervaren om meer kennis te delen met elkaar. In de pilot is 

de vorm van een ‘geleide’ dialoog gekozen: in verschillende 
sessies is een duidelijker beeld ontstaan van de informatie-
behoefte van deze professionals en het type en soort 
informatie dat zij met elkaar willen delen. Door een 
dergelijke ‘onderhandeling’ over kennis te voeren wordt er 
gebruik gemaakt van de lokale kennis aanwezig in een wijk 
en wordt een informatie ‘overload’ voorkomen. Deze dialogen 
leidden weer tot verdere inrichting en ontwerp van het 
platform: zo ontstond er een iteratief proces tussen dialoog 
en ontwerp. Gebleken is in de ontwikkeling van een online 
platform, dat dit vooral een ‘tool’ is in het stimuleren van een 
offline platform. Het kan nooit een vervanging zijn. De 
‘tool’ op zich is niet de oplossing, maar de aanjager van een 
oplossing. Daarbij is het essentieel dat de netwerkleden zelf 
gemotiveerd zijn om een dergelijk platform vorm te geven. 
Deze motivatie kan alleen ontstaan als zij zelf inzien waar-
om het platform een mogelijke oplossing kan bieden voor 
de problemen die zij in hun werk tegenkomen. De nut en 
noodzaak moet dus duidelijk zijn, zeker met het oog op de 
verduurzaming van een dergelijk platform. In het vormgeven 
van het online platform, krijgt dus tegelijkertijd ook het offline 
platform gestalte. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk 
om aan te sluiten bij een bestaand netwerk in de wijk, te 
beginnen bij lokale sleutelpersonen. Zij verschaffen toegang 
tot het netwerk. 

Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om het netwerk en 
het platform stapsgewijs uit te breiden. Hiermee kunnen net-
werken worden versterkt en kunnen lokale sleutelpersonen, 
of het nu professionals, bewoners, of vrijwilligers zijn, met 
elkaar data en informatie uitwisselen over vraagstukken en 
oplossingen. 
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In de fieldlabs van de Hogeschool van Amsterdam willen we 
met de gemeente en andere partners verschillende lokale 
onderzoeks- en praktijkprojecten op wijk- en buurtniveau bij 
elkaar brengen. Zo kunnen ze elkaar versterken. Armoede, 
participatie, laaggeletterdheid, werkloosheid en buurtveilig-
heid zijn onderwerpen die elkaar beïnvloeden. Daar apart 
onderzoek naar doen, laat een kans liggen om dieper inzicht 
te krijgen in hoe zo’n complex probleem in elkaar zit. Ook is 
niet duidelijk hoe betrokken organisaties hun handelswijzen 
kunnen afstemmen op een manier waardoor de totale inzet 
verbetert. Zo ontstond enthousiasme voor het idee van de 
pilot Dashboardmethode. Daarna volgde stroperigheid. 

Een eerste voorstel, uitgesteld commitment, zoeken naar 
financiële bijdragen om er zeker van te zijn dat niet alleen 
betrokkenen maar ook hun organisaties zich verbinden aan 
de uitkomsten. Gelukkig hebben we de Amsterdamse School 
van de gemeente Amsterdam en de directie van HvA-Urban 
Management bereid gevonden om te investeren. Daarna 
startten we in kleine vergaderruimten in Geuzenveld 
Slotermeer. De buurt waar we ons op richtten was de 

Van Deysselbuurt aldaar. Onderzoekers spraken mensen op 
straat en bezochten de lokale kapper. Bewoners trokken er 
andere bewoners bij. Professionals openden hun netwerken. 
Zo vervolgden de gesprekken zich in de grotere ruimten van 
het gemeentelijke Datalab op de Weesperstraat en die van het 
Wibauthuis van de HvA. We willen iedereen die hieraan bij 
heeft gedragen van harte bedanken.

Dit boekje geeft inzicht in wat we tot dusver hebben bereikt 
en geleerd. Het elkaar kennen en het voeren van een door-
lopende dialoog door lokale netwerken is het belangrijkste. 
Een tool is daarbij ondersteunend. Een geïntegreerde oplos-
sing bereik je niet vanachter een computerscherm. Het gaat 
om gecommitteerde mensen die brainstormen over hoe het 
beter kan, waarbij de computer je voorziet van gegevens. Een 
digitaal platform is een middel om tot afgestemde actie te 
komen. 

Alex Straathof
Lector Management van Cultuurverandering HvA

VOORWOORD
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City Dashboard London. (http://citydashboard.org/london/)
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De grote variatie van partijen, bewoners en problemen in een 
buurt vraagt om een effectievere aanpak van grootstedelijke 
problematiek. Een behoefte die niet alleen door gebiedsteams 
in het nieuwe gebiedsgerichte werken wordt gedeeld, maar 
ook door professionals en bewoners. Vanuit die motivatie 
startte de Hogeschool van Amsterdam in 2016 met het 
project Dashboardmethode. Doel van het project was het 
ontwikkelen van een methodiek waarbij de informatie over de 
problemen en ook effecten van interventies op buurtniveau 
gevolgd kunnen worden, begrepen en weergegeven in een 
‘dashboard’. In het proces moest duidelijk worden welke 
informatie dat zou zijn. Het was niet iets wat wij, de onder-
zoekers, van tevoren konden vaststellen. Juist niet. Het is 
interessant om subjectieve interpretaties over buurten te 
staven met meer objectieve informatie. Door het samen-
brengen van verschillende werelden en van hun kennis – 
van beleidsmakers, buurtprofessionals, wetenschappers en 
bewoners – ontstaat een completer beeld van de kansen 
en problemen in een buurt. Daarom staat in dit project de 
aanvliegroute, de methodiek, centraal en willen we inzichtelijk 
maken (1) hoe de grote variatie van partijen die acteren in 
buurten hun informatie beter kunnen gaan delen, (2) hoe dit 
het startpunt wordt van een productieve dialoog waardoor (3) 
de samenwerking tussen lokale partijen verbetert.

Gestart werd met een verkennende pilot in de Lodewijk van 
Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West. Dit is een buurt 
waar veel bewoners in armoede verkeren, laaggeletterd zijn 
en in gesloten gemeenschappen leven, waar de stadsdeelor-
ganisatie van de gemeente niet goed mee in contact kan ko-
men. In een kleine buurt als deze (nog geen 5000 bewoners) 
werken meer dan vijftig organisaties aan armoede gerelateer-
de problematiek. De pilot is gestart met een verkenning naar 
netwerken van organisaties en bewoners en hun informatie-
behoefte en -deling in Nieuw-West. Hieruit is gebleken dat 
een goed samenspel tussen partijen niet vanzelfsprekend is. 
Cruciaal daarbij bleek het ontbreken van gebiedsinformatie 
en mede daardoor een achterblijvende dialoog. Cijfers over 
de buurt zijn verouderd of niet beschikbaar op het kleine 
buurtniveau. Bovendien bleken professionele netwerken 
weinig zichtbaar voor elkaar en voor bewoners. Gelijktijdig is 

een dummy platform ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt 
om gebiedsinformatie uit verschillende bronnen te ontsluiten, 
netwerken tussen lokale actoren zichtbaar te maken en 
informatie van bewoners en professionals te integreren.

Al gauw werd duidelijk dat het woord ‘dashboard’ heel 
verschillende (en soms heel negatieve) associaties opriep bij 
betrokkenen. Het doet al gauw denken aan de ‘control room’ 
in Rio de Janeiro, opgericht tijdens het WK in 2014 om de 
hele stad in de gaten te kunnen houden. Maar ook dichter bij 
huis in Eindhoven, het Living Lab Stratumseind, waar bijvoor-
beeld door middel van lichtsensoren stromen van mensen 
worden gestuurd. Een dashboard als een soort ‘Panopticum’ 
waar groepen mensen worden gecontroleerd, gedisciplineerd, 
bestudeerd en waar gedrag kan worden beïnvloed.

De Big Brother-beelden bij de naam dashboard geven ook de 
toon weer van een breder debat rondom begrippen als ‘Smart 
City’ en ‘informatie gestuurd werken’, of de ‘dataficatie van 
de stad’, zoals Albert Meijer het noemt in zijn oratie (Meijer, 
2015). Steeds meer beïnvloeden dataprocessen beleid, dienst-
verlening en besluitvorming in moderne steden (Meijer, 2015; 
11). Maar het idee dat wij door meer data beter onze steden 
kunnen besturen is zeker geen vanzelfsprekendheid, zoals ook 
Tamas Erkelens van Datalab van de Gemeente Amsterdam 
uitlegt in een interview in dit boekje.

Daarom spreken we dan ook over een Dashboardmethode. 
Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van een bruikbare 
tool voor kennisdeling en het beter zichtbaar maken van het 
netwerk, maar vooral om het stimuleren van een dialoog 
waardoor de samenwerking tussen lokale partijen verbetert. 
Deze focus op dialoog is essentieel omdat we er niet van 
uitgaan dat meer informatie en betere ontsluiting vanzelf-
sprekend leiden tot een betere onderling afgestemde uitvoe-
ring.

WAAROM DIT BOEKJE?
Dit boekje moet dienen als informatie voor iedereen die met 
dit onderwerp aan de slag wil, maar is vooral gericht op 
professionals werkzaam in publieke en maatschappelijke 
organisaties. Professionals die zelf kennisdeling en netwerk-
vorming willen stimuleren om hun eigen werkwijze, en die 
van hun organisatie, effectiever in te richten.

Met de afronding van de eerste pilot in dit project willen 
wij met dit boekje ook aan andere onderzoekers inzichtelijk 
maken hoe het proces is verlopen, welke lessen we hebben 
geleerd en welke uitdagingen we zijn tegengekomen.
Dit hebben we niet alleen gedaan, maar met (ervarings)
deskundigen die ons waardevolle lessen hebben geleerd. We 
laten de mensen aan het woord die wij zelf hebben gesproken 
en op een of andere manier zijn betrokken bij het project. Zij 
vertellen hun visie op het project, maar delen ook hun eigen 

Het project Dashboardmethode is onderdeel van het 
speerpunt Urban Management van de Hogeschool 
van Amsterdam. Binnen het HvA speerpunt Urban 
Management worden maatschappelijke vraagstukken 
en mogelijke oplossingen verkend in drie fieldlabs in 
Amsterdam. Uitgangspunt is het realiseren van 
innovatie in de uitvoeringspraktijk van stedelijk beleid 
door een beter samenspel tussen burgergroepen, 
non-profit instellingen, bedrijven, en overheden. 
Zie ook: www.hva.nl/urbanmanagement.

INLEIDING
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ervaringen met de rol van informatie, informatiedeling, en 
digitale platforms in hun werk. Welke uitdagingen en kansen 
zijn er in het stimuleren van een dialoog en effectievere 
samenwerking tussen verschillende partijen in een buurt 
middels een digitaal platform? Hoe gaat dat ‘polderen met 
lokale kennis’ nu echt in een buurt? Het is een eerste aanzet 
voor een methodiek die nog niet vaststaat: een methode die 
nog in ontwikkeling is en zal worden aangescherpt en 
veranderd in de komende pilots.

OPBOUW BOEKJE
We starten met een wetenschappelijke inbedding van het 
project, om inzichtelijk te maken hoe wij met dit project 
proberen bij te dragen aan zowel wetenschappelijke als 
maatschappelijke kwesties. Vervolgens volgt een factsheet 
van de pilot in de Lodewijk van Deysselbuurt en een 
beschrijving van het gevolgde proces.

In het tweede deel van het boekje hebben we verschillende 
personen aan het woord gelaten, waarvan de meeste een 
rol hadden in het project. Het past bij het karakter van dit 
project om verschillende persoonlijke visies een goede plek 
te geven, net als in een lerend netwerk.
In het eerste deel van de interviews komen visies op de 
toekomst aan de orde: Alex Straathof vertelt over het 
ontstaan van het project, Betty Ramaekers, projectpartner 
vanuit de Amsterdamse School over de rol van informatie 
in het gebiedsgericht werken, Ruurd Priester van de HvA 
en coöperatie Gebiedonline over het belang van ‘bottom-up’ 
en Tamas Erkelens van Datalab van de gemeente Amsterdam 

geeft een goed overzicht van wat er gebeurt vanuit de 
gemeente op dit onderwerp.

Ook de praktijkpartners komen aan het woord over de 
problemen en kansen in Geuzenveld /Slotermeer, waarbij 
gebiedsmanager Mohamed Bensellam opmerkt dat cijfers 
alleen een gemiddelde aangeven, maar niet genoeg de 
context en de persoonlijke kant belichten. Veldonderzoeker 
Bart van Langen, die de contacten uitbouwde in de Van 
Deysselbuurt, en de sessies in de buurt begeleidde, deelt zijn 
ervaringen. Gurbuz Yabaz , actief in het stadsdeel Nieuw-
West, vertelt over zijn uitgebreide ervaring op dit vlak. 
Tobias Ebbers van Jongerenservicepunt en Barbara Bijlsma 
van BOOT geven hun visie vanuit het perspectief van de 
‘buurtprofessional’, actief in de buurt.

Ervaringen van elders komen aan bod: Maureen van Eijk, 
armoederegisseur bij de Gemeente Amsterdam, deelt haar 
ervaringen omtrent het opzetten van een armoededashboard 
en Katusha Sol van Placemakers, onder meer over de Sociale 
Context Kaart zoals zij die hebben toegepast in Almere.
Tot slot komen enkele wetenschappers aan het woord met 
relevante ervaringen. HvA onderzoeker Samir Achbab vertelt 
over de bevindingen van het onderzoek naar taalaanbieders in 
Nieuw-West en Karin Pfeffer deelt haar kennis op het onder-
werp vanuit de UvA Urban Studies.

Het boekje eindigt in het derde deel met belangrijke lessen 
vanuit ons project, de literatuur en interviews. Deze lessen 
dienen tevens als opmaat voor ons vervolgonderzoek.

Control Room in Rio de Janeiro. Bron: http://davidsasaki.name/2013/10/serendipity-and-the-smart-city/
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Het project poogt, naast de praktijkinzichten die centraal staan 
in dit boekje, ook op wetenschappelijk en maatschappelijk 
niveau concrete leerervaringen toe te voegen en in te springen 
op bepaalde hiaten in onderzoek en literatuur. Hieronder kort 
de belangrijkste discussies in de literatuur waar wij met dit 
project een bijdrage aan willen leveren.

DATAFICATIE VAN DE STAD
De gedachte dat beleid beter of effectiever kan worden 
ingericht naarmate er meer informatie en data beschikbaar is, 
lijkt bijna onomstreden in de ‘Smart City’. Alles in onze stad 
wordt in steeds grotere mate beheerst door dataprocessen 
(Townsend, 2013; Kitchin, 2014), de zogeheten ‘dataficatie 
van de stad’ (Meijer, 2015). Het impliceert een vanachter 
computers volledig te volgen samenleving, waarin alles en 
iedereen te beheersen is door data. Deze gedachte is gestoeld 
op een vooruitgangsgeloof, een manier van denken die als 
‘utopisch’ kan worden beschouwd (Frissen, 2016, p. 76). 
Naast een ideologische valkuil is er ook een praktisch 
probleem. Meer data vergaren voor betere besluitvorming 
heeft vaak een ‘information overload’ tot gevolg, omdat de 
verzameling niet gecoördineerd is met een duidelijke doel-
stelling of beleidsbehoefte (Pelzer e.a., 2015; Newton, 2001; 
Kitchin e.a., 2015).

DASHBOARDS
De kritiek die vaak wordt geuit op dergelijk gebruik van data, 
zoals in de zogeheten dashboards, is dat dit normatief is 
omdat het beleid en besluitvorming beïnvloedt. Complexe en 
toevallige relaties worden gesimplificeerd in eendimensionale 
maatregelen die tekortdoen aan de gelaagdheid van groot-
stedelijke vraagstukken. Daarnaast wordt verondersteld dat 
patronen en trends veranderd kunnen worden door snelle 
beleidsaanpassingen, waarmee voorbij wordt gegaan aan 
het feit dat stedelijke processen zich op een andere snelheid 
ontwikkelen (Kitchin e.a., 2015). Toch bieden ze ook 
objectieve, neutrale feiten, die makkelijk te visualiseren, op 
te zoeken en te vergelijken zijn. Hoewel ze niet de volledige 
complexiteit van de ‘wereld’ kunnen weergeven, zijn ze zeer 
bruikbaar voor bijvoorbeeld stadsbestuurders.

LOKAAL SCHAALNIVEAU
Het lokale schaalniveau krijgt steeds meer aandacht als een 
plek waar partijen nieuwe verbindingen kunnen leggen 
om een integrale aanpak van grootstedelijke problemen te 
kunnen realiseren, waarbij ook de krachten en kennis van 
onderop worden benut (Majoor, 2016b). Het gebiedsgericht 
werken van de Gemeente Amsterdam is een poging om hier 
op in te springen. Er wordt meer gezocht naar nieuwe samen-
werkingen tussen belanghebbende partijen waardoor ook een 
meer samenhangende aanpak kan ontstaan tussen sociale, 
economische en fysieke opgaven (Majoor, 2016a; Platform 31, 
2013). Maar het lokale schaalniveau is niet het enige niveau 
van interventie. Er moet goed gekeken worden of iets een 

buurtprobleem is, i.e. veroorzaakt door die buurt, of een 
probleem in een buurt, i.e. een meer generiek probleem 
dat ook in andere buurten speelt. In het laatste geval zijn 
lokaal-specifieke oplossingen niet altijd de juiste oplossingen 
(Musterd en Ostendorf, 2009).

DIALOOG TUSSEN BELANGHEBBENDE PARTIJEN
De hernieuwde belangstelling voor het lokale schaalniveau 
hangt samen met de verschuiving van de taken van de over-
heid. In grote lijnen zien we dat taken verschuiven van staat 
naar markt, van centrale overheid naar lokale overheden en 
van overheden naar burgers (Bauman, 2006). Hoewel deze 
verschuivingen niet voor alle taken opgaan, wordt in deze ver-
andering van het maatschappelijk bestel wel steeds meer ver-
wacht van burgers (en bedrijven) dat zij een groter deel van de 
publieke taken op zich nemen. Vanuit overheidsbeleid wordt 
steeds meer gestreefd naar deze zogeheten participatie-
samenleving, die natuurlijk tegelijkertijd al vormgegeven is en 
wordt door bewoners zelf (Van der Steen e.a., 2014). De vele 
bewonersinitiatieven in Amsterdam zijn hier een voorbeeld 
van (zie verder ook: Ham en van der Meer, 2015; SCP, 2011). 
Interessant is hoe dit op lokaal niveau langzaam leidt tot 
nieuwe praktijken. Voor handelende partijen wordt het dan 
ook steeds belangrijker om meer gezamenlijk eigenaarschap 
van hun sociale en fysieke omgeving op het lokale niveau 
te ontwikkelen, om zo de uitdagingen waar zij voor gesteld 
staan samen het hoofd te bieden (Tonkens, 2013).

EEN GELEIDE DIALOOG MET BETROKKEN PARTIJEN
Interessant is om een geleide dialoog met de betrokken 
partijen in een buurt te organiseren en te stimuleren vanuit 
het perspectief van de kennis die de verschillende partijen 
over een buurt kunnen inbrengen. Zo kan een vorm van 
negotiated knowledge ontstaan (De Bruijn en van Leijten, 
2007, p. 55). Kennis is namelijk nooit objectief, bestaat uit 
data (cijfers en statistieken) en informatie, maar ook uit de 
associaties en interpretaties die iemand als ‘juiste’ kennis 
beschouwt (Pelzer e.a., 2015). Bovendien zijn er vele soorten 
kennis: wetenschappelijke, technologische, maar ook 

WETENSCHAPPELIJKE INBEDDING

‘Negotiated knowledge’ is het resultaat van een 
interactief proces, waarbij actoren hun visies delen 
en door hierover te praten en te discussiëren, tot een 
gezamenlijke perceptie komen. Door dit gestructureerd 
te doen, worden nieuwe en andere perspectieven 
gedeeld, waardoor nieuwe inzichten ontstaan 
(De Bruijn en Leijten, 2007, pp. 61-62). Een dergelijk 
gestructureerde dialoog noemen wij in dit project de 
geleide dialoog.

Zie fasering voor verdere uitleg.
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ervaringskennis of ‘tacit knowledge’1 (Pelzer e.a., 2015; Turner, 
2012; Smith, 2001). Afhankelijk van het referentiekader dat 
mensen hebben zal de ene vorm van kennis belangrijker zijn 
dan de andere en zal er moeten onderhandeld worden over 
welke kennis het meest relevant is (De Bruijn en Leijten, 2007; 
Mastenbroek, 1980). Het polderen met lokale kennis in dit 
project maakt inzichtelijk welke kennis voor professionals, 
volgens henzelf en vanuit hun referentiekader, relevant is om 
te delen zodat zij hun werk effectiever kunnen doen2. 
Hierbij gaat het dus niet zozeer om het vergaren van meer 
informatie, maar om het beter ontsluiten van informatie. 
Informatie en kennis die aanwezig is bij de mensen die zelf in 
een buurt wonen of werken.

LEREN MÉT DE BUURT
Zoals eerder ter discussie werd gesteld dat meer informatie 
leidt tot betere besluitvorming, is het ook niet vanzelfsprekend 
dat kennisdeling automatisch leidt tot een verandering in 
samenwerking, strategie of gedrag. Met andere woorden: 
kennisdeling online, betekent nog geen verandering in 
werkwijze of verbeterende samenwerking en vindbaarheid 
offline. Het doel van het project is onder andere bij te dragen 
aan kennis over hoe het leren van elkaar (met de buurt) kan 
bijdragen aan de gewenste veranderingen.

1 ‘Tacit knowledge’ is een vorm van individuele kennis die ‘in het hoofd zit’ en moeilijk overdraagbaar is, vaak bestaande uit cultuurgebonden 
waarden, ervaringen en attituden. Dergelijke vormen van onbewuste kennis zijn handelingen, intuïtie en routines. In de praktijk gebruiken 
professionals deze vorm van kennis over het alledaagse handelen en besluitvorming (Smith, 2001).
2 Vgl. ook Healey (2009) over hoe strategisch handelen alleen mogelijk wordt gemaakt door het integreren en eigen maken van de substantieve 
kennis van lokale organisaties, bedrijven en bewoners.

‘Al-lerende-doen’ en veranderen: Leren is 
essentieel in het bereiken van verandering. In de 
transitiekunde is het gemeenschappelijk zoeken naar 
‘gedeelde probleemperceptie en duurzame oplossings-
richtingen een sociaal leerproces’ (Rotmans, 2005, p. 
23). In dit proces van ‘reframing’ en iteratie ontstaan 
nieuwe en andere perspectieven, waardoor transitie 
(of verandering) kan worden gerealiseerd.
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WAAR VOND DE PILOT PLAATS? 
De buurt waar het project is gestart is de Lodewijk van 
Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West (zie kaart), een kleine 
naoorlogse wijk nabij Plein 40-45, in Geuzenveld-Slotermeer. 
De Van Deysselbuurt kent een grote diversiteit van bewoners. 
Hier wonen veel jongeren en gezinnen die kampen met aan 
armoede gerelateerde problemen. De vraag die opkwam in 
fieldlab Nieuw-West was: hoe kan vanuit arme bewoners 
meer grip op armoede ontstaan? En bovendien: hoe kunnen 
de wijkprofessionals hierin beter samenwerken? En: welke rol 
kan gebiedsinformatie hierbij spelen?

WAT IS HET DOEL? 
In de Van Deysselbuurt spelen verschillende vraagstukken 
rond jongeren en gezinnen, zoals taalachterstand, armoede 
en werkloosheid. Een meer samenhangende benadering van 
interventies op buurtniveau is nodig. Het doel is om hiervoor 
een methode te ontwikkelen, waarvan informatie-uitwisseling 
een onderdeel uitmaakt.

HOE STAAT HET MET DE INFORMATIE OVER DEZE 
BUURT? 
Er is veel en veelsoortige informatie beschikbaar over de Van 
Deysselbuurt, maar deze sluit niet steeds op elkaar aan. Cijfers 
over de buurt zijn op buurtniveau verouderd en incompleet. 
Dit biedt geen basis voor een scherp beeld hoe het met de 
buurt staat. Er lijkt sprake te zijn van een ‘informatiegap’. 
Bovendien zeggen cijfers niet alles over een buurt. 
Professionals, net als bewoners, vormen hun beelden over 
de buurt door middel van verhalen.

WELKE PARTIJEN ZIJN ER? 
Er zijn meer dan 50 organisaties actief rond armoedevraag-
stukken in deze buurt van nog geen 5000 bewoners. Er zijn 

bekende partijen zoals het Huis van de Wijk of de grote 
woningcorporatie Rochdale die op het moment van de 
pilot met renovatie bezig is. Maar er zijn ook veel kleinere 
organisaties actief, met professionals en vrijwilligers. Door vele 
wisselingen en kortlopende subsidies kennen betrokkenen 
elkaar vaak onvoldoende.

OFFLINE EN ONLINE PLATFORM 
In Nieuw-West is in het kader van de pilot vanaf juni 2016 een 
online en offline platform opgezet met wijkorganisaties die 
zich richten op jongeren zoals Jongerenservicepunt en 
Streetcornerwork, het stadsdeel en kennisinstellingen. Het 
platform wil zich op termijn richten op Jongerenorganisaties 
in een groter gebied, te weten Amsterdam Nieuw-West.

WAT HEEFT DE BUURT HIERAAN? 
Via het online platform zal uitwisseling en monitoring van 
kennis en casuïstiek plaatsvinden in combinatie met offline 
bijeenkomsten. Het kleinschalige niveau geeft de gelegenheid 
elkaar en elkaars werkwijze beter te leren kennen, en daarmee 
beter lokaal samen te werken. Zo ontstaat een lerende 
community. Zowel relevante projecten als casussen van 
professionals en bewoners worden meegenomen

WERKEND PLATFORM IN AANBOUW 
De eerste werkende dummy ging eind 2016 ‘live’. Daarna is 
het platform verder aangepast aan de wensen van de deel-
nemers middels een geleide dialoog (zie geleide dialoog in 
hoofdstuk Fasering). De pilot is inmiddels overgegaan in een 
platform waarvan het eigenaarschap bij de deelnemende wijk-
organisaties ligt, een lokaal netwerk van gelijkgestemde pro-
fessionals samen met de HvA. Informatie, die op deze schaal 
momenteel vaak minder volledig en actueel is, zal samen met 
wijkprofessionals en onderzoekers worden verzameld.
 

FACTSHEET PILOT VAN DEYSSELBUURT
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DE PILOT DIGITAAL PLATFORM VAN DEYSSELBUURT 
NADER IN BEELD. 
Wie nemen er deel? 
Van de volgende organisaties zijn professionals betrokken bij 
de oprichting van het platform.
• Verschillende jongerenorganisaties in Nieuw-West. 

Onder andere Jongerenservicepunt, waar jongeren  
terecht kunnen met hun vragen over werk, school, geld, 
een woning of met andere vragen. PuurZuid, intensieve 
jongerenschuldhulpverlening, Streetcornerwork  
(o.a. meidenwerk) en Dock. 

• Startpunt Nieuw-West. Onderdeel van de gemeente, 
begeleidt jongeren op het gebied van (de route naar) werk, 
opleidingen en leerwerkplekken.

• Stadsdeel Nieuw-West. Betrokken vanuit het gebieds-
team, is bezig met een project waarbij met zestig gezinnen 
en jongeren wordt samengewerkt om uit de situatie van 
armoede te komen.

• HvA. In fieldlab Nieuw-West van de HvA wordt onder 
andere onderzoek gedaan naar gedrag bij armoede. Bij HvA 
Buurtwinkels voor Onderwijs en talentontwikkeling (BOOT) 
Nieuw-West aan de Bernard Loderstraat zijn spreekuren 
waar bewoners terecht kunnen met vragen en problemen.

Hoe werkt het digitale platform, uit welke onderdelen 
is het opgebouwd? 
Het platform is opgebouwd uit de volgende onderdelen 
(tabbladen):
• Personen, organisaties en locaties. Op het platform 

is in woord en beeld te zien wat alle deelnemers aan het 
platform doen (in dit geval professionals).

• Casussen. Alle deelnemende professionals brengen - 
zonder de personen te noemen - casussen in over situaties 
van jongeren in de Van Deysselbuurt waar ze vragen over 
hebben. Bijvoorbeeld: wat te doen bij uithuiszetting? Dit is 
gekoppeld aan alerts. 

• Kennisbank. Hier kan kennis worden gedeeld over negen 
leefgebieden: Werk, Scholing, Wonen, Gezin/Familie/ 
Relatie, Sociale omgeving, Financiën, Gezondheid, Justitie 
en Vrije tijd. 

• Signalen. Bij incidenten of gebeurtenissen in de buurt 
willen de professionals dit graag delen. Bijvoorbeeld een 
vechtpartij onder jongeren. Zo kan er aandacht komen voor 
nog onbekende problemen. Dit kan ook input zijn voor 
gemeentelijk beleid.

• Projecten. Via Projecten worden relevante projecten van de 
HvA (relevante fieldlabprojecten) of gemeente (project Van 
Overleven naar Leven, zie interview Gurbuz Yabaz) gedeeld. 
Ook kunnen cijfers over de buurt via projecten worden 
getoond.

• Kalender. Via de kalender worden bijeenkomsten en  
activiteiten van het platform, of van andere organisaties in 
de buurt, gedeeld. Ook een uitwisseling met de kalender 
van het Huis van de Wijk. 

Het platform (in aanbouw) is in verband met privacy van 
bewoners deels besloten en deels zichtbaar voor de 
buitenwereld.
 Platformbijeenkomst januari 2017



POLDEREN MET LOKALE KENNIS

18



OMGAAN MET INFORMATIE IN DE BUURT: BUURTDASHBOARDS

19



POLDEREN MET LOKALE KENNIS

20

Wandeling project Kijk! Een gezonde wijk.
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‘Community profiling’ als wetenschappelijke inspiratie-
bron voor de Dashboardmethode

INLEIDING
In de verkenning naar verschillende typen ‘dashboards’, zoals 
ook al in de inleiding is geschreven, kwam duidelijk het beeld 
van een monitor naar boven, waarin real-time informatie 
alles zou moeten vertellen over een stad of wijk, of over een 
bepaald thema. Dit leek zijn doel op buurtniveau te missen: 
in gesprekken binnen de buurt werd duidelijk dat er meer 
gebruik moest worden gemaakt van aanwezige kennis van 
lokale partijen.

Het beter delen van deze kennis binnen een netwerk van deze 
partijen heeft de potentie om hen effectiever te laten samen-
werken, maar essentieel hierin was de dialoog, het polderen: 
het netwerken en kennis uitwisselen moesten hand in hand 
gaan.
Zo kwamen we op de term ‘leren met de buurt’. Voor het 
vormgeven van de daaraan gekoppelde netwerkdialoog is 
onder andere gebruik gemaakt van internationale weten-
schappelijk onderbouwde ervaringen. Zo zijn we geïnspireerd 
door de methode van community profiling.

WAT IS COMMUNITY PROFILING?
Een community profile is een beschrijving of inventarisatie 
van de behoeften en beschikbare middelen (zowel materieel 
als immaterieel) van een gemeenschap, uitgevoerd met de 
actieve participatie van de gemeenschap. Doel is te komen tot 
een actieplan voor een door de gemeenschap te definiëren 
doelstelling1 (Hawtin en Percy-Smith, 2001).

Een ‘goed’ community profile wordt vormgegeven door de 
gemeenschap zelf. Het gezamenlijk bepalen van een doel-
stelling is essentieel; zo wordt niet alleen gericht informatie 
verzameld maar is het profiel zelf, het data-overzicht of de 
‘tool’, slechts een middel in het bereiken van een bredere 
ontwikkeling en ‘empowerment’ van de community (Hawtin 
and Percy-Smith, 2001; Christiakapoulou e.a., 2001).

Leden van de gemeenschap zijn actief betrokken bij de ver-
zameling en deling van de informatie; in een iteratief, dat wil 
zeggen ‘zich herhalend’, proces ontstaat een collectief verhaal 
(Hawtin and Percy-Smith, 2001; Pelzer e.a., 2015). Hoewel het 
in theorie om een participatief proces gaat, waarbij leden van 
de gemeenschap zelf ook baat hebben bij de informatiever-
zameling, zijn er veel verschillende vormen van community 
profiles mogelijk. In sommige gevallen bestaat de ‘actieve 
participatie’ van bewoners slechts uit het invullen van vra-
genlijsten. In andere gevallen is de participatie van bewoners 
veel groter, bijvoorbeeld als zij zelf betrokken worden in het 
vergaren van data (zie ook het project ‘Kijk! Een gezonde 
wijk’ van de HvA2).

WAAROM COMMUNITY PROFILING?
De doelstelling van community profiling sluit aan op wat wij 
in de Van Deysselbuurt beogen. Het is bruikbaar als een ver-
dieping en nuancering van de dashboard-gedachte. Immers, 
het iteratieve en interactieve proces vanuit en met de buurt 
zelf is essentieel als basis. Het buurtprofiel is dienend aan 
een groter doel; het stimuleren van een netwerkdialoog in 
de buurt en daardoor aan het ‘empoweren’ van een buurt. 
Het stimuleren van de dialoog gebeurde middels een geleide 
dialoog.

 
 

COMMUNITY PROFILING

1 Zie voor een voorbeeld, een ‘community profile’ in Australië: http://www.abs.gov.au/websitedbs/censushome.nsf/home/communityprofiles. 
2 Voor meer informatie over dit project van Lea den Broeder zie: http://www.hva.nl/onderzoek/hva-onderzoek/projecten/nav/keys/urban-manage-
ment/item/kijk-een-gezonde-wijk.html
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Fasering en gevolgde stappen in de Van Deysselbuurt: 
het verhaal van de onderzoekers.
Om tot een methodiek te komen is het belangrijk inzichtelijk 
te maken welke stappen wij in het proces van de pilot 
Dashboardmethode hebben gevolgd. Dit proces wordt hier 
geschetst. In komende pilots in andere buurten en met andere 
thema’s kunnen wij dit proces verder toetsen en bijschaven. 
Dit is dus een eerste aanzet.

Als HvA willen we leren van de praktijkervaringen en tege-
lijkertijd iets betekenen voor de Van Deysselbuurt. De hulp 
vanuit het netwerk – coöperatie Gebiedonline, Placemakers, 
HvA BOOT, onderzoekers Armoede en Participatie van fieldlab 
Nieuw-West en de Indische BuurtBalie (zie ook interviews) – 
en het enthousiasme en lef van de betrokken wijkprofessional 
waren hierin onmisbaar.
De pilot kreeg vorm door een aanvliegroute van verschillende 
fasen en stappen: contactfase, de ontwikkelfase en de ver-
duurzamingsfase. Dit is toegelicht met ons verhaal. Daarna 
zijn de stappen in beeld gebracht.

Bij de contactfase is er veel tijd genomen om bewoners, 
professionals van verschillende instellingen en mensen van 
de stadsdeelorganisatie te leren kennen en hun manier van 
denken en wensen in de wijk in beeld te brengen.
• Voorbereiding. Wat we in de voorbereiding wilden weten 

is welke partijen een belangrijke rol spelen in de buurt. 
We kenden al wat mensen vanuit HvA fieldlabs, BOOT en 
studentenprojecten. Daar gingen we mee in gesprek. In de 
gesprekken kwam aan de orde wie de centrale partijen zijn 
in de wijk. Daarbij kwamen bepaalde namen vaker naar 
voren, onze ‘sleutelpersonen’.

• Kennismaking. Voorafgaand en tijdens de kick-off hebben 
we kennisgemaakt met de ‘sleutelpersonen’. We hebben 
hun ons plan voorgelegd. We kregen de tip dat in de Van 
Deysselbuurt onder bewoners verhalen een belangrijke rol 
spelen, en dat vertrouwen winnen van belang is.

• Uitbreiden van het netwerk. We hebben om de buurt 
verder te leren kennen mensen uit het netwerk gesproken. 
In die gesprekken werden andere mensen aangeraden én 
aangegeven wie met wie samenwerkt; zo is een nieuw 
netwerk opgebouwd. We kwamen al snel uit op een lijst 
van ongeveer 50 organisaties die op de een of andere 
manier actief zijn in de wijk. Dat zijn alleen nog de ‘officiële’ 
partijen, er zijn ook vrijwilligersorganisaties en allerlei  
stichtingen. Daarnaast waren er nog de ‘informele’  
betrokkenen, ondernemers en diverse groepen bewoners.

• Verkennende lokale netwerkbijeenkomst. Uit het netwerk 
bleek een behoefte om elkaar beter te leren kennen en 
kennis te delen rondom de armoedeproblematiek. Hierbij 
zagen we verschillende mogelijkheden tot samenwerking 
met de professionals in de wijk. Uiteindelijk kwam deze  
samenwerking tot stand met de enthousiaste groep pro-
fessionals die bezig waren met jongeren in de wijk (zie ook 

elders in dit boek). Een mooie groep, die veel enthousiasme 
had om te starten. Daarbij vonden we het belangrijk een 
positie te kiezen tussen andere initiatieven in de wijk.

Na de contactfase kwam de ontwikkelfase. De fase waarin 
eerst de potentiële gebruikers en hun informatiebehoefte 
in kaart werden gebracht. Vervolgens werden verschillende 
workshops georganiseerd om het platform verder te ontwik-
kelen, in te richten en vorm te geven. Hier ging het om vragen 
als: welke informatieweergave past het best bij de verschillende  
platformleden en welke taal gebruiken we met elkaar? Hoe 
gaan we om met gevoelige informatie en privacy issues?
• Eerste netwerkbijeenkomst. Uiteindelijk startten we met 

een groep van ruim tien enthousiaste wijkprofessionals, die 
in een goede sfeer zowel online als offline wilden werken 
aan het oprichten van een platform en versteviging van het 
netwerk. Met deze groep hebben we een startbijeenkomst 
gehouden waarbij over de wensen is gesproken. Iemand 
van een ander platform deelde zijn ervaringen.

• Vervolg netwerkbijeenkomsten. Na de startbijeenkomst 
volgen periodieke netwerkdialogen, bijgestaan door de 
softwareontwikkelaar. Bij het inrichten van het digitale 
platform op basis van Gebiedonline (zie interview Ruurd 
Priester) krijgen naast personen, activiteiten, organisaties, 
locaties, een kennisbank en projecten een plaats. Aan welke 
kennis is behoefte? Het is belangrijk om die vraag voor alle 
betrokken partijen beantwoord te krijgen.

• In werking zetten platform. Wijkprofessionals actief in de 
Van Deysselbuurt bleken behoefte te hebben aan  
kennisdeling met betrekking tot: signalering, casuïstiek,  
netwerk middels een sociale kaart, actueel nieuws over 
ontwikkelingen in het beleid en regelingen, projecten en 
programma’s.

FASERING EN GEVOLGDE STAPPEN IN DE 
VAN DEYSSELBUURT

Geleide netwerkdialoog met professionals van jongerenorganisaties
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De laatste fase is de verduurzamingsfase. Hoe creëer je een 
‘levend’ platform? Wie is hierbij het aanspreekpunt? Hoe ne-
men we samen besluiten en voelen we ons allemaal eigenaar? 
Dit is de fase waar de pilot zich nu in bevindt.
• Verduurzaming en gezamenlijk eigenaarschap. De kennis-

bank betekent dat werkwijzen van organisaties worden 
gedeeld. Ter ondersteuning van het platform starten er 
twee HvA studenten.

 Na de eerste inrichting komt de verduurzamingsvraag: hoe 
houd je het platform levend? Dit kan door informele bij-
eenkomsten, elkaar aanspreken, een activiteitenkalender en 
regelmatige ‘alerts’. Dit is ook het moment voor de overgang 
van eigenaarschap door de HvA naar gezamenlijk eigenaar-
schap door de platformleden. De HvA is vanaf dit moment, 
net als de andere betrokken partijen, lid van het platform.

• Evaluatie. Na een periode van bijvoorbeeld een jaar worden 
de gestelde doelen geëvalueerd en tegen het licht van  
het oorspronkelijke doel gehouden. Er wordt dan ook  
naar het vervolg gekeken. Bijzonder is dat het platform  
op dat moment niet meer één eigenaar heeft, maar dat 
het eigenaarschap bij alle betrokken partijen en individuen 
samen ligt.

Tot slot: de rol van de HvA
Het project werkt in dit proces als een vliegwiel, een aanjager. 
De rol van de HvA ontwikkelt zich in de loop van het proces 
van het houden van de pilot tot het ondersteunen van het 
netwerk, en uiteindelijk is de HvA een van de partners van het 
netwerk. Er zijn bij het volgen en evalueren van het netwerk 
tal van vragen te stellen vanuit het oogpunt van doorontwik-
keling van de dashboardmethode: Is er nu een netwerk dat 
samen leren bevordert? Hoe werkt dat samen leren precies? 
Welk gedrag werkt hierin wel en welk niet? Werkt dit 
versterkend voor de buurt? Wat is de toegevoegde waarde 
van een digitaal platform hierin en waar voegt een platform 
weinig toe? Welke doelstellingen zijn wel of niet gehaald? 
Hoe kunnen wij als kennisinstelling hierin een rol spelen? 
In het laatste hoofdstuk ‘De lessen’ gaan we hierop in.

 

Proces van opeenvolgende ‘geleide’ 
netwerkdialogen 
Op verschillende momenten in de pilot zijn bijeen-
komsten georganiseerd in de vorm van een geleide, 
gestructureerde dialoog met het netwerk van lokale 
sleutelpersonen. Op deze manier ontstond er een 
iteratief proces tussen ontwerp en inrichting van het 
platform, het bespreken van elkaars wensen en 
behoeften met betrekking tot informatie en 
kennisdeling.
Dit - en het in dit proces ontstane online en offline 
platform vormt een basis voor dialogen met het lokale 
netwerk over elkaars praktijken en kennis, in het licht 
van gezamenlijke lokale uitdagingen.
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FASERING EN GEVOLGDE STAPPEN PILOT IN BEELD

CONTACTFASE
Voorbereiding

In kaart brengen lokale netwerken
Lijst opstellen belangrijkste organisaties en sleutelpersonen

Kennismaking
Gesprekken met sleutelpersonen plannen

Gesprekken voeren, observeren, verslag leggen
Aansluiten bij netwerk(en) van de sleutelpersonen

Voorbereidende kick-off
Verkennende dialoog lokale netwerk

Uitbreiden van het netwerk
Uitbreiden via het gevormde netwerk

Informele verkenning van de buurt en wijk, (groeps)gesprekken, observeren
In beeld brengen speelveld

Verkennende lokale netwerkbijeenkomst
In kaart brengen interesse voor startend lokaal netwerk

Contact leggen met geïnteresseerden
Houden netwerkdialoog over gedeelde wensen

Verkennen mogelijke gedeelde doelstelling
Focus kiezen

ONTWIKKELFASE
Eerste netwerkbijeenkomst platform

Voorbeeld platform laten zien
Samen bepalen welke kennis relevant is om te delen en te verzamelen

Eerste inrichting platform
Vervolg netwerkbijeenkomst(en) platform

Houden netwerkdialogen over doorontwikkeling platform
Bepalen inrichting aan de hand van behoefte aan kennisdeling en doelstelling

Eerste informatie verzamelen / toevoegen
In werking zetten platform

Platform stapsgewijs in werking zetten
Vullen platform met eerste inhoud 

(deelnemers, cases, kennisbank, innovatieprojecten, cijfers, verhalen)
 

VERDUURZAMINGSFASE
Verduurzaming en gezamenlijk eigenaarschap

Houden periodieke online/offline netwerkbijeenkomsten
Houden gezamenlijke dialogen over verduurzaming

Organisatie platform, besluitvorming en aanspreekpunt
Bepalen groeipad, doorontwikkeling en tussentijdse doelen

Afspraken over rol platformleden
Communicatie-afspraken naar platform en extern

Evaluatie
Evalueren op proces en inhoud

Houden gezamenlijke dialoog over evaluatie
Aanpassen processchema ontwikkeling

Borgen van methode in werkwijze organisaties
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ACHTERGROND PROJECT 

VISIES EN ERVARINGEN
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Alex Straathof is lector 
Management van 
Cultuurverandering en 
coördinerend lector van 
Urban Management in 
fieldlab Nieuw-West bij de 
HvA. In dit fieldlab staat in 

het gebied Geuzenveld-
Slotermeer het thema armoede 

centraal. 

WAAROM HET PROJECT DASHBOARDMETHODE? 
We hebben steeds gezegd dat de verschillende projecten van 
het HvA fieldlab, die rond armoede plaatsvinden in Nieuw-
West, aan elkaar gekoppeld moeten worden. Zo kun je in een 
klein gebied alle informatie die samenhangt met armoede in 
kaart brengen, dus ook omgaan met schulden, toe-eigening 
van openbare ruimte, laaggeletterdheid, gezondheid in 
de wijk. Het is van belang dat de kennis rond armoede-
problematiek bij elkaar komt.

WAAROM IS DAT INTERESSANT? 
In de huidige opzet van het fieldlab zijn onderzoekers van 
de HvA gericht op hun specialisme. Ze doen onderzoek naar 
deelvraagstukken binnen het brede thema armoede. Hoe het 
in elkaar zit en wat professionals en beleidsmakers moeten 
doen om verbetering te laten ontstaan. Als je het zo al 
verwoordt, zijn burgers het lijdend voorwerp. 

“Wat eigenlijk veel interessanter is, 
is om burgers te betrekken in de oplossing en 

dat betekent dat ze geen lijdend voorwerp 
zijn, maar gewoon actor”

In het project Dashboardmethode zijn we nu begonnen met 
het versterken van het netwerk van wijkprofessionals. Dit zie 
ik als een eerste stap. Uiteindelijk moeten burgers ook 
betrokken worden bij de oplossingen. 

GELDT DIT SPECIAAL VOOR ARMOEDE? 
Dit speelt ook voor andere maatschappelijke vraagstukken. 
Het oude model is: de overheid int belastingen en geeft geld 
aan professionals die het probleem proberen op te lossen. Het 
nieuwe model is: er is veel minder geld, professionals kunnen 
niet alles, dus met minder geld moet er meer bereikt worden. 
Dat doe je door ook burgers en bedrijven te betrekken in het 
vinden van een oplossing.
Dit gegeven speelt op veel vlakken. Als bijvoorbeeld de stad 
voor 2020 duizenden woningen erbij gaat bouwen kan de 
gemeente dat laten doen door projectontwikkelaars in te 
schakelen. Je vraagt dan om plannen en er wordt veel geld 

verdiend door flats en wooncomplexen neer te zetten. Eén 
ding weet je dan zeker: de sociale cohesie die hierdoor in 
buurten ontstaat zal beperkt zijn. De bouw draagt weinig bij 
aan oplossingen voor sociale problemen die er al zijn. Je kunt 
beter vanaf het begin de bewoners betrekken, want zij zijn de 
stad. Of een ander voorbeeld: als er bezuinigd wordt op de 
zorg voor ouderen en verwacht wordt dat familie en buren 
mantelzorgers worden, dan kun je dat wel zeggen, maar dat 
moet dan ook georganiseerd worden. Het grote vraagstuk is 
hoe betrek je alle partijen in de sociale vraagstukken die er 
zijn? Het delen van informatie speelt daarin een belangrijke 
rol.

“Het is van belang dat de kennis rond 
armoedeproblematiek bij elkaar komt”

ALS JE HET HEBT OVER INFORMATIE DELEN, OVER WAT 
VOOR SOORT INFORMATIE GAAT HET DAN? 
Mensen vertellen voortdurend verhalen aan elkaar, dat is 
eigenlijk hoe we met elkaar communiceren: “het gaat goed, 
het gaat minder goed, hoe was je dag vandaag?” Maar soms 
zijn verhalen wat beperkt omdat we ook taboes hebben en 
schaamte kennen, en dus niet over alles willen praten. Alleen 
verhalen zijn onvoldoende om de wereld te verbeteren. Het 
geeft geen compleet beeld. Ik heb nog nooit iemand horen 
zeggen: “ik ben een eenzame oudere”, maar er zijn wel cijfers 
die duiden dat er veel eenzame ouderen zijn. Op het moment 
dat een meer compleet beeld van de informatie in buurt-
discussies terecht komt, wordt dat benoemd en kan er ook 
gezocht worden naar oplossingen. Cijfers zijn een deel van de 
werkelijkheid en verhalen zijn een ander deel van de werkelijk-
heid. Het interessante is nu juist om die twee in een analyse 
bij elkaar te brengen.

WAT IS VOOR JOU BELANGRIJK GEDACHTEGOED 
ROND HET PROJECT DASHBOARDMETHODE? 
De overheid nam vroeger beslissingen op heel veel terreinen. 
Die visie is verlaten omdat mensen oud en wijs genoeg zijn 
om voor hun directe omgeving zelf mee te beslissen. Mensen 
met uiteenlopende achtergronden zijn bereid om zelf een 
handje uit te steken. Alleen: hoe doe je dat dan, hoe 
organiseer je dat? Dat is de grote vraag. Kern is daarbij het 
regievraagstuk: hoe bepaal je wie wat doet?
In verschillende wijken leven mensen die arm zijn, eenzaam 
of laaggeletterd en crimineel geld krijgt een kans. Dat zijn 
problematieken die met elkaar samenhangen. Aan de ene 
kant speelt: hoe werk je met al die partijen in een buurt 
samen? Aan de andere kant heb je de vraag: hoe worden die 
problematieken dan in samenhang aangepakt. Je lost dus niet 
alleen iets op rond armoede, maar je vindt ook oplossingen 
voor taalproblemen, eenzaamheid, de rol van crimineel geld in 
buurten. Dat maakt het armoedevraagstuk complex. Met het 
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project Dashboardmethode zijn we nu bezig om de dingen 
uit elkaar te rafelen en stappen te maken hoe je de maat-
schappelijke vraagstukken beter kunt oplossen met elkaar. 
Omdat er nogal veel van die heel complexe vraagstukken zijn 
in Amsterdam, kan wat we nu ontwikkelen een voorbeeld zijn 
voor hoe je op andere terreinen dan armoede omgaat met 
samenwerking op buurtniveau.

WAT IS DE ROL VAN DE POLITIEK IN DIT HELE 
VERHAAL? 
De politiek wil graag heldere doelen bereiken en dat kan het 
makkelijkst door targets te stellen aan het ambtelijk apparaat: 
zoveel minder uitkeringen dit jaar, zoveel meer mensen 
aan werk geholpen, zoveel meer jongeren met een start-
kwalificatie, minder vroegtijdige schoolverlaters. Omdat we 
de hiërarchie hebben van politiek naar ambtelijk apparaat, 
zit het werken met targets vastgeklonken.

“De overheid vindt het heel moeilijk om 
het werken met ‘targets’ los te laten”

Dit leidt tot generieke maatregelen. De samenloop van 
maatregelen leidt nooit tot een optimaal effect. Die ontstaat 
door meer lokale betrokkenheid. Belangrijk te bepalen is wat 
het verbeteraandeel is van generieke maatregelen en wat 
van buurtinitiatieven. Daarom zitten we nu in een overgangs-
periode, waarin we met veel meer betrokken partijen 
(lokaal en stedelijk) proberen met oplossingen te komen.
Ik denk dat het en-en is. Je kunt wel zeker een aantal targets 
stellen. Maar de oplossing is niet alleen dat de professionele 
organisaties de targets gaan bereiken die de politiek stelt. 

Literatuurtip: ‘Creating public value’ (Mark Moore, 
1995). Dat gaat uit van de gedachte hoe je vanuit 
verschillende partijen maatschappelijke waarde kunt 
creëren. Hoe creëer je meer leefbaarheid in wijken? 
We zijn met z’n allen op weg naar een nieuw 
besturingsmodel.

De werkelijke oplossing zit hem in gerichte dataverzameling 
gekoppeld aan analyses en verhalen van mensen die lokaal 
betrokken zijn.

WIE ZOU DAN DE REGIE MOETEN HEBBEN? 
Het woord ‘overheid’ is een verouderd woord. Er is geen 
‘heid’ meer die ‘over’ alles gaat. Het nieuwe, waar we nu 
mee bezig zijn, is om de regiefunctie niet bij een persoon of 
een organisatie te leggen, maar tussen de betrokken partijen, 
zodat ze met elkaar kunnen besluiten wat nu belangrijk is en 
wat iedere partij kan bijdragen aan een oplossing. Informatie-
uitwisseling gaat de nieuwe regiefunctie vervullen. Er moet 
wel natuurlijk een handhavende en regel-gevende rol bij de 
overheid blijven liggen.

WAT WIL JE NOG MET ONS DELEN? 
Met kleine projecten op kleine schaal kun je successen 
genereren die zouden kunnen werken op grotere schaal. 
De pilot die we nu doen geeft al inzicht in wat dat patroon 
zou kunnen zijn.
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Voorbeeldproject: Ik vind het HvA Keukentafelproject, 
over het ondersteunen van gezinnen door studenten 
Pedagogiek interessant. Er wordt gefocust op het creë-
ren van een goede thuis-leeromgeving en op (schoolse) 
vaardigheden voor hun kinderen,. Het is een voorbeeld 
waarbij er gekeken kan worden naar de meerwaarde 
op een heleboel andere fronten. Je signaleert daar 
bijvoorbeeld laaggeletterdheid in de familie mee, of 
dat de faciliteiten niet deugen of niet adequaat zijn. Je 
signaleert ook dat de familieleden misschien geen werk 
hebben. Je komt achter veel meer dingen waar je iets 
mee zou kunnen doen dan dat je het puur hebt over de 
leerachterstand van het kind. 

Betty Ramaekers is 
Programmamanager bij 
de Amsterdamse school. 
In eerste instantie werkte 
ze vanuit stadsdeel Nieuw-
West, maar in haar huidige 
functie als programma-

manager Ontwikkeling 
Leerlijnen is zij onder andere 

verbonden met de fieldlabs van de 
HvA.

VANUIT JE WERK BIJ DE AMSTERDAMSE SCHOOL 
BEN JE BETROKKEN BIJ HET PROJECT DASHBOARD-
METHODE, WAAROM? 
Het project is gestart omdat er wel verschillende onderzoeken 
liepen in het fieldlab, maar de vraag gesteld werd, wat doen 
we nu met de verschillende resultaten van die onderzoeken? 
Een van de belangrijkste dingen van een fieldlabonderzoek 
of -interventie is dat je niet een-op-een gaat kijken. Relevant 
is dat je het verband ziet tussen verschillende interventies en 
effecten soms kan er ook sprake zijn van een domino-effect.

Dat maakt eigenlijk dat een probleem als het armoede-
probleem te maken heeft met een heleboel factoren. Hoe 
krijg je dat nou in kaart gebracht? Er zijn instituten (binnen 
en buiten de gemeente) die van alles onderzoeken, maar 
die hebben vaak niet real-time data op het niveau van de 
buurt. Vaak wordt die data ook te laat aangeleverd. Als je dus 
effecten op buurtniveau wilt onderzoeken, ben je bijna 2 jaar 
verder. Ondertussen is de buurt veranderd, zijn de mensen 
veranderd en dus je loopt er eigenlijk altijd achteraan.

Als je de samenhang wilt vorm geven, dan zal je moeten 
proberen om een methode te vinden waarmee je de 
gebeurtenissen om een probleem heen ziet, voordat je kunt 
zeggen het probleem wel of niet is opgelost. Het meten van 
die effecten, daarbij was de vraag eerst: hoe gaan we dat 
doen? Misschien kun je een klein gebied nemen en een kleine 
interventie, en kijken wat daar de effecten van zijn. Als je met 
die methode kan kijken wat de effecten zijn van wat je doet 
als overheid, dan is dat een ongelofelijke meerwaarde, omdat 
je het heel snel zichtbaar kunt maken. De HvA kan daar haar 
kennis en studenten voor inzetten.

WAT WIL JE BEREIKEN VOOR DE STAD? 
Het gaat erom dat we in de toekomst veel meer bezig zijn met 
de vraag: wat willen onze bewoners zelf? We moeten hun 
de mogelijkheden bieden om dingen op te lossen en samen 
te doen. Niet ‘vadertje staat’ hoeft alles op te lossen en te 
regelen.

“Het is van belang dat de mensen zelf 
weer het heft in handen nemen, en dat 
zij ook degenen zijn die bepalen hoe ze 

met dingen omgaan”

De overheid is dan degene die een aantal hoofdregels stelt, 
om te zorgen dat er geen onnodige ongelijkheid komt. Dus 
niet voor de mensen iets doen, maar samen mét de mensen. 
Niet zorgen voor, maar zorgen dát.
Het is mooi als bewoners iets kunnen aanpakken waar zij 
zelf behoefte aan hebben. Als er ergens een nieuw ontwerp 
gemaakt moet worden, laat bewoners dat dan zelf doen. 
Maar ja, bewoners hebben geen tekenaars. Hoe doe je dat 
dan? Faciliteer dan als overheid die tekenaars, faciliteer ze met 
de middelen zie ze nodig hebben. Dat hoeft niet altijd geld 
te zijn.

VAAK BESTAAT REAL-TIME DATA UIT CIJFERS EN 
STATISTIEKEN. VEEL BEWONERS ZEGT DIT WEINIG. 
WAT IS DAN EIGENLIJK DE MEERWAARDE VAN DIE 
DATA VOOR ZO’N BUURT? 
Als je professional bent of onderzoeker, dan zou je kunnen 
denken: hoe zou je nu kunnen zorgen dat ze het wel 
begrijpen? Hoe visualiseer je de data zo dat anderen het 
kunnen lezen? Door middel van symbolen en tekeningen 
bijvoorbeeld. Er zijn tegenwoordig veel van die programma’s 
die alles op een meer visuele manier weergeven dan platte 
tekst. Dat spreekt zeer tot de verbeelding van die mensen. 
Maar zorg ook dat ze toegang hebben tot die programma’s, 
veel bewoners weten waarschijnlijk niet eens dat het bestaat.

INTERVIEW MET BETTY RAMAEKERS
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WAT IS VOLGENS JOU DE FUNCTIE DIE VAN DIGITALE 
PLATFORMS ZOUDEN MOETEN VERVULLEN?
Deze kunnen worden ingezet als een middel waar groepen in 
een buurt mee kunnen werken. Het is heel erg maatwerk 
natuurlijk, omdat het over een proces gaat, en niet zozeer 
over het product. Dat vind ik juist het mooie ervan. Ik denk 
dat dat mensen ook wel weer aanspreekt. Het is een methode 
die overal weer anders uitpakt, er is geen strak protocol of 
handboek. Je begint waarschijnlijk toch altijd met een analyse, 
wat speelt er in de buurt? Anders kan je ook niet bepalen of 
het wel effect heeft. Uiteraard kan er ook geen effect zijn. 
Het goede is dat je dan niet een paar jaar hoeft te wachten, 
maar dat je op dat moment weer iets anders kan gaan 
proberen.

HOE ZIE JE DE SAMENSTELLING VAN ZO’N PLATFORM? 
In mijn ogen heb je steeds van die tijdelijk werkbare 
constructies. Een aantal mensen zit daar standaard wel bij. 
Afhankelijk van het onderwerp zijn daar ook instellingen 
bij betrokken. Dat zijn dan niet steeds dezelfde mensen, de 
gebiedsteams zijn ook deelnemer. De rol van de Amsterdamse 
school is in mijn ogen om methodes vorm te geven zodat je 
kunt leren met de buurt en vanuit de buurt. De gebiedsteams 
en de mensen vanuit de overheid die er dan wel bij betrokken 
zijn moeten dan op een gegeven moment wel de hoofdlijnen 
aangeven waarbinnen dingen plaatsvinden. Je kunt niet 
zomaar zeggen dat we (bijvoorbeeld) alle huizen af moeten 
breken, daar heb je dan weer andere afwegingen voor die 
niet alleen binnen een buurt plaatsvinden.

WAT HEB JE TOT NU TOE GELEERD? 
Wat ik blijf zeggen is dat ik het een geweldig voorbeeld vind 
van dat je een project echt klein moet houden.

“Dus niet te grote stappen in een keer maken. 
De kracht van het kleine.”

Dat is wat ik ook hier weer bevestigd zie, en ook als ik aan 
andere dingen ga terugdenken die ik in mijn 40 jaar bij de 
gemeente heb meegemaakt. Zodra je het op te groot schaal-
niveau gaat doen dan gaat iedereen zich ermee bemoeien, en 
dan verlies je het. Dat maakt dat je het alleen even moet doen 
met de mensen waar het feitelijk om gaat, en er niet anderen 
bij moet betrekken die misschien wel hele andere belangen 
hebben dan waar het echt om gaat.
De ontwikkeling rond het Oostelijk Havengebied is groot ge-
worden, doordat het in de luwte vorm heeft kunnen krijgen. 
En over de ontwikkeling van de IJ-oevers viel alles en iedereen 
heen. Ik zag het ook bij groepen in de buurt, en bij de stads-
vernieuwing. Als ik daar aan terugdenk dan is het altijd de 
kracht geweest dat je het klein houdt, bij de mensen zelf.
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Ruurd Priester is sinds twee 
jaar Research fellow van 
het Citizen Data Lab van 
het Amsterdam Creative 
Industries Network. Dit 
netwerk verbindt bedrijven, 
onderzoekers en talenten op 

het kruispunt van creatieve 
industrie en digitale technologie. 

Zijn eigen onderzoeksprogramma  
 betreft de vraag hoe online platformen 
bottom-up netwerken kunnen versterken. De coöperatie 
Gebiedonline.nl heeft een belangrijke rol in zijn onderzoek. 

WAAROM VIND JIJ CITIZEN DATA ZO BELANGRIJK? 
Mijn interesse gaat vooral uit naar de online platformen 
waarmee mensen data genereren. Data zijn voor de meeste 
mensen onzichtbaar, maar voor online platformen geldt dat 
niet. Ik hoop via meer begrip over de maatschappelijke 
betekenis van online platformen mensen ook bewuster 
te maken van de kansen en bedreigingen van de data-
maatschappij.

Mijn visie begint bij de grote uitdagingen waar we als 
mensheid voor staan. Denk aan de opwarming van de aarde, 
wankele fi nanciële systemen, vluchtelingenstromen en 
opkomend populisme. Dit soort uitdagingen manifesteren 
zich in steden als complexe samengestelde problemen. Die 
worden wel ‘wicked problems’ genoemd. Steeds breder 
wordt onderkend dat instituties alleen niet goed in staat zijn 
om met werkende oplossingen te komen. Er is een transitie 
nodig naar een situatie waarin via plat georganiseerde samen-
werking de collectieve intelligentie en creativiteit van de 
massa’s beter worden benut. In de praktijk zijn die massa’s 
zich al aan het organiseren. Het zijn de netwerken die zich nu 
al in allerlei plekken en rond allerlei kwesties in steden druk 
maken voor een betere buurt en een betere wereld. 
Die plat georganiseerde netwerken zijn door internet sterk 
in opkomst. Ik noem die netwerken samen de bottom-up-
beweging.

Uit mijn studie (Niederer en Priester, 2013) blijkt dat minimaal 
90 buurtnetwerken in Amsterdam online platformen 
gebruiken. Ze zijn ook op zoek naar hoe ze die platformen 
het best kunnen ondersteunen. In mijn visie kunnen online 

platformen nog veel meer voor de netwerken betekenen, 
maar dan moeten ze wel in eigendom zijn van mensen die 
hier vanuit een publiek belang mee bezig zijn. En dan moeten 
die mensen samen het platform ontwerpen en maken. De 
bekende online platformen uit Silicon Valley zijn hier in mijn 
ogen – zeker op termijn – niet voor geschikt omdat de 
eigenaren van die platformen niet een maatschappelijk maar 
een commercieel doel nastreven. De platformen uit Silicon 
Valley zijn bedoeld om geld te verdienen aan de data die 
mensen genereren. Vanuit deze inzichten is Gebiedonline.nl 
gestart.

 
WAT IS HET DOEL VAN GEBIEDONLINE? 
Gebiedonline is een online buurtplatform dat kan worden 
ingezet om lokale horizontale netwerksamenwerking te 
ondersteunen. Het platform biedt uitgebreide functionaliteit, 
waarbij de netwerken zelf kunnen bepalen wat ze daarvan 
gebruiken en hoe. De leden van de ideële coöperatie (het 
zijn er nu 16) vertegenwoordigen allemaal één of meer net-
werken in gebieden in Amersfoort, Amsterdam en Gouda. In 
Amsterdam zijn inmiddels in alle stadsdelen netwerken actief 
die Gebiedonline gebruiken.

De leden hebben voor Gebiedonline gekozen omdat ze 
geloven in de bijdrage van platte netwerken aan maat-
schappelijke vernieuwing en inzien dat samen een platform 
ontwikkelen het platform voor iedereen beter en goedkoper 
maakt. Ik ben mede-initiatiefnemer van de coöperatie en 
voorzitter. Mijn onderzoek bestaat tot nu toe vooral uit 
verslag doen van de ontwikkeling van de coöperatie. 
De coöperatie is begin 2016 gestart. Dit voorjaar verschijnt 
het eerste verslag.

INTERVIEW MET RUURD PRIESTER

Gebiedonline is een online platform in coöperatief 
eigendom waarmee mensen samen de leefbaarheid van 
hun straat, buurt of stad verbeteren. De leden van de 
coöperatie vertegenwoordigen uiteenlopende 
netwerken in verschillende steden in Nederland. 
Zie: www.gebiedonline.nl.

Literatuurtip: In De Platformsamenleving maken Jose 
van Dijk, Thomas Poell en Martijn de Waal duidelijk 
dat er een platformmaatschappij aan het ontstaan 
is. Of het nu gaat over winkelen, sociaal contact of 
kennis: mensen maken steeds meer gebruik van online 
platforms. Het boek toont aan dat publieke belangen 
in de platformsamenleving niet vanzelf goed gediend 
worden.

Literatuurtip: De Amerikaanse onderzoeker 
Trebor Scholtz heeft eind 2015 de term ‘Platform 
Cooperativism’ gemunt. Het boek waarin hij dat deed 
hebben we vanuit het Citizen Data Lab onlangs naar 
het Nederlands laten vertalen: Platformcoöperatie, 
Alternatieven voor de commerciële deeleconomie. 
Het boek zet het verschil tussen platformkapitalisme 
en platformcoöperatie helder uiteen.



POLDEREN MET LOKALE KENNIS

36

WAT IS KENMERKEND AAN DE PLATFORMS DIE LID 
ZIJN VAN GEBIEDONLINE? 
Ik maak onderscheid tussen netwerken en platforms. De net-
werken zijn de mensen in plat georganiseerde samenwerkings-
verbanden. Hun gedeelde interesse kan de buurt zelf of een 
specifiek thema zijn. Platformen zie ik als de ‘infrastructuren’ 
om netwerkactiviteit te ondersteunen. Die heb je fysiek (denk 
aan een buurthuis) en virtueel (denk aan een online buurt-
platform). In de praktijk worden netwerken het best onder-
steund als die fysieke en virtuele platformen goed op elkaar 
zijn afgestemd. Het lijkt me dan ook belangrijk te onder-
zoeken hoe de ontwikkeling van de Fieldlabs van de HvA en 
Gebiedonline op elkaar kunnen worden afgestemd.
Als je kijkt naar de netwerken die voor Gebiedonline hebben 
gekozen valt vooral de diversiteit op. De gedeelde interesse 
staat centraal. Dat kan gaan om de leefbaarheid van een 
complete wijk in opkomst, zoals bij HalloIJburg, een al lang 
bestaand netwerk slimmer organiseren, zoals HallodePijp, 
of gezamenlijk het informele zorgaanbod goed toegankelijk 
maken, zoals bij de BuurtBalie in Oost.

“De netwerken worden getrokken, 
door mensen die op een creatieve manier, 
vanuit een doe-het-zelf mentaliteit, samen 

de problemen uit hun eigen omgeving willen 
aanpakken”

Tot nu toe ben ik vooral onder de indruk van het uitermate 
organische karakter van de netwerkactiviteit. Het contrast met 
de systeemwereld, met al haar top-down denken, verzuiling 
en overdaad aan structuur, is groot. Langzamerhand herken 
ik wat patronen. Bijvoorbeeld in typische rollen en rond 
interdisciplinaire- en multistakeholder-samenwerking. Ook 
begin ik ontwikkelingsstadia te herkennen die netwerken 
vaak doorlopen. Door mijn studie is nu al duidelijk dat online 
platformen bepaalde maatschappelijke waarden kunnen 
vertegenwoordigen en natuurlijke menselijke netwerkactiviteit 
kunnen ondersteunen.

Ik weet dat het idee even wennen is, maar onze maat-
schappelijke organisatie (onze systeemwereld) wordt 
onontkoombaar door online platformen overgenomen. 
De keuze is of we die platformen zelf gaan ontwerpen, 
of dat we dit aan Silicon Valley overlaten. Dit zijn grote 
keuzes die al snel abstract worden. Daarom ben ik blij dat 
mijn onderzoek zo concreet is en vooral in en met de praktijk 
plaatsvindt.
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Mohamed Bensellam 
is gebiedsmanager 
Geuzenveld-Slotermeer 
bij stadsdeel Nieuw-West. 
Als gebiedsmanager moet hij 
schakelen tussen de wereld 
en taal van de gemeente en 

de wereld van de bewoners. 
Met cijfers krijg je vaak niet 

scherp wat er werkelijk in een 
buurt speelt, daarvoor moet je echt 

de buurt in. Hoe krijg je deze werelden bij elkaar? 

HOE GEEF JE VORM AAN EEN BETERE VERBINDING IN 
HET GEBIED?
Wat ik met het gebiedsteam Geuzenveld- Slotermeer probeer, 
is om de binnenwereld (van de gemeente) en de buitenwereld 
(in de buurt) met elkaar te verbinden. Van binnen naar buiten 
en van buiten naar binnen. Dat doen we onder meer met 
gebiedsgericht werken. We proberen alles op te halen vanuit 
het gebied, wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden 
en wat er speelt. Dit agenderen we dan op verschillende 
beleidstafels. We proberen van ‘onderop’ te werken. Dat 
doen we ook aan de hand van cijfers die we als gebied krijgen 
over onder andere gezondheid en armoede. Dan proberen we 
te kijken naar de werkelijkheid achter die cijfers.

WAT ZEGGEN CIJFERS OVER EEN GEBIED? 
Onze portefeuillehouder Ronald Mauer zegt het altijd heel 
mooi: ‘Het is in een gebied nooit lauw, het is er koud of 
warm.’ Hij bedoelt hiermee te zeggen dat cijfers over een 
groot gebied vaak een gemiddelde score geven, terwijl als je 
inzoomt er verschillen bestaan. 

“De cijfers geven het gemiddelde aan.”

In een gebied staan sommige buurten er niet goed voor. 
Er wonen bijvoorbeeld relatief veel sociaal economisch kwets-
bare bewoners. Soms staat er vlak bij een dergelijke buurt een 
nieuwbouw flat met bijvoorbeeld tweeverdieners die sociaal 
economisch sterk zijn. De modale score uit de statistieken 
voor het hele gebied geeft dan een gemiddeld cijfer. Dit 
gemiddelde cijfer van het gebied zegt dan niet zoveel, en 
toont dan niet die twee verschillende werelden. Pas als je 
door de buurt zelf loopt kan je het zien aan de gevels, 
schotelantennes, vervuilde balkons, de auto’s die voor de 
deur staan, oude auto’s, de kleding van de bewoners. Dat zijn 
indicaties dat het bij sommige inwoners slecht gaat, ondanks 
dat gemiddelde cijfer. 

KUN JE EEN VOORBEELD GEVEN VAN WAT JE 
VERSTAAT ONDER DE BINNEN- EN BUITENWERELD? 
In de binnenwereld spreekt men de taal van beleid, hoe gaan 
we dingen aanpakken? Dat zijn dingen die op lange termijn 
effect hebben, maar daar heeft een bewoner op dit moment 
niks aan. Die heeft een andere scope. Binnen een of twee 
maanden moet het geregeld zijn. Als er ergens een prullenbak 
stuk is, dan gaat het beleid kijken naar de kwaliteit van de 
prullenbakken in het algemeen, maar die persoon wil gewoon 
een nieuwe prullenbak hebben. Wat wij proberen is om de 
beide talen te spreken, met elkaar te verbinden. 
Als je iets dat in de buitenwereld speelt niet kan vertalen, dan 
heb je een probleem, en omgekeerd ook. Dat vraagt veel tijd 
en energie. We proberen daarom te laten zien wat wij doen 
en bijvoorbeeld acties die wij normaal achter de schermen 
uitvoeren ook te laten zien aan de buurt. 

HOE TREED JE IN CONTACT MET BEWONERS EN BOUW 
JE JE NETWERK OP IN DE BUURT?
Onze gebiedsmakelaars en netwerkers zijn constant in 
gesprek met bewoners. We organiseren regelmatig bij-
eenkomsten en acties in de buurt. Per thema nodigen we 
de mensen uit om te horen wat ze ervan vinden, maar dat 
werkt niet altijd. Wat wij willen proberen is dat je echt in een 
dialoog komt, en door het jaar heen meer met mensen in 
gesprek treedt. We gebruiken hiervoor allerlei manieren, ook 
vaak op straatniveau. Bijvoorbeeld als het gaat over de drukte 
van de horeca rond Plein 40-45. Dit is positief voor de buurt, 
maar tegelijkertijd heeft het ook negatieve effecten, zoals 
geluidsoverlast of tekort aan parkeerplekken.

HOE KIJK JE NAAR DE SAMENWERKING TUSSEN 
ORGANISATIES IN DE WIJK OM DOELEN TE BEREIKEN? 
Meerdere organisaties zijn met dezelfde doelen bezig zijn en 
soms concurreren ze met elkaar. Organisaties denken dat als 
je huiswerkbegeleiding doet, dat je dan ook het traject naar 
werk kan begeleiden. Wij denken: doe nou gewoon waar je 
goed in bent en werk samen met andere organisaties, zo kun 
je elkaar versterken. 

“We willen samenwerken met organisaties 
die partner zijn, of willen zijn.”

We zijn op zoek naar partners die iets aan de buurt willen 
bijdragen. Dat kunnen ook commerciële organisaties zijn. Die 
commerciële organisaties leveren soms een grotere bijdrage 
aan de doelen dan men soms denkt. Kijk bijvoorbeeld naar 
sportscholen in delen van Amsterdam, die zorgen dat enorm 
veel mensen aan het sporten zijn voor een relatief laag 
bedrag. 

INTERVIEW MET MOHAMED BENSELLAM 
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Soms werken we hierin als overheid onbedoeld als concurrent. 
Bijvoorbeeld bij subsidies voor sportlessen voor en door 
bewoners. Hierin willen we ook maatschappelijke initiatieven 
stimuleren. Dit is soms een dilemma. Aan de ene kant willen 
we als overheid het gelijkwaardigheidsprincipe toepassen, 
maar tegelijkertijd willen we dat er vernieuwing en maat-
schappelijk initiatief van onderop komt, en dat we gaan 
experimenteren. 

Ik ben geen voorstander van langdurige projecten. Voorheen 
had je bij voorbeeld veel projecten van vrouwen die Neder-
landse les volgden, gezellige clubjes, maar de taal werd niet 
geleerd. Het moet tot een resultaat leiden. Voor mensen die 
het niet kunnen, moet je een regeling treffen. Je moet niet 
mensen in een modus houden dat alles maar gratis is. Mensen 
moeten zelf keuzes maken.

WELKE SOORT VAN SAMENWERKING MAAKT JULLIE 
ENTHOUSIAST? 
De samenwerking met de Huizen van de Wijk in ons gebied, 
de wijkagenten en woningcorporaties, gaat de goede kant op. 
Met name de samenwerking bij de dagelijkse uitvoering, 
zowel op het sociaal vlak als de fysieke omgeving. Op het 
niveau van de werkvloer kun je met elkaar meters maken. 
Vroeger had je als gemeente zelf de middelen om problemen 
aan te pakken, nu moet je zoeken naar partnerschappen, in 
en buiten de wijk. Dat wil ik ook: denken vanuit partnerschap 
en daarop verder borduren. 

MAKEN DE ORGANISATIEVERANDERINGEN IN DE 
GEMEENTE DE SAMENWERKING MET PARTNERS IN 
HET GEBIED ANDERS? 
Nu moeten we het op een andere manier doen, veel meer via 
bijvoorbeeld de RvE’s (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden) 
van de gemeente. Dan benaderen we deze bijvoorbeeld door te 
zeggen dat we een pilot willen. Zij hebben de mogelijkheden 
om dat te faciliteren. Het is weer een andere vorm van 
partnerschap. 

WAT VIND JE VAN DIGITALE BUURTPLATFORMS EN 
PLATFORMS VOOR WIJKORGANISATIES? HOE KIJK JE 
TEGEN DERGELIJKE INITIATIEVEN AAN?
Ik vind ze positief, ze geven een goed beeld van wat er speelt 
en wat er leeft. De vertaling en uitwisseling van de informatie 
die er bij iedereen is over het gebied, is sowieso nodig. Bij-
voorbeeld de vertaling van de armoedecijfers. De cijfers zijn 
niet meer dan een indicatie. In Zuidoost hebben deze cijfers 
een heel andere betekenis dan in Nieuw-West, West of Zuid. 
Zijn het alleenstaande 55+ autochtone mannen, Afrikanen, of 
werkenden? Waar ik met al die cijfers naar toe wil, is dat we 
er ook écht iets mee kunnen.

  1 

 

 

Gebiedsanalyse 2016 
Geuzenveld-Slotermeer- 
Sloterdijken 
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Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken in het kort 

Ontwikkeling van het gebied 
 Het beeld dat bewoners schetsen van hun buurt is door de 

jaren heen stabiel, terwijl in de stad vaak verbeteringen te 
zien zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor het rapportcijfer dat 
men geeft voor de eigen buurt of woning. 

 De meeste inwoners hebben een niet-westerse afkomst. 
Deze groep neemt in omvang toe, terwijl het aandeel niet-
westerse Amsterdammers in de stad stabiliseert.  

 De sociaal-economische positie van de bewoners blijft 
gemiddeld genomen zwak.  

 De woningmarkt trekt aan. Er wordt weer op grotere schaal 
geïnvesteerd in het vastgoed. Ook voor de komende jaren 
worden volop plannen gemaakt.  

 
Ontwikkeling gebied t.o.v. stedelijk gemiddelde 

 

Amsterdam G-S-S 

trend 

G-S-S 

rapportcijfer buurt 7,4 6,4 = 

% niet-westers  34,7 61,7 ▲ 

% bijstandgebruik 6,5 9,0 ▲ 

betrokkenheid buurtbewoners 6,3 5,6 = 

Citoscore 534,6 530,6 = 

Kleuren: toe-/afname sterker dan in Amsterdam / minder sterk 

Symbool: ▲ toename /▼ afname / ~ wisselend / = gelijk 

 
Sterke punten 
 Rustige ruim opgezette groene omgeving. 
 Relatief goedkope woningmarkt 
 Eendracht is een gewaardeerd woongebied met een mix 

van koopwoningen en sociale huur.  

Aandachtspunten 
 Door de vertraging in de stedelijke vernieuwing voelen 

bewoners zich in de steek gelaten. Hun vertrouwen in 
instituties is laag.  

 De drempel voor hulpverlening voor jongeren lijkt hoog: 
ondanks (sterk) verhoogde risico’s ligt het gebruik van 
bijvoorbeeld zorg en het AMK rond het gemiddelde.  

 In zijn algemeenheid ligt het gebruik van regelingen en 
voorzieningen juist hoog in G-S-S.  

 In Eendracht is men ontevreden over de aansluiting op het 
openbaar vervoer.  

 (Te hard rijdend) verkeer zorgt voor overlast. Rond scholen 
is sprake van toenemende verkeersonveiligheid. 

 Het winkel- en horeca-aanbod is gering. Met name in de 
omgeving van Plein ’40-’45 zit hier wel verbetering in. 

 

Overlast die bewoners als eerste zouden aanpakken 
1. Rommel op straat  
2. Rondhangende jongeren 
3. Te hard rijdend verkeer                     bron: Veiligheidsmonitor     

 
Aandachtsbuurten 
 Zowel Geuzenveld als Slotermeer scoren op indicatoren 

voor wonen, openbare ruimte, participatie en sociaal 
economische positie over het algemeen ruim onder het 
stedelijk gemiddelde. Slotermeer scoort daarbij steeds 
slechter dan Geuzenveld. 

 In Slotermeer komen eenzaamheid en sociaal uitgesloten 
zijn veel vaker voor dan in de rest van de stad.  

 
Wat vindt u aan aantrekkelijk aan uw buurt?           (Bron: WIA 2015) 
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Tamas Erkelens werkt als 
Programmamanager Data 
innovatie bij de Gemeente 
Amsterdam. Doel van zijn 
werk is om meer waarde uit 
data te halen door projecten 
mede mogelijk te maken, 

op te starten en voorwaarden 
te helpen realiseren. Dit zodat 

mensen snappen wat ze met 
data kunnen en dat de organisatie 

er klaar voor is.

WAT VIND JE LEUK AAN HET HVA PROJECT 
DASHBOARDMETHODE?
Meerwaarde uit data halen is niet alleen maar dat je overzicht 
hebt, maar ook dat je door meer informatie beter je werk kan 
doen. In dit project wordt dit getest op een heel concrete 
casus, een groep jongeren in Nieuw-West, zodat je snel 
kunt schakelen. Het mooie is dat de Gemeente steeds meer 
met partners wil werken, niet alleen met de HvA maar ook 
met alle andere partijen die in de wijk werken. Als overheid 
moeten we steeds meer aan die partijen overlaten en de 
vraag is hoe informatie daarbij kan helpen. Mooi vind ik ook 
dat kwalitatieve en kwantitatieve informatie samenkomt, dus 
verhalen van bewoners samen met kwantitatieve informatie 
over de wijk.

WAT IS JE VISIE OP DATA IN DE STAD? 
In principe dat hoe meer data open is en gedeeld wordt, hoe 
beter beslissingen genomen kunnen worden. Maar we zien 
ook een informatie-overload. We hebben heel veel data maar 
deze zijn niet op een toegankelijke manier beschikbaar. Mijn 
visie is dat data alleen waarde heeft als het leidt tot betere 
acties. Data kan een hulpmiddel zijn voor professionals om 
hun werk beter te doen, maar ook voor Amsterdammers die 
beter willen weten wat er in hun wijk gebeurt. Het gaat echt 
om resultaten waar de stad en de mensen beter van worden. 
Een heel toffe mooie visualisatie of dashboard, of het beter 
inzichtelijk hebben of beter sturing kunnen geven is niet de 
kern van waarde uit data halen. Het gaat erom betere 
resultaten boeken.

WAT HEB JE TOT NU TOE GELEERD IN JE WERK BIJ 
DATALAB? 
Dat mensen of heel blij worden van data, of dat ze niet 
snappen wat je ermee kan. Dat mensen er ook een beetje 
bang voor zijn, dat het hun werk kan overnemen. Managers 
geloven vaak in de toverstaf van data. Ze geloven dat met 
data hun probleem wordt opgelost, dat ze meer controle 
krijgen over wat er speelt, terwijl de meerwaarde volgens mij 
niet zit in de sturing van de gebiedscyclus maar meer in de 
ondersteuning. Data moet altijd ondersteunend zijn aan de 

maatschappelijke doelen. Dat is te weinig het geval. Te veel 
mensen in dit vak zijn bezig met toffe nieuwe dingen, en te 
weinig met ondersteuning van de doelen in de praktijk. 

“Van de ene gave innovatie gaan we naar 
de andere, maar we moeten ons afvragen of 

er echt resultaten worden geboekt waar 
Amsterdam wat aan heeft”

Dat gebeurt teveel in het vakgebied, en helemaal als je alle 
Smartcity-literatuur moet geloven van alle technologische op-
lossingen voor problemen die er nog niet zijn. Ik denk dat je 
beter kunt kijken welke problemen er echt belangrijk zijn, hoe 
kan je die nou oplossen. Daar kan technologie bij helpen maar 
dat hoeft niet zo te zijn, vaak is technologie een doel op zich.

HEB JE NOG EEN VOORBEELD VAN EEN ANDER 
PROJECT? 
Ja, dat je als gemeente niet zelf heel veel hoeft te doen maar 
dat je gebruik kan maken van informatie die er al is.

HEBBEN JULLIE OOK PROJECTEN SPECIFIEK GERICHT 
OP DE GEBIEDSTEAMS? 
We hebben wel een project gedaan rondom armoede-
bestrijding (zie ook het interview met Maureen van Eijk). Je 
merkt dan dat het heel erg afhankelijk is van de mensen in 
een gebied en hun wil om resultaat gericht te werken of een 
project kan slagen. Een voorwaarde van datagedreven werken 
is dat je ervan wilt leren als een project wel of niet goed gaat., 
en dat je de mogelijkheden van nieuwe technologie zoals het 
testen van of iets wel of niet werkt daarvoor in te zetten.
Die voorwaarde is er voor de gemeente maar ook voor de 
welzijnsorganisaties die in wijken werken. De laatstgenoemde 
organisaties zijn gewend om op basis van subsidies en ook 
vertrouwen te werken. De ervaring uit dat project leert dat 
het lastig was om op te schalen omdat het afhankelijk is van 
met wie je werkt. Dat merk je ook bij informatiegestuurd 
handhaven, dat in zeven stadsdelen is uitgerold. Het is puur 
afhankelijk van personen hoe er informatiegestuurd wordt 
gewerkt. De transitie naar data gedreven werken gaat jaren-
lang duren en we proberen natuurlijk meer mensen bekend 
te laten raken met data en dat wat er al beschikbaar is. 
Binnen het thema armoede zijn we op dit moment met 
organisaties als het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) 
partnerships aan het oprichten om meer up-to-date 
informatie op buurtniveau beschikbaar te hebben. 
Op dit moment is onze informatie uit 2014 dus we kunnen 
niet zien hoe de armoede zich op dit moment ontwikkelt in 
Amsterdam, en dat willen we graag wel zien zodat we ook 
kunnen gaan testen van, we gaan nu in een wijk een 
interventie doen, werkt dit wel of niet? Dan moet je ook 
goede informatie hebben. Dus we zijn ook heel erg aan het 

INTERVIEW MET TAMAS ERKELENS 
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investeren in het krijgen van de juiste informatie. We proberen 
grote partnerships op te zetten, zoals met het CBS, maar ook 
met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). 
Samen zoeken we naar gemeenschappelijke doelen, zodat 
we meer strategisch gaan nadenken over hoe we de voor-
waarden kunnen creëren waarbinnen datagedreven gewerkt 
kan worden. 

We moeten ook niet streven naar supereffectiviteit, Als een 
project op de een of andere manier legitimiteit heeft in een 
buurt of politiek, dan kan het ook nog steeds heel veel waard 
zijn. We zijn een politieke organisatie. Zeker op stadsdeel-

niveau merk je dat er soms beslissingen worden genomen niet 
alleen op basis van de meest effi ciënte oplossing. Ook de best 
uitlegbare oplossing, het beste verhaal is heel belangrijk in 
de politiek. Ik vind het ook interessant dat in deze aanpak de 
verhalen van bewoners gematcht worden met cijfers Hierdoor 
wordt het datagedreven werken weggetrokken van het 
kwantitatieve rationele perspectief naar een perspectief dat 
ook gaat over verhalen en waarin de verhalen ook elkaar 
verstrekken in plaats van dat het tegenover elkaar staat. 
Daarom zie ik er veel toekomst in.

Voorbeeldprojecten gemeente Amsterdam: 
De samenwerking van de gemeente met TomTom wat betreft, de informatie die het elke keer weer ophaalt uit al die kastjes.
Dat is informatie over hoe de verkeersstromen gaan. Dan hoef je zelf niet al die kabels onder de grond te leggen maar dan 
maak je gebruik van informatie buiten de conventionele paden. 

Een ander project is een training die we opzetten om datagedreven te gaan werken binnen de gemeente. Dat is heel erg 
vanuit de vraag van medewerkers zelf opgezet. Ze proberen met data de problemen die ze op hun werk tegenkomen iets 
beter op te lossen.

Voorbeelden Data innovatie 
Shared Open Intern 

City Alerts Armoedebestrijding Open Datacatalogus 

Mensenlevens redden 
 

“Brandweer, politie en ambulance 
wisselen met elkaar en met derden 

informatie uit over incidenten, die eerder 
niet gedeeld konden worden. Incidenten 

worden veiliger bestreden; dit scheelt 
potentieel mensenlevens.” 

Armoede bestrijden 
 

“ Meten = weten. Het inzicht waar en 
door wie regelingen voor 

armoedebestrijding wel en niet worden 
gebruikt, geeft uitvoeringsteams heel 
concrete aanwijzingen hoe armoede 
effectiever bestreden kan worden” 

Beter inzicht & toegankelijkheid 
 

“data.amsterdam.nl biedt overzichtelijk 
inzicht in de meer dan 300 onderwerpen 

en ruim 1750 open databestanden die 
beschikbaar zijn over de stad.” 
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Maureen van Eijk werkt als 
Armoederegisseur bij de 
Gemeente Amsterdam. Als 
onderdeel van de Real-Time 
armoede aanpak heeft zij, in 
samenwerking met Datalab 
(zie ook interview Tamas 

Erkelens) het project Armoede-
dashboard geleid. 

WAT HOUDT HET PROJECT ARMOEDEDASHBOARD IN?
Het doel was om bestaande databronnen te ontsluiten en aan 
elkaar te koppelen opdat een actueel inzicht van de armoede-
situatie in een gebied kon worden gegeven. Medewerkers 
van het Datalab van de gemeente hebben vervolgens, waar 
mogelijk, data van verschillende afdelingen van de gemeente 
gecombineerd. Aan de ene kant is in kaart gebracht hoe de 
doelgroep in de buurt eruit ziet middels data van Onder-
zoek Informatie en Statistiek. Aan de andere kant is in kaart 
gebracht hoeveel voorzieningen zijn afgenomen middels 
data van Werk Participatie en Inkomen. Deze zijn naast elkaar 
gelegd en dat geeft hele interessante inzichten. Je ziet in een 
buurt bijvoorbeeld dat er veel ouderen wonen, maar dat de 
OV-pas voor 75 plus of de stadspas niet door hen allemaal 
wordt gebruikt. Dan weet je dat en daar kan je ook iets mee. 
Eén van de problemen die we ervaarden was dat de relevante 
data niet altijd beschikbaar en niet altijd even actueel is.

De stadsdeelorganisaties die deelnamen aan dit project 
vonden dit erg interessant, maar hadden er geen faciliteiten 
voor om deze dashboards te actualiseren of uit te breiden. 
Ook ontstond er handelingsverlegenheid bij de stadsdeel-
organisaties, in de zin van: “wat moet ik hier nu mee?” 
Het eigenaarschap kregen we niet bij hen belegd. Wil je 
het borgen en verbreden dan moet het in een takenpakket 
komen en is extra geld nodig.

HOE GAAT HET DATAGERICHT WERKEN OP 
BUURTNIVEAU? 
De cijfers zijn er, maar verouderd en vaak moeilijk te combi-
neren: dat heeft meer tijd nodig om data-gedreven te kunnen 
werken op buurtniveau. Bovendien, als die data dan wel be-
schikbaar is, dan komt de vraag naar boven of het handelen 
daarop kan worden aangepast. En wellicht nog belangrijker, 
bij wie ligt welke verantwoordelijkheid? Zeker omdat het 
gebiedsgericht werken nog in de kinderschoenen staat, is het 
vaak nog zoeken naar de taakverdeling tussen de Resultaat-
verantwoordelijke Eenheid (RVE) van de gemeente en die van 
het stadsdeel.

We richten de samenleving steeds meer digitaal in. Voor 
mensen in armoede is dat vaak heel lastig, óf ze zijn niet 
digitaal of taalvaardig, óf ze hebben de middelen niet om mee 
te doen. Dat is een onderwerp waar we intensief mee bezig 
zijn. Vanuit ons armoedeprogramma (de ‘Real-time Aanpak 
Armoede’) zijn we bijvoorbeeld een financiële app aan het 
ontwikkelen voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking genaamd Tommy. Als je iets wilt kopen kan je op 
je app kijken of je wel voldoende geld hebt en als ze dat niet 
kunnen zit er een hulpknop achter. Of bijvoorbeeld de app 
‘snap de brief’, waarmee je een foto kan maken van een brief 
die je niet kan lezen. Daarachter zit een backoffice die jou 
binnen 24 uur terugbelt om uit te leggen wat er wordt 
bedoeld.

INTERVIEW MET MAUREEN VAN EIJK 

Maureen van Eijk over de behoefte aan overzicht 
van aanbod van projecten: Er is een groot aanbod 
aan projecten voor mensen die in armoede leven, 
maar die weten de doelgroep niet altijd te vinden. 
En omgekeerd weet de doelgroep de projecten niet 
altijd te vinden. Het zou heel mooi zijn als we op 
digitale wijze vraag en aanbod beter bij elkaar weten 
te brengen. Al is het maar dat dienstverleners zoals 
jongerenorganisaties weten waarheen ze hun doel-
groep kunnen doorverwijzen. Wellicht kan dit met de 
dashboardmethode, waarbij samen met de buurt 
een overzicht wordt ontwikkeld voor de buurt. 
Een platform waarbij vraag en aanbod bij elkaar komen.





PILOT IN DE VAN DEYSSELBUURT
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Bart van Langen is 
docent bij de HvA en 
veldonderzoeker in de 
eerste pilot in het project 
Dashboardmethode. Hij 
heeft een bedrijfskundige 
achtergrond en onder meer 

onderzoek gedaan naar 
effecten van de decentralisatie 

van de jeugdzorg. Binnen dat 
 onderzoek heeft hij verschillende 
partijen met elkaar in dialoog laten gaan over de voortgang 
en effecten van de transformatie.

KUN JE AANGEVEN WELKE STAPPEN JE HEBT 
GEMAAKT IN DEZE PILOT? 
Ik heb contacten gelegd in de Lodewijk van Deysselbuurt om 
te kijken hoe het netwerk van, met name, professionals eruit 
ziet. In de gesprekken met de professionals kwam naar voren 
dat ze interesse hebben om op een andere manier kennis te 
delen dan dat ze nu doen. Ook bleek dat er een groot aanbod 
van zorg en welzijn is binnen de Van Deysselbuurt, en dat veel 
professionals eigenlijk niet goed weten wat het totale aanbod 
is en welke partijen welk aanbod hebben. Dat is niet vreemd, 
er zijn vele veranderingen in het sociale stelsel waardoor 
het aanbod ook continu verandert. In de gesprekken kwam 
ook naar voren dat de wijze van samenwerken is veranderd. 
Professionals dienen meer de buurt in de te gaan, meer 
pro-actief de samenwerking op te zoeken. Dat blijkt lang niet 
altijd gemakkelijk te zijn. Een wijkprofessional schetste heel 
typerend: “Dan zit ik daar ergens in een buurthuis, zonder 
printer en ik heb geen idee wie de andere professionals 
allemaal zijn.” We kunnen heel goed aansluiten met ons on-
derzoek op deze grote veranderingen in het sociale domein. 
Daarvoor was het belangrijk om te kijken wat er allemaal 
speelt en leeft, en in tweede instantie te onderzoeken of er 
een behoefte is vanuit de professionals om de kennisdeling 
op een andere manier vorm te geven. Inmiddels is er een 
netwerk ontstaan van professionals die allen die nieuwe wijze 
van werken omarmen en zich willen inzetten om de wijze van 
kennisdeling hierop aan te laten sluiten.
Op een gegeven moment kunnen we aan dit netwerk vragen 
hoe zij inzichtelijk gaat maken of de zorg aan de jongeren 
met schulden nu beter werkt dan voorheen. Dan leggen we 
de vraag niet in een wijk waar heel veel mensen elkaar niet 
kennen, maar in een netwerk van mensen die elkaar ver-
trouwen, die al bezig zijn om samen te werken en een min of 
meer gedeelde visie hebben. Dit werkt ook weer verbindend. 
Vragen over effecten van samenwerking leidt tot vragen over: 
waar zijn we gezamenlijk eigenlijk mee bezig? Wat streven 
we gezamenlijk na? De dialoog die daarop volgt zal, denk ik, 
leiden tot verdere verbetering van de samenwerking.

HOE HEB JE DAT CONTACT GELEGD MET DE 
ORGANISATIES IN DE WIJK?
De HvA heeft, vanuit de fi eldlabs van Urban Management, al 
een netwerk in de wijk. De eerste stap is geweest om mensen 
uit dat netwerk te spreken. In die gesprekken werden mij 
andere mensen aangeraden én werd aangegeven wie met wie 
samenwerkt; zo is een nieuw netwerk opgebouwd en kwam 
er steeds meer zicht op welke partijen er allemaal zorg en wel-
zijn leveren in de wijk. We kwamen uit op een lijst van meer 
dan vijftig organisaties. Dat zijn alleen nog de ‘offi ciële’ 
partijen. Daarnaast heb je bijvoorbeeld nog de buurtvaders 
of een kapper die naast zijn ondernemerschap ook een jiujitsu-
school heeft opgericht. Ik heb ook andere ondernemers 
gesproken die in de wijk hun bestaan opbouwen.

HEB JE OOK BEWONERS GESPROKEN? 
Jazeker, uiteindelijk draait het om de bewoners en dan met 
name de jongeren. Ik heb bewoners gesproken door naast 
hen te gaan zitten op het bankje buiten voor het politie-
bureau, door aanwezig te zijn op een inloopochtend van Sezo 
(maatschappelijke dienstverlening) in het Huis van de wijk of 
door afspraken te maken met bewoners die veel doen in de 
wijk. Op zich waren mensen vrij positief over de wijk.
Ik heb ook rondhangende jongeren gesproken. Zij gaven aan 
dat er wel aanbod is van activiteiten maar dat ze vooral een 
buurthuis zouden willen om te poolen. Er wordt heel veel 
voor de doelgroep georganiseerd maar aanbod en vraag is 
niet goed bij elkaar gekomen.

WAT DENK JE DAT BELANGRIJKE STAPPEN ZIJN 
GEWEEST IN HET PROCES?
Het is cruciaal geweest voor het project dat we in de wijk 
de gesprekken hebben gevoerd en dat we servicegericht 
zijn geweest aan de partijen in de wijk. We zijn niet binnen-
gekomen met een vooropgezet plan, maar hebben steeds 
gevraagd wat er belangrijk is voor de partijen. Zo hebben we 
in de loop van de gesprekken ons idee over een nieuwe wijze 
van kennisdeling en effectmeting verder ontwikkeld. Door 
die werkwijze ervaren de professionals dat wij er zijn om hen 
te helpen en wij kunnen op die wijze onderzoek doen; het 
versterkt elkaar. Dat maakt dat mensen enthousiast zijn 

Uiteindelijk startten we met een groep van bijna tien 
enthousiaste professionals, die in een goede sfeer zowel 
online als offl ine werken aan de versteviging van dit netwerk.

Bijzonder hierbij is dat ook de gemeente een onderdeel is van 
dit netwerk. Dit was in het begin zeker niet vanzelfsprekend. 
Gürbüz Yabas (Programmamanager Sociaal Domein Stads-
deel West) stelde zich echter als gemeente terughoudend en 
kwetsbaar op, dat is belangrijk geweest. Zo zie je dat zo’n 
platform al helpt om muurtjes te slechten en vertrouwen te 
krijgen met elkaar.

INTERVIEW MET BART VAN LANGEN 
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Zolang er momenten zijn waarop mensen elkaar 
ontmoeten, zal het netwerk zich verder ontwikkelen en 
uiteindelijk groeien. 

 “Waar je dan mee bezig bent is een 
Community of Practice te ontwikkelen; 
een plek waarin professionals van en 

met elkaar leren hoe ze willen en kunnen 
samenwerken, zowel online als offline”

Ik kan me voorstellen dat die Community of Practice sterk 
wordt. Zoals ik het interpreteer zijn dat professionals die met 
elkaar samen leren rondom hele concrete zaken, dat ze hun 
werk verder kunnen verbeteren door met elkaar samen te zijn.

Wat mooi zou het zijn als dit netwerk over een jaar verder is 
doorontwikkeld tot een sterk netwerk met nog meer 
professionals van verschillende organisaties die gemeen-
schappelijk bijdragen aan de verbetering van de situatie van 
jongeren met schulden in Nieuw-West, waarbij de bekende 
muurtjes zijn afgebroken en mensen met vertrouwen in elkaar 
samenwerken, en waarin het platform een duidelijke onder-
steunende functie heeft.

Hoewel er meerdere voorbeelden zijn van platformen waarop 
professionals informatie delen, zie ik dit platform toch ook 
echt als een nieuwe stap. Veel platforms zijn of van bovenaf 
opgelegd, of zijn zo groot dat er geen persoonlijk contact 
meer is. Dan werkt het in mijn ogen niet voldoende. De 
combinatie van een netwerk van professionals die elkaar 
in het werk ook tegenkomen en de mogelijkheden van ICT 
om kennis te delen zal naar mijn idee op de langere termijn 
vruchtbaar zijn.

Het gezamenlijk ontwikkelen van de online omgeving helpt bij 
de ontwikkeling van het offline netwerk en dus bij het samen 
werken aan oplossingen voor de buurt. Door samen te 
werken aan het platform leren professionals elkaar beter 
kennen, ervaren ze dat ze elkaar kunnen vertrouwen en 
worden er gesprekken gevoerd over het doel van de samen-
werking. Als over een jaar blijkt dat de online-community 
niet meer leeft, heeft het wel een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van het offline netwerk.

Als het offline netwerk goed werkt en men bezig is om dit 
continu te verbeteren, onder andere door de inzet van 
informatie, dan is het ultieme doel bereikt.
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Tobias Ebbers is coördinator 
van Futuro, onderdeel van 
het Jongerenservicepunt 
(JSP).

JULLIE ZIJN ONDER ANDERE WERKZAAM IN DE VAN 
DEYSSELBUURT, WAT IS JOUW VISIE OP DEZE BUURT?
Het is een redelijk arme buurt, met veel culturele diversiteit 
en problemen. En er zijn ook heel veel kansen, juist door de 
diversiteit en doordat er veel aandacht is voor deze buurt. 
Er komen veel partijen naar deze buurt, voor onderzoek en 
ondersteuning en tegelijkertijd zijn er veel bewoners die ook 
meewerken aan verbeteringen. Er gebeurt al heel veel, als 
we dat meer samenbinden en beter op elkaar afstemmen 
verwacht ik dat we heel wat moois, vele structurele 
verbeteringen kunnen creëren.

MET WELKE ORGANISATIES DEEL JIJ KENNIS IN JE 
WERK EN HOE DOE JE DAT?
We werken met veel organisaties samen, onder andere met 
Startpunt, WPI, leerplicht, jongerenpunt, BOOT. Met veel van 
hen delen we kennis doordat we concreet samenwerken voor 
jongeren. We hebben vaak persoonlijk contact met andere 
professionals van die organisaties en zitten regelmatig om 
tafel met veel partijen tegelijkertijd.

Daarnaast werken we heel intensief samen met PuurZuid en 
Streetcornerwork, zij zitten in hetzelfde pand als wij. Voor 
jongeren blijkt dit heel prettig te zijn, zij hebben veel minder 
het gevoel dat ze worden doorverwezen wanneer ze worden 
overgedragen aan een specialist van PuurZuid of Streetcorner-
work. Het feit dat we in één pand zitten, helpt heel erg in het 
samenwerken voor de jongere.

Deze kennisuitwisseling is erg informeel, we lopen bij elkaar 
in en uit. In een crisissituatie bijvoorbeeld: iemand verliest 
zijn baan, komt in de schulden, wordt uit huis gezet etcetera. 
We moeten dan extra gelden, noodopvang regelen, 
misschien met justitie aan de slag. Als een dergelijke situatie 
zich voordoet, loop ik vaak naar een collega van PuurZuid en 
vraag hem welke namen en telefoonnummers van belang zijn. 
Dat schrijf ik dan even op een geeltje en dan ga ik aan 
de slag.
Een paar weken later, bij de volgende crisissituatie, ben ik dat 
geeltje kwijt en loop ik opnieuw naar hem toe.

“Het platform kan mij heel praktisch 
helpen in mijn werk, het vervangt 

bijvoorbeeld allerlei geeltjes” 

WAAROM DOE JE MEE MET DIT PLATFORM?
Ik verwacht dat we met dit platform eenzelfde soort wijze van 
samenwerken kunnen ontwikkelen als hoe onze drie organi-
saties nu samenwerken binnen JSP. In die samenwerking heb 
ik het gevoel dat de jongere echt centraal staat en onze orga-
nisatiebelangen op de achtergrond staan, ook doordat we in 
één pand zitten en dus fysiek dicht bij elkaar zijn. Een groot 
verschil van het platform met hoe we tot nu toe werkten, is 
dat we dit netwerk groter maken, met meer organisaties, en 
dat de informatie blijft staan, we hebben geen briefjes meer 
nodig. Dat geeft een versneller in ons werk.

Het netwerk dat we nu bouwen kan eenzelfde functie hebben 
als een gemeenschappelijk pand; door het netwerk leren we 
elkaar beter kennen en kunnen we makkelijker informatie 
delen, samenwerken en elkaar even aan de mouw trekken.
Wanneer we meer inzicht hebben in elkaars belangen, werk-
wijzen en methoden, dan kunnen we nog beter samenwerken 
en lukt het ons eerder de jongere centraal te zetten in die 
samenwerking.

Op het platform kunnen we bijvoorbeeld een casus 
(in algemene termen) beschrijven en aangeven dat we aan 
de grenzen zitten van onze kennis en kunde, of tijd of 
mogelijkheden, en daarbij de vraag stellen wie de vervolgstap 
kan zetten. We zullen ons allemaal daarom ook meer 
‘kwetsbaar’ moeten opstellen.
Daarnaast kan het platform de barrières wegnemen tussen 
organisaties, waardoor de hulpverlening sneller plaats kan 
vinden en de jongeren veel minder ervaren dat ze van het 
kastje naar de muur worden gestuurd.

WAAROM VIND JE HET BELANGRIJK DAT ER OOK 
OFFLINE BIJEENKOMSTEN PLAATSVINDEN?
Wanneer we elkaar als netwerk regelmatig zien en spreken 
dan delen we op dat moment belangrijke kennis én ervaren 
we het belang van het bijhouden van het platform.
Mensen die elkaar kennen zullen eerder iets voor elkaar doen, 
een vraag beantwoorden of informatie geven via het platform.
We kunnen zelfs in de bijeenkomsten bespreken waarom de 
contacten verwateren, indien dit het geval is. Zo kunnen we 
het platform en het netwerk steeds blijven aanpassen aan de 
wensen van de leden.

Als we alleen online contact zouden houden, is de afstand te 
groot en krijgen we een ander soort relatie.
Die bijeenkomsten hoeven niet elke week, we hebben immers 
een platform om tussen de bijeenkomsten door kennis te 
delen.

INTERVIEW MET TOBIAS EBBERS
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Barbara Bijlstra is project-
leider bij BOOT (HvA) voor 
Wonen, Werken en Geld. 
BOOT staat voor Buurt-
winkels voor Onderwijs 
en Onderzoek en talent-
ontwikkeling van de HvA, 

Zij leveren diensten aan 
bewoners en organisaties in 

Amsterdamse wijken. 

WAAROM IS HET BELANGRIJK VOOR BOOT DEEL TE 
NEMEN AAN DIT NETWERK?
Als BOOT gaan we nooit ergens alleen in een wijk zitten; we 
doen dit altijd in aanvulling op andere partijen. Voor ons is het 
dus erg belangrijk om op de hoogte te zijn van wat andere 
partijen doen en dat we de samenwerking met hen aangaan. 
Ik verwacht dat dit netwerk daarin een bijdrage kan leveren 
en dat het ons werk makkelijker gaat maken. En natuurlijk dat 
we daardoor de bewoners beter kunnen helpen.

WAT IS JOUW VISIE OP DE VAN DEYSSELBUURT?
In deze buurt zijn veel mensen bezig hun hoofd boven water 
te houden. Ze hebben vaak te weinig vaardigheden op het 
gebied van taal, rekenen en computer om hun weg te vinden 
in de ingewikkelde samenleving waarin we nu leven. Ze 
hebben vaak een gebrek aan netwerk om deze vaardigheden 
zonder ons eigen te maken.

Er zijn veel organisaties die de problemen in de wijk 
aanpakken en bewoners hulp bieden. We werken wel samen, 
maar zien vaak nog niet alle kansen om echt aanvullend op 
elkaar te zijn en veel intensiever samen te werken om cliënten 
verder te helpen. Ik denk dat het feit dat we elkaar hierin nog 
niet goed persoonlijk kennen een grote rol speelt. 

MET WELKE ORGANISATIES WERKEN JULLIE VEEL 
SAMEN?
We werken met heel veel organisaties samen, maar top of 
mind: Vrouw en Vaart, daadkr8, stadsdeel Nieuw-West, Leger 
des Heils, Jongerenservicepunt, PuurZuid, Sezo, Eigenwijks. 
Op het moment dat er een duidelijke reden is om met elkaar 
samen te werken, en het blijkt te werken dan werkt het goed. 
De valkuil is dan om niet verder te kijken en nieuwe samen-
werkingsverbanden aan te gaan, juist ook omdat het tijd en 
aandacht kost om nieuwe relaties op te bouwen. Door de 
vele wisselingen binnen organisaties merk ik overigens dat 
het vooral gaat om persoonlijke relaties. Wanneer iemand 

van baan of project wisselt, moeten we opnieuw de relatie 
opbouwen met de vervanger, ondanks dat we al langer met 
die organisatie samenwerken. Het gaat erom dat er een klik is 
tussen mensen. 

“Het is belangrijk elkaar te leren kennen, 
zodat de klik makkelijker tot stand komt”

HOE IS DE KENNISDELING NU MET ANDERE 
ORGANISATIES?
Met de ene organisatie gaat het vanzelfsprekend en goed en 
met de andere wat moeilijker. Fysieke afstand maakt daarin 
een verschil en ik merk dat we makkelijker bellen met 
organisaties waar we al vaker mee hebben samengewerkt. 
Hoe intensiever het contact is, hoe makkelijker het is om kennis 
te delen. Er zit een hoop tijd en aandacht in het opbouwen 
van de samenwerking. Het platform kan hierin een rol spelen, 
zelfs in de ontwikkeling ervan leren we elkaar al beter kennen.

Ik denk dat we nog grote verbeteringen kunnen bewerk-
stelligen in het gezamenlijk tegengaan van schulden bij 
jongeren, juist door veel meer samen te werken en kennis 
te delen.

WAT IS BELANGRIJK BIJ HET ONTWIKKELEN VAN DIT 
NETWERK VAN PROFESSIONALS?
Volgens mij is het belangrijk dat we elkaar fysiek en online 
tegenkomen. Hierdoor leren we elkaar en elkaars organisaties 
nog beter kennen en dit bevordert de kennisdeling. 
En daarnaast is het natuurlijk van belang dat we het online 
platform blijven vullen en misschien wel dat we elkaar daarop 
gaan aanspreken. Alleen zo wordt het netwerk versterkt en 
kunnen we het vergroten, ten dienste van de bewoners.

 INTERVIEW MET BARBARA BIJLSTRA
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Gürbüz Yabas is programma-
manager Sociaal Domein 
van stadsdeel West. Ruim 
28 jaar werkt hij bij de 
gemeente Amsterdam. In 
opdracht van het Dagelijks 
Bestuur heeft hij het 

Armoedebestrijdingsplan 
‘Van Overleven naar Leven’ 

in Geuzenveld-Slotermeer 
ontwikkeld.

WELKE ERVARINGEN HEB JE BIJ DE GEMEENTE 
OPGEDAAN MET BETREKKING TOT KENNISDELING? 
Ruim 8 jaar geleden ben ik begonnen met het initiëren en 
faciliteren van diverse trajecten over de kennisdeling binnen 
de overheid, maar ook tussen de overheid, bewoners en 
professionals.

Zodoende was ik initiator, opdrachtgever en facilitator van de 
realisatie van leren van kennisdeling en samenwerking, bij-
voorbeeld van het stedelijk traject Digitale Sociale Kaart om-
gevormd tot de website jekuntmeer.nl en verschillende andere 
trajecten die gingen over leren samenwerken in netwerken.

Ik was ook betrokken bij Gewoon in Amsterdam West1, een 
onderzoek naar alledaagse participatiepraktijken in West. Dit 
onderzoek is in opdracht van stadsdeel Nieuw-West uitgevoerd 
door o.a. Mark van Twist en Martijn van der Steens van de 
Nederlands School voor Openbare Bestuur in 2013. 

MET WELKE ORGANISATIES DEEL JIJ KENNIS IN JE 
WERK EN HOE DOE JE DAT?
De kennis deel ik met verschillende organisaties en partners. 
De partners bestaan uit diverse collega’s van verschillende 
afdelingen, werkeenheden en diensten. Bewoners, onderne-
mers, buurtprofessionals, instellingen of instituties, 
universiteiten en hbo-instellingen.
De kennis deel ik op verschillende manieren afhankelijk van 
de behoefte, vraag en de wijze waarop samenwerking vorm 
gegeven wordt: via notities, nota’s, bijeenkomsten, 
conferenties, een-op-een-overleggen of via samenwerkingen 
traject co-creatie.

WAAROM IS HET BELANGRIJK OM KENNIS TE DELEN 
TUSSEN ORGANISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN?
De onderlinge kennisdeling is vanwege een paar redenen 
belangrijk.

Allereerst, er ligt veel kennis op de plank, maar door onvol-
doende deling hiervan verliest de aanwezige kennis deels zijn 
meerwaarde of effectiviteit. In bepaalde opzichten kunnen 
wij spreken van versnippering en daarmee van soms doelloze 
investeringen in het vergaren van nieuwe kennis.
Delen van relevante kennis op maat bevordert onderling een 
verbondenheid, vertrouwen, beter samenwerking en effectivi-
teit op de uitvoering. Daar ligt de meerwaarde.

De tweede reden is dat het op een efficiënte manier kennis 
delen heel veel winst, tijd en energie oplevert. Bovendien 
enthousiasmeert het professionals om kennis te kunnen delen; 
als je de kennis alleen voor jezelf houdt is dat vaak frustrerend. 
Je hebt kennis om dat te delen ten gunste van anderen. Het 
werkt ontzettend motiverend om kennis met andere mensen 
te delen en daarmee iets te doen. Ten derde worden we over-
spoeld met informatie, waarin ook vervuiling een rol speelt. 
Door te delen is het mogelijk de zuivere en nuttige kennis 
te onderscheiden voor de gemeenschappelijke taak die men 
heeft.

Het delen van kennis schept ook een band, het geeft 
vertrouwen en dat vertrouwen hebben we nodig om goed 
samen te kunnen werken.
En tenslotte verrijk je de kennis door het te delen. Het is zo 
belangrijk dat we niet meer alleen vanuit onze eigen kokers 
werken, maar gezamenlijk de problemen oplossen. Daar heb-
ben we verrijkte kennis voor nodig; kennis die vanuit 
verschillende gezichtspunten is aangevuld of verbeterd. 

“Het werkt ontzettend motiverend om 
kennis met andere mensen te delen 

en daarmee iets te doen”

Ik verwacht dat wij samen een traject gaan doorlopen met 
het doel het delen van kennis en het gezamenlijk leren hoe 
wij onze rollen afzonderlijk of gezamenlijk beter kunnen 
afstemmen op de werkelijke leefwereld van de bewoners of 
de doelgroep. Daarmee zullen we ook ons aanbod op maat 
kunnen aanbieden of die kennis op maat delen met degenen 
die dringende behoeften hebben. Dit traject zal ook 
bijdragen aan de onderlinge verhoudingen, het vertrouwen 
en de samenwerking.

INTERVIEW MET GÜRBÜZ YABAS

1 Zie ook: http://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/08/Gewoon-in-Amsterdam-West.-Een-zoektocht-naar-het-bijzondere.-prof.dr_.-M.J.W.-
van-Twist-et-al.-2014.pdf
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WAT VALT JE OP AAN HET PLATFORM 
JONGERENORGANISATIES NIEUW-WEST?
Op een bijeenkomst bij BOOT met de andere deelnemers 
merkte ik dat de aangesloten professionals zich kwetsbaar 
durven op te stellen, en hulp durven te vragen. Dat geeft mij 
vertrouwen en daar wil ik bij horen.
En ik vond het erg prettig te merken dat er een houding is 
van samenwerken, ik als gemeente-ambtenaar werd ook 
geaccepteerd in deze groep van professionals. Kennelijk 
hebben ze ook vertrouwen in mij.
Wat ook opviel is dat het een relatief kleine begingroep is. 
Ik denk dat het daardoor een grote kans van slagen heeft.

NAAR WELKE SPECIFIEKE INFORMATIE BEN JE OP 
ZOEK?
Ik ben buitengewoon geïnteresseerd, en dit raakt me diep, 
naar spookbewoners en daarvan vooral de jongeren. Ik zou 
graag een keer met het netwerk willen onderzoeken wat de 
ervaring is van de professionals met die groep, hoe groot ze 
dit probleem inschatten en wat er met deze jongeren gebeurt.
De term ‘spookjongere’ vind ik een verschrikkelijke term, het is 
een puur administratieve aangelegenheid. Het zegt veel over 
het systeem waarin we werken en leven.

Tegelijkertijd geeft het probleem van spook-bewoners-
jongeren weer dat er jongeren opgroeien in een kwetsbare 
omgeving die niet in staat is hen te beschermen tegen de 
administratieve molens.
Dus ook daar zullen we aan moeten gaan werken en 
informatie met elkaar over moeten gaan delen.

Ook ben ik geïnteresseerd in hoe we nog meer gebruik 
kunnen maken van informatie en kennis. Ik ben ervan over-
tuigd dat we nog geen 5 à 10 procent van de kennis op de 
goede manier op maat inzetten om problemen op te lossen. 
Hoe kunnen we een beweging in gang zetten waarbij de 
koppeling gemaakt wordt tussen wetenschappelijke kennis en 
de problemen die we hier aanpakken? Werken met feitelijke 
informatie, waarop dogmatische, politieke of economische 
belangen zo min mogelijk invloed uitoefenen.
 
WAT IS IN JOUW OGEN BELANGRIJK BIJ HET 
ONTWIKKELEN VAN DIT NETWERK VAN 
PROFESSIONALS?
Het is belangrijk dat we beseffen dat we gezamenlijk met een 
heel goed initiatief bezig zijn én dat het nog wel moeite en 
tijd kost om dit initiatief draaiend te krijgen.



PRAKTIJK

ERVARINGEN ELDERS
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Annemarie van Veen is 
zelfstandige en is onder 
andere werkzaam voor 
Gebiedonline. Ook is 
zij de oprichter van de 
Indische Buurtbalie (zie 
www.indischebuurtbalie.nl). 

Bewoners betrekken bij de 
buurt en hen zich welkom en 

thuis laten voelen, zijn de 
 redenen dat ze is gaan ondernemen. 
Ook is zij secretaris van Gebiedonline. In dit project vervult zij 
een adviesrol. 

KUN JE JE VOORSTELLEN?
Met mijn achtergrond als teamleider en projectmanager in 
de hotelwereld in Parijs beschouw ik de buurt als het hotel. 
‘Iedereen zich welkom en thuis laten voelen, erbij betrekken 
en zorgen dat zij het naar hun zin hebben’, zijn de redenen 
waarom ik onderneem. Ik heb een aantal projecten opgezet 
waaronder de Indische BuurtBalie; dé agenda van jouw 
buurt. Zie ook www.indischebuurtbalie.nl . En het Indische 
BuurtGala. Ook ben ik secretaris van Gebiedonline. Bij dit 
HvA-project vervul ik een adviesrol.

WAT IS GEBIEDONLINE? 
Dit biedt een online platform in coöperatief eigendom waar-
mee mensen samen de leefbaarheid van hun straat, buurt 
of stad verbeteren. De leden van de coöperatie vertegen-
woordigen uiteenlopende netwerken in verschillende steden 
in Nederland. Het platform ondersteunt deze bottom-up 
initiatieven via informatie-uitwisseling, door verbindingen te 
leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf 
te doen. Door samen te werken wordt het platform beter 
en gaan de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen win-
stoogmerk en wil dat zo veel mogelijk mensen in lokale net-
werken samen waarde kunnen creëren met behulp van hun 
eigen online platform. Zie ook www.gebiedonline.nl

WAT WAS HET DOEL BIJ DE INDISCHE BUURTBALIE?
Eigenlijk is het bij mij begonnen toen ik in Oost woonde en 
een dame tegenkwam. Ze zat in een cafeetje en gaf aan 
“Ik ben een tijdje gestopt met werken en ik was een tijdje 
depressief nu zit ik de hele dag thuis. Ik weet niet hoe ik moet 
beginnen en ik weet niet hoe ik er moet komen maar dat is 
ingewikkeld.” 

Toen dacht ik: hartstikke zonde want ik weet zeker dat het 
er is maar ik kan het ook niet zeggen, ik kon haar ook niet 
verder helpen. Iemand heeft ook veel baat bij bijvoorbeeld 
een keer breien in de week. Dat kunnen hele kleine stapjes 
zijn. Toen wilde ik de buurtgids starten. Ik wil de buurt lokaal 

aan mensen laten zien. Om te vertellen wat er is, moet je 
eerst weten wat er is. Toen ben ik de BuurtBalie gestart om te 
kijken wat er er allemaal is en wie wat doet. Want de Indische 
Buurt is echt zo’n buurt waar heel veel gebeurt. 

“Laten we bij iedereen beginnen. 
Ik vind iedereen ook heel belangrijk”

We willen beter van elkaar weten wat we doen. Ik vind dat 
iedereen een bijdrage levert aan de wijk. Of je nu een grote 
of een kleine organisatie bent. Die grote welzijnsorganisaties 
die kunnen heel goed zelf hun communicatie doen, maar de 
kleine organisaties hebben waarschijnlijk geen geld om het 
zelf te doen of ze hebben het netwerk niet om informatie 
te verspreiden. Hoe weet je nu dat er een breiclub is? 
Die hebben geen geld en geen netwerk om zich bekend te 
maken. De BuurtBalie is een manier om die informatie te ver-
spreiden. We werken niet met een ranking of iets dergelijks. 
Je ziet gewoon, alles in de agenda heeft hetzelfde belang 
bekendgemaakt te worden. Daarmee ondersteunen we de 
wijk ook, door alle initiatieven zichtbaar te maken.

INTERVIEW MET ANNEMARIE VAN VEEN
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WELKE STAPPEN HEB JE GENOMEN?
We begonnen met een aantal vrijwilligers vanuit het buurt-
centrum De Meevaart. We hebben eerst een plan voorgelegd 
aan de gemeente en die vonden dat een goed plan. In samen-
werking met hen hebben we een lijst gemaakt: wie is er 
allemaal, wie organiseert wel eens wat. Toen zijn we gestart 
door met een groep vrijwilligers op pad te gaan en informatie 
op te halen. Voor we het wisten waren er 65 organisaties die 
zich hadden aangemeld op een excel-formuliertje. Dat waren 
allemaal mensen van grotere en kleinere organisaties die 
aangaven: we zien hier wel heil in. Mensen kunnen langs-
komen om samen eens even te kijken wat er allemaal is. 
Het belang is groter doordat er 400 mensen gelinkt zijn of die 
een profi el hebben. Daarnaast nog 150 gewone bewoners die 
het interessant vinden.

HOE KIJK JE EROP TERUG ?
Positief. Eigenlijk is het beheer van het platform nihil. Nu 
hoeven we alleen maar eigenlijk één keer in de week op de 
knop te drukken van de nieuwsbrief. Dat is een actuele feed 
van de nieuwste dingen. Als je een activiteit aanmaakt kun je 
dit 10 dagen van tevoren laten aankondigen. Dus nu hoeven 
we geen content meer aan te leveren. Je moet in het begin 
natuurlijk zorgen dat er content is en dat het leeft. Maar altijd 
met de boodschap ‘we gaan het samen doen’. Het belang is 
groter geworden door de nieuwsbrief. 
Er komen steeds meer mensen op af. We hadden laatst een 
training en de dag vóór de training hadden we die nog een 
keer meegestuurd in de nieuwsbrief. Daarop waren er 
3 extra mensen van de 10. Ook het vakantiekamp hadden 
we in de nieuwsbrief gezet en toen kwamen er uiteindelijk 
65 kinderen op af, dus dat helpt ook. Dat is nog wel een 
puntje van aandacht, dat we moeten gaan meten hoeveel de 
nieuwsbrief bijdraagt.
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Rob van Veelen was tot en 
met 2016 gebiedsmakelaar 
Stadsdeel Oost. Sinds 2008 
was hij participatiemakelaar 
in de Indische Buurt, waar 
hij was aangesteld in het 
kader van de wijkaanpak. 

Vanuit de gemeente was hij 
in die rol bij de Indische Buurt-

Balie betrokken. Daarvoor was hij 
wijkmanager in Geuzenveld.

HOE HEEFT OOST ZICH ONTWIKKELD? 
Anders dan Nieuw-West. Dat is niet vanwege de wijkaanpak 
maar wel vanwege het veranderde welzijnsbeleid. Het nieuwe 
stadsdeelbestuur had besloten een nieuw welzijnsbeleid in te 
zetten. Die wilde af van het bestaande welzijnswerk. Niet zelf 
dingen aanbieden maar mensen meer faciliteren, op weg 
helpen. Voor mij is het gebiedsgericht werken in Oost het 
best ontwikkeld. Het gebied is mede daardoor veranderd. 
Er zijn natuurlijk ook een paar woningbouwverenigingen gaan 
investeren in hun bezit. Nieuwbouw of renovatie, sommige 
hebben vastgoed verkocht. Het bekende proces van 
gentrifi cation.

EN DE INDISCHE BUURTBALIE, KUN JE DAAROVER IETS 
VERTELLEN? 
Er is in de Indische Buurt een ongelofelijke hoeveelheid 
maatschappelijke initiatieven, we hebben de hoogste dicht-
heid per bewoner. Je hebt hele kleine maar ook hele 
grote en belangrijke, die enorme impact hebben. Zoals 
De Meevaart, de schaakschool Indische Buurt, de Stille 
emancipatiebeweging onder islamitische vrouwen, vrouwen-
netwerken die ontstaan zijn. 
Opeens schoot dat gebied omhoog. Dat werd vaak geweten 
aan die bewonersinitiatieven. Dat mensen zeiden, ik voel 
me weer veilig. Het is weer een thuis, er is zoveel te doen, 
doordat ik aan de initiatieven meedoe heb ik mijn horizon 
verbreed en nieuwe mensen leren kennen”

 

Voordat de buurt het buurtcentrum De Meevaart in 2011 
overnam kwamen er misschien vijftig mensen per dag, het 
werd vaak om vijf uur gesloten omdat er toch niemand was. 
Het werd beheerd door een welzijnsinstelling. Er kwamen 
vaak mistroostige mensen die elkaar de put in praatten. Nu 
gebeurt er van alles, er komen ook zzp’ers en Marokkaanse 
dames daar, wel 1800 mensen per week. We merkten voor-
heen: een kwart van de bevolking weet dat het er is maar 
driekwart weet het echt niet. Dat merkten we aan gesprekken 
op straat. Toen kwam het idee van de Indische BuurtBalie. 
Niet alleen maar een website maar ook een fysieke balie. We 
hebben zelfs een tijdlang een mobiele balie gehad. In principe 
zat er altijd iemand in De Meevaart ’s middags, dat was niet 
van 9-5 bemenst, meestal een paar dagen in de middag. In de 
OBA had je een fysieke balie. Op het Sumatraplantsoen en op 
het Ambonplein had je een mobiele balie.

 

DIE INDISCHE BUURTBALIE, HEEFT DAT NOG EEN ZETJE 
NODIG GEHAD?
Nee, dat werd getrokken door een bewoonster. Als je vraagt: 
wat maakt die Indische Buurt nou zo bijzonder. Dan is het dat 
je echt dit soort mensen hebt, unieke gemeenschapsleiders. 
Dat zijn net de mensen die het verschil maken.

“We hebben in de Indische Buurt meer 
dan 100 ‘best persons’, hele bijzondere 

mensen. Dat zijn verborgen leiders die heel 
veel mensen aan zich weten te binden. 

Mensen die charisma hebben, die 
enthousiasmeren. Die anderen in beweging 

krijgen, lokale helden”

INTERVIEW MET ROB VAN VEELEN

Literatuurtips: Over het Makassarplein uit de 
Indische Buurt heb ik een boek geschreven, Het plein 
als kantelpunt.

1

Het plein als kantelpunt 
Makassarplein, Huiskamer van de buurt
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HEB JE NOG LESSEN DIE JE WIL DELEN? 
Wat je ook vaak ziet bij vergaderingen is dat mensen niet 
durven te komen omdat ze niemand kennen. We creëerden 
een veilige gezellige sfeer, waar je ook je buurman naartoe 
zou meenemen. Dat bleek een hele productieve methode te 
zijn, daar zijn ook heel veel ideeën ontstaan. Informeel omdat 
het heel erg paste bij de DNA van die wijk.

 “Ik werd vaak heel erg chagrijnig van 
de formele bewonersvergaderingen, 

daar kreeg ik altijd hoofdpijn van en dit 
was echt heel erg leuk”

Je kreeg heel veel informatie, er waren ook twee punten in 
de wijk. Ik had een goede informatiepositie. Op een gegeven 
moment kenden ze je. Dan kwamen ze naar je toe. Dit werkt 
in een wijk als Geuzenveld goed. Wat je zou kunnen doen is 
dat als je eenmaal de spelers weet, je die op informele wijze 
bij elkaar haalt. Je kunt het ook per thema doen. Toen ik 
de sociale kaart ging maken ben ik ook naar kapsalons en 
buurtwinkels gegaan. Dat zijn natuurlijk ontmoetingsplekken, 
mensen praten er met elkaar, maar het is buiten het zicht 
van officiële instanties. Mijn tip zou zijn: zoek ook de 
ongebruikelijke plekken op waar het sociale leven zich 
afspeelt en ga mensen persoonlijk benaderen. Ga vragen: 
is er iemand uit je netwerk die het leuk vindt om er dingen 
te doen?

Ik werkte in Geuzenveld met een sociale kaart. Ik maakte een 
netwerkkaart zodat ik ook echt de verbindingen zag: komt 
alles samen bij een paar punten of is het een steeds 
wisselende zwerm. Ik kan mij voorstellen dat dat bij het 
invoeren van een platform ook goed kan werken.
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Katusha Sol is oprichter 
van Placemakers. 
Placemakers probeert 
bewoners bij gebieds-
ontwikkeling te betrekken, 
ontwikkeling van buurten, 
pleinen, openbare ruimten 

en publieke gebouwen. Het 
gaat erom de wensen en ideeën 

van bewoners mee te nemen bij de 
ontwikkeling en hoe je dat samen doet. 

Hiervoor hebben zij een aantal tools ontwikkeld, waaronder 
de sociale contextkaart. 

KUN JE JE VOORSTELLEN?
Ik ben oprichter van Placemakers, een bureau om mensen bij 
gebiedsontwikkeling te betrekken, bij de ontwikkeling van 
buurten, pleinen, openbare ruimtes en publieke gebouwen. 
Het gaat erom de wensen en ideeën van bewoners mee te 
nemen bij de ontwikkeling. Hoe je dat samen doet. Daarvoor 
hebben we een aantal tools ontwikkeld. Daarom zijn we als 
adviseur bij dit project betrokken.

KUN JE IETS VERTELLEN OVER JULLIE SOCIALE 
CONTEXT KAART? 
Omdat we er ook altijd mensen bij willen betrekken gaan we 
eerst kijken wie er allemaal zitten. Dan gaan we daar onder-
zoek naar doen. Elk project start met een inventarisatie. Daar 
hebben we een tool voor ontwikkeld om te kijken waar de 
belangen zitten, waar overlap is en waar niet. Daaruit is de 
sociale context kaart ontstaan. Dat is een digitale tool van 
waaruit we met allerlei kaartlagen werken met verschillende 
onderdelen van onderzoek.

Voorbeeld sociale context kaart

We hebben voor het eerst dit principe toegepast in Almere. 
Er was een wijk, daar was bijna niks, en Ymere wilde weten 
wat er dan wel was. Er was bijvoorbeeld een paardenroute 
en er waren andere dingen waar je op kan inspelen bij de 
gebiedsontwikkeling. Er is altijd wel een bepaalde identiteit. Ik 
denk dat het belangrijk is voor de gezamenlijke ontwikkeling 
om die mee te nemen. We hebben toen zo’n kaart gemaakt 
met allerlei identiteiten. Dat was eigenlijk de eerste keer dat 
we zachte en harde data in een soort kaart hebben gemaakt. 
Toen hebben we dat toegepast in een andere gebied in Almere, 
de Wierden. Dat was echt een digitalisering van die kaart. 
Daar wilden ze dan bewoners en organisaties die daar dan 
werkzaam waren tegemoetkomen. We hebben wensen en 
ideeën opgehaald en sommige data gebruikt, en daarmee kan 
je dan ontwikkelingen evalueren of sturen. Voor de Wierden 
hebben we gekeken wie waar eigenaar is en wat de klachten 
waren. Bijvoorbeeld: daar is geen verkeersdrempel, hier wordt 
het vuilnis niet opgehaald. Dan kon Ymere zien wat de sterke 
en zwakke punten waren van waar zij hun bezit hebben. 
Je zou willen dat mensen die ermee werken, bijvoorbeeld 
de wijkregisseur, dit makkelijk moeten kunnen aanvullen of 
wijzigen.

De mensen zitten allemaal erg dicht op de wijk. Hun kracht 
is de local knowledge, dat ze precies weten wat er gebeurt 
in de wijk. Als je het digitaliseert dan zal je het voor hen wel 
gemakkelijk moeten maken.

WELKE TOOL GEBRUIKEN JULLIE BIJ DE 
BUURTCAMPING?
We hebben inderdaad vijf jaar geleden de buurtcamping op-
gezet, in het Oosterpark. Er was het idee om daar bewoners 
samen te laten komen en alles uit de buurt te halen. 
Materialen, tentjes voor mensen die geen tent hebben, 
eten. We werken dan per camping samen met ongeveer 50 
organisaties en 50 vrijwilligers. Er komen daar allerlei mensen 
samen, en er komen ook mooie dingen uit. Toen zijn we dat 
met lokale beheerders op allerlei plekken gaan doen, eerst 
op plekken in Amsterdam en daarna in Nederland. Die be-
heerders doen heel veel dingen zelf, maar we willen hen in 
hun kracht zetten, dus helpen we daarbij. 

 

Poster de Buurtcamping

INTERVIEW MET KATUSHA SOL
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We werken met een digitale gids voor beheerders. We willen 
het ze zo gemakkelijk mogelijk maken, dus je kunt allerlei 
stappen doorlopen en dan weer aanpassen naar je eigen 
context. Hoe doe je dit nu eigenlijk praktisch: vergunningen 
aanvragen, fi nanciering regelen? Daarnaast is een andere 
functie van het platform dat je onderling kennis en informatie 
kan uitwisselen met andere beheerders. Bijvoorbeeld: we 
hebben pallets over, kan iemand anders ze gebruiken?

Om het goed door te laten werken is het fi jn dat er een 
platform is. De informatie hadden we allemaal maar we 
hebben het omgezet in iets waarmee je bepaalde stappen 
kan doorlopen. Je kunt dan zelf kijken: welke fase is voor mij 
het belangrijkste of waar heb ik het meest aan? Eigenlijk is de 
functie dat je dan alles op één plek voor iedereen beschikbaar 
hebt, dat je kan zoeken en vragen kan stellen. We hebben 
sommige mensen die wat meer expert zijn, die krijgen dan 
bijvoorbeeld specifi eke vragen van anderen over aansluitingen 
(via de menufunctie ‘kampvuur’). Als hij het beantwoordt is 
het goed maar het kan ook iemand zijn die vorig jaar dezelfde 
problemen heeft.

Het belangrijkste is dat de digitale gids ook echt gebruikt 
wordt. Er zijn wel dingen die voor ons nog handiger zouden 
kunnen. We moeten nu bijvoorbeeld de buurtcamping in 
Tilburg bellen om te vragen “Hoe is het met jullie kaartver-
koop?” Nu willen we een een soort dashboard toevoegen 
waar ze bijhouden: heb je je vergunning al aangevraagd, is die 
al toegekend en hoeveel procent van de fi nanciering heb je al 
binnen? Dit zodat dat voor ons ook makkelijker op één plek te 
zien is zodat we dat een beetje kunnen vergelijken. Het is echt 
vooral om te leren en als je dat al meerdere jaren hebt gedaan 
dan kan je ook makkelijk kennis delen.

EN OOK HET DASHBOARD VAN ZO!CITY IN ZUIDOOST?
Dat is een kaart, maar je kan wel allemaal dingen aangeven 
die heel actueel zijn en er gebeuren. Vanuit ZO!City is er een 
communitymanager die doet updates, maar dan heb je wel 
de gebruikers vanuit dat gebied. Die kaart hebben we niet 
ontwikkeld, maar we hebben er wel mee samengewerkt.

ZO! City scherm

WAT ZOU JE MEE WILLEN GEVEN ALS HET GAAT OM 
ZO’N PLATFORM? 
Ik zou degenen die het gaan gebruiken ook betrekken en 
vooral vanuit hen denken, in hun huid te kruipen: als ik dit 
allemaal moet doen, wat is handig. Op wat voor thema’s 
moet kennis uitgewisseld worden? Je moet ook denken: wat 
is praktisch om te delen? Jullie hadden een agenda erin staan. 
Voor alle organisaties is dat praktisch om te weten. Dat je echt 
op zoek gaat naar gedeelde wensen en dat aanbiedt.

Ik denk verder dat het leuk is om successen te vieren, zeker 
in organisaties waar het hard werken is en waar je ellendige 
dingen tegenkomt. Ik kan me ook voorstellen dat de profes-
sionals soms verkokerd werken en dat je in een platform juist 
wilt laten zien: in dit voorbeeld is er goed samengewerkt en 
daar is iets moois uitgekomen.

Placemakers workshop Almere, Nobelhorst

Fotograaf: Naomi Hoogervorst
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Karin Pfeffer is geograaf en 
werkzaam bij de Universiteit 
van Amsterdam als Uni-
versitair Hoofddocent 
Geographic Information 
Science (GIS). Ook is zij 
coördinator van het GIS lab 

van het Amsterdam Institute 
for Social Science Research 

(AISSR). Haar onderzoek richt 
 zich met name op het genereren van 
informatie van verschillende ruimtelijke-databronnen en hoe 
deze informatie wordt gebruikt in ‘urban management’. 
Ook werkte zij mee aan de totstandkoming van de Stads- 
en Regiomonitor Amsterdam. 

ER ZIJN VELE VERSCHILLENDE TYPEN DASHBOARDS; 
HOE PAST DE STADS- EN REGIOMONITOR 
AMSTERDAM HIERIN? 
Een dashboard gaat eigenlijk om het monitoren van real-time 
informatie, maar je kan best een bredere definitie geven. 
Vaak worden in een dashboard prestatie-indicatoren gebruikt: 
indicatoren waarmee wordt aangegeven hoe een stad of 
wijk scoort op iets. Zie ook wat Rob Kitchin hierover heeft 
geschreven. Dus bijvoorbeeld energiegebruik, luchtvervuiling 
of drukte in het verkeer. Het kan ook gaan om het creëren 
van een strategisch instrument, over een ‘managerial’ aanpak 
en niet zozeer over het formuleren van beleidsinterventies. 
Informatie-gestuurd werken leidt niet per se tot betere 
beslissingen, maar is wel een middel om de beslissing die je 
neemt beter te kunnen onderbouwen. Dit type dashboard is 
ook meer van toepassing op het ‘dashboardproject’. Dit is ook 
misleidend aan het woord dashboard, misschien moeten we 
het eigenlijk ‘rethinking dashboard’ gaan noemen.

De Stadsmonitor Amsterdam is een dashboard waarmee 
inzichtelijk wordt gemaakt hoe Amsterdam presteert op het 
gebied van participatie. Het is toen geen dashboard genoemd 
maar het heeft eigenlijk dezelfde functie. Een dashboard 
betreft ook het monitoren van bepaalde indicatoren door de 
tijd heen. De Stadsmonitor Amsterdam bevat indicatoren over 
hoe de Amsterdamse bevolking participeert in de maatschappij. 
Om data van verschillende verschijnselen in kaart te brengen 
hebben we getracht concentraties te visualiseren waar iets 
zich voordoet. Dus echt kijken naar de extremen en de minder 
belangrijke informatie filteren. Door dat gestandaardiseerd 
te doen, dus vooral door de jaren heen, krijg je een soort 
ontwikkeling die je echt helpt een verschijnsel te volgen. 
Dat zie ik ook als de functie van een dashboard.

“Misschien moeten we het eigenlijk 
‘rethinking dashboard’ gaan noemen.”

WAT IS JOUW INZIENS DE MEEST RELEVANTE 
LITERATUUR RONDOM DIT ONDERWERP?
Het sluit goed aan op de discussie rondom Smart City. Een 
dominante framing van Smart City is dat we met behulp van 
technologische oplossingen in staat zijn alle problemen op te 
lossen. Als respons tot deze normatieve framing benadrukt 
Söderstrom (2016) dat technologie als een ‘enabler’ kan 
werken, maar dat het echt om de context gaat. Je moet 
de kennis meenemen van verschillende actoren en daarom 
is het essentieel om dergelijke instrumenten bottom-up te 
ontwikkelen met de betrokkenen. Wat zijn de behoeften van 
de betrokkenen en welke kennis hebben zij al? En wat is hun 
referentiekader? Het is naïef om te denken dat je een 
maatschappelijk instrument ontwikkelt waarmee je kennis 
gaat vergaren en die kennis vervolgens gaat analyseren, 
zonder voldoende kennis van het referentiekader. Als je 
niet weet wat het referentiekader is van de mensen die het 
instrument moeten gebruiken, is het sowieso niet effectief. 
Bij de Stadsmonitor en Regiomonitor Amsterdam was het een 
collectief proces: de keuze van variabelen, hun classificaties 
en hoe ze in kaart moesten worden gebracht is samen met 
de OiS medewerkers bepaald. In de Indiase stad Kalyan 
gebruikten we de methode van ‘participatory mapping’ om 
samen met wijk-officials in kaart te brengen waar welke 
basisvoorzieningen nodig zouden zijn in hun wijk. Met 
sloppenwijkbewoners gingen we buurten letterlijk in kaart 
brengen. Ondanks dat kaarten niet vanzelfsprekend waren in 
de Indiase context, brachten ze wel informatie naar boven die 
zonder dat proces wellicht niet op tafel was gekomen. Een 
leerproces was ook dat je vooraf heel goed moest nadenken 
wat je gebruikt als hulpmiddel. Een lege kaart zonder ‘land-
marks’ of wijknamen bleek niet handig te zijn. 

INTERVIEW MET KARIN PFEFFER 

De Stadsmonitor Amsterdam en de Regiomonitor 
Amsterdam zijn computerapplicaties om stad en 
regio in sociaal opzicht te monitoren en ruimtelijke 
ontwikkelingen door de tijd heen gedetailleerd te 
volgen. Het zijn geografische informatiesystemen die 
tal van analytische mogelijkheden bieden voor 
onderzoekers en beleidsmakers die geïnteresseerd 
zijn in demografie, volkshuisvesting, maatschappelijke 
participatie en integratie. De Stadsmonitor Amsterdam 
is een samenwerkingsproductie van de Universiteit van 
Amsterdam, afdeling Geografie en Planologie, en 
Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de 
gemeente Amsterdam. Karin Pfeffer was hier als 
onderzoeker (o.a.) aan verbonden. 
Bron: http://regiomonitor-uva.i-mapping.com
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IN HOEVERRE IS HET HUIDIGE ONDERZOEK DAT 
JE DOET VERGELIJKBAAR MET HET ‘DASHBOARD-
PROJECT’?
In het CODALoop project (Europees onderzoeksproject onder 
de leiding van Prof. Bertolini http://aissr.uva.nl/research/ex-
ternally-funded-projects/sites/content13/codaloop/codaloop.
html) richten wij ons op de community en in hoeverre sociale 
interactie in die community, leidt tot gedragsverandering met 
betrekking tot energiegebruik. Het gaat hier niet alleen om 
verandering van gedrag maar om het veranderen van be-
hoeften. Dus niet alleen dat je korter doucht, maar dat je je 
leefstijl verandert. De twee communities zijn de Indische Buurt 
en Buiksloterham. Twee van de onderzoekers wonen daar en 
kunnen dus actief deelnemen aan dit experiment, en het zijn 
beide buurten waarin bewoners zich al organiseren in 
bottom-up initiatieven. Op een digitaal platform kunnen 
mensen informatie en data delen en verhalen uitwisselen. 
Zo hopen we dat er een feedbackloop ontstaat, wat wordt 
aangevuld met ‘face 2 face’ interacties van geïnteresseerden.

‘Als je niet weet wat het referentiekader is 
van de mensen die het instrument gaan 
gebruiken, is het sowieso niet effectief’

Dit experiment lijkt erg op het experiment in het dashboard-
project met het verschil dat het HvA-project alleen een 
community van professionals betreft. Het idee is echter 
hetzelfde. Hoe beïnvloedt het beter delen van informatie 
hun gedrag en werkwijze?

TOT SLOT: WELKE AANBEVELINGEN KAN JE DOEN 
VOOR HET VERVOLG VAN HET PROJECT?
Projecten lopen altijd voor een bepaalde tijd. Na afloop van 
zo’n project dreigt soms alles, dat moeizaam is opgebouwd, 
uit elkaar te vallen. Mijn advies zou zijn om te werken aan iets 
dat ook op lange termijn nog bestaat, en met weinig 
moeite van alle betrokkenen te onderhouden is: iets dat 
vanzelf groeit.
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KUN JE AANGEVEN WAT HET DOEL VAN HET ONDER-
ZOEK NAAR TAALAANBIEDERS IN NIEUW-WEST WAS?
Het doel was om te onderzoeken in hoeverre er sprake is 
van een netwerk of een keten in Amsterdam Nieuw-West 
en in hoeverre taalaanbieders met elkaar samenwerken. 
We hadden drie opdrachtgevers: Educatie en Inburgering, 
Stichting Lezen & Schrijven en stadsdeel Nieuw-West. We 
hebben een keer eerder een stagiair een onderzoek laten 
uitvoeren naar het taalaanbod in Nieuw-West. Hieruit kwam 
naar voren dat er tientallen organisaties zijn die zich op een 
of andere manier bezighouden met taal in Nieuw-West. 
Dit waren dan formele taalaanbieders (meestal private 
organisaties) die zich bezighouden met taallessen voor bij-
voorbeeld inburgering, maar ook non-formele taalaanbieders, 
zoals welzijnsinstellingen of vrijwilligersinitiatieven. 
Het non-formele taalaanbod heeft een laagdrempeliger 
karakter en is vaak gericht op conversatielessen. 

Het was een opvallend signaal dat heel veel organisaties hier-
mee bezig zijn, dit roept ook vragen op: Is dat wel effectief, 
hoe gaat het eraan toe? Werken ze met elkaar samen?
Als je kijkt naar de Amsterdamse stadsdelen waar we nu de 
meeste achterstand constateren, dan zijn dat Nieuw-West en 
Zuidoost. We hebben ook een samenwerking met de fieldlabs 
in die stadsdelen. In dit onderzoek hebben we vijf formele 
en twaalf non-formele taalaanbieders onderzocht. Deze vijf 
zijn educatiepartners van de gemeente Amsterdam en voeren 
allerlei taaltrajecten uit. Daarnaast zijn er in heel veel Huizen 
van de Wijk-vrijwilligers die ook iets met taal doen.
 
WAT WAREN DE UITKOMSTEN? 
Er zijn verschillende soorten uitkomsten. Als het gaat om de 
vraag of er sprake is van een keten dan is het belangrijk om 
te onderzoeken of organisaties elkaar kennen en naar elkaar 
doorverwijzen en of er een proces is waarbij afspraken zijn 
gemaakt over het naar elkaar doorverwijzen. Een conclusie uit 
dit onderzoek is dat er geen keten is en dat je ook niet kunt 
zeggen dat er sprake is van een goed functionerend netwerk. 
Er zijn wel stukjes netwerk. In de literatuur staan verschillende 
criteria voor netwerken: knooppunten, frequente interactie 
tussen de actoren, wederzijdse afhankelijkheid en een 
bepaalde stabiliteit in het netwerk. Heel veel van die criteria 
waren nauwelijks aanwezig.

Wat we zagen in het taalaanbod is dat het heel grillig is. 
Dit heeft ook te maken met heel veel veranderingen, 
wetswijzigingen en reorganisaties in het sociale domein in 
de afgelopen jaren. Door de overheveling van taken vanuit 
decentraal niveau (stadsdeel) naar centraal niveau (centrale 
gemeente) was de regie over de non-formele aanbieders van-
uit het stadsdeel verdwenen. Organisaties waren zoekende. 
Je kunt niet echt spreken van een stabiel taalaanbod. Om de 
paar jaar verandert de samenstelling. Dit hangt samen met 
subsidies. Het geldt voor het formele taalaanbod, met 
gecertificeerde docenten, daar is om de zoveel jaar een 
aanbesteding. Ook het non-formele taalaanbod heeft te 
maken met subsidies. Met de teruglopende gelden neemt de 
concurrentie zelfs toe. Gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
er wel, maar er is ook veel concurrentie onderling. Formele 
taalaanbieders verwijzen ook wel naar elkaar door maar het is 
vaak van: voor wat hoort wat. Ik heb een groepjes cursisten, 
dan wil ik ook een groepje cursisten terug.
Ook bij het non-formele taalaanbod is concurrentie. Het 
stadsdeel is heel groot. Meestal is het aanbod geografisch 
gebonden.

Op macro-niveau kun je constateren dat er weinig 
samenwerking plaatsvindt in het netwerk. Op micro-niveau 
zie je dat er wel zeker samenwerking is in het netwerk. Het 
zou mooi zijn als je meer van dit soort voorbeelden in het 
stadsdeel zou vinden. Dit gaat om de doelgroep vrouwen. Er 
is jarenlang veel maatschappelijke aandacht voor geweest om 
vrouwen te empoweren. Als het gaat om de doelgroep 
mannen of autochtonen dan kunnen we constateren dat 
die niet goed bereikt worden. Het zou mooi zijn als er in dat 
netwerk een rolverdeling is, wie bedient welke doelgroep? Je 
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Literatuurtip: Relevant is literatuur over netwerken 
zoals Managing uncertancies in networks. Koppenjan 
van J.F.M. & E.H. Klijn (2004).

Voorbeeld van netwerksamenwerking op het 
gebied van taal: Je ziet ook wel stukjes 
samenwerking in het netwerk. Bijvoorbeeld de Hippe 
Heks werkt samen met Vrouw en Vaart en Amsterdams 
Buurvrouwen Contact. Samenwerking is bijvoorbeeld in 
het kader van het project Educatie voor Vrouwen met 
Ambitie. Amsterdams Buurvrouwen Contact richt zich 
op vrouwen die thuis les krijgen, doel van zo’n traject is 
vrouwen zelfredzamer te maken. Op een gegeven 
moment moet de stap gemaakt worden van een-op-
een naar klassikaal. Afhankelijk van waar de vrouw 
vandaan komt, vindt er dan doorverwijzing plaats.
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hebt daarvoor iets nodig, dat is ook een van onze aan-
bevelingen, namelijk regie. Het is nu moeilijk om het over-
zicht te houden. Je kunt regie op drie verschillende manieren 
inrichten: als een vorm van zelfsturing, door iemand uit het 
netwerk als leider aan te wijzen, of door een onafhankelijke 
ketenregisseur.
Bij het benoemen van een leider is het essentieel dat die 
organisatie door de andere organisaties in de keten als legi-
tiem wordt beschouwd. Bij de regie door een onafhankelijke 
externe ketenregisseur is het van belang dat de betrokken 
organisaties de regisseur ook het mandaat geven.

HOE KIJK JIJ AAN TEGEN EEN PLATFORM WAARIN 
ORGANISATIES DIT SAMEN ORGANISEREN? 
Als een platform plaatsvindt op basis van intrinsieke motivatie 
en behoefte dan is dat heel mooi, maar het komt ook vaak 
voor dat niemand van de betrokken organisaties aanspreek-
baar is voor het functioneren van het netwerk als geheel. Er 
zitten dus ook veel valkuilen aan zelfsturing. Ik denk dat je 
wel een regisseur moet aanwijzen. Ook bij een zelfsturend 
verband van organisaties heb je een duidelijk aanspreekpunt 
nodig, een gezicht naar buiten toe. Anders werkt het niet.

HEB JE OOK NOG NAAR DE AANWEZIGHEID OP HET 
INTERNET GEKEKEN? 
Alle organisaties waren wel aanwezig op het internet met het 
aanbod. Als het gaat om het non-formele aanbod, de kleinere 
organisaties, daarvan kon je wel altijd de lesroosters vinden op 
het internet. De formele taalaanbieders hadden websites met 
heel veel informatie over wat ze doen maar niet echt welke 
lessen er wanneer plaatsvonden. Dat is logisch, want er zijn 
heel veel verschillende lesroosters bij dat soort organisaties.

“Het is interessant dat heel veel 
organisaties niet goed op de hoogte zijn 

van wat is er aan taalaanbod in Nieuw-West. 
De meeste zeiden: dat is zo veranderlijk, 

ik ga mezelf daar niet meer van op 
de hoogte stellen”

Wat opvallend is, is het niet gebruik maken van bestaande 
digitale overzichten. Ik heb ook gevraagd: maken jullie ook 
gebruik van digitale overzichten, maar de meeste maken 
daar geen gebruik van. Dat is zonde want er zijn wel degelijk 
digitale overzichten. De website van Leef en leer, Jekuntmeer 
en de taalzoeker.
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TOT SLOT: EEN AANTAL LESSEN 

Dashboard of platform voor dialoog?
Terug naar het begin: we wilden een methodiek ontwikkelen 
waarbij er beter zicht zou worden gecreëerd op wat er speelt 
op buurtniveau door middel van het delen van verschillende 
soorten kennis. Een levend informatieplatform, waarbij 
betrokken partijen een dialoog aangaan over welke kennis 
gedeeld moet worden om hun samenwerking en werkwijze te 
kunnen verbeteren. Iedere partij heeft immers andere kennis 
en die op een goede manier bij elkaar brengen kan veel meer-
waarde hebben. 
In deze eerste pilot werd een behoefte voor meer kennis-
deling ervaren door verschillende organisaties in de wijk. 
Gebiedsmanager Bensellam spreekt over het verschil in 
perspectief binnen en buiten de wijk. 

We noemden het ‘Project Dashboardmethode’ maar leerden 
gaandeweg toen we de buurt ‘binnen’ kwamen dat dash-
board niet datgene verbeeldde wat wij aan het doen waren. 
Het ging niet alleen om beter zicht op wat er ‘real-time’ speelt 
in een buurt: de tool moest een dialoog tussen partijen op 
gang brengen. Het proces en de gezamenlijke platformfunctie 
bleek essentieel: eerst een idee hebben van de problemen 
en behoeften van de gebruikers, versterken van het netwerk, 
houden van netwerkdialogen, en dan de ‘tool’ samen inzetten. 
Om de gezamenlijkheid te benadrukken, zijn we de naam 
‘platform’ gaan hanteren (zie ook het boek de 
Platformsamenleving door Van Dijck, Poel en de Waal 
uit 2016). 

Alle wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en 
verhalen van de geïnterviewden hebben geleid tot waarde-
volle lessen. Wat werkt er nu wel en niet, en waar moet je op 
letten? 

Lessen
Onderstaand een compilatie van lessen die we tot nu toe 
hebben geleerd en meegekregen onder de noemers:
1. Wat is de nut en noodzaak van een platform? 
2. Hoe maak je contact in de wijk?
3. Hoe zet je het enthousiasme om in gedeelde  

verantwoordelijkheid en actie? 
4. Hoe houd je het platform levend? 

1. Wat is de nut en noodzaak?
Eén van de belangrijkste kritiekpunten op de toenemende 
dataficatie in onze stad is de aanname dat meer data en 
informatie automatisch leidt tot beter geïnformeerde besluit-
vorming, en dus betere interventies (Meijer 2015; Kitchin e.a. 
2015). Maar nog te weinig wordt de vraag gesteld: welk doel 
dient de verzameling van al die data? Belangrijk is dus om eerst 
in kaart te brengen wat de behoeften zijn van de gebruikers, 
welke informatie zij nu gebruiken in hun vakuitoefening, 
welke informatie daar een nuttige aanvulling op zou kunnen 
zijn en hoe een ‘tool’ daar eventueel aan kan bijdragen  
(Söderstrom 2016; Brömmelstroet en Schrijnen 2010). De tool 
is niet het doel op zich. Onderstaand een aantal lessen:
• Het begint met een probleem of een kans. Er moet een 

probleem zijn of een grote kans, anders komen de net- 
werken niet bij elkaar. Bovendien moet het instrument 
dienend zijn aan de behoeften van de gebruikers, anders 
zal het niet worden gebruikt. Breng deze behoeften van 
tevoren goed in kaart. 

• Begin met een kleine groep. Begin met een kleine groep die 
ook offline al een netwerk vormt en soortgelijke belangen 
hebben bij een dergelijk initiatief.

• Formuleer gezamenlijk een doelstelling. In lijn met  
community profiling: het formuleren van een gezamenlijke 
doelstelling of visie is een cruciale eerste stap. Dit is de  
motivatie voor het ontwikkelen van een duurzaam en 
gedragen platform. Een doel is leidend tot gemeen- 
schappelijke verantwoordelijkheid en actie. 

• Ontwikkel een ‘tool’ samen met de gebruikers. Het  
instrument moet dienend zijn aan de doelstellingen van  
de gebruikers. Om te vermijden dat het geen bruikbaar 
instrument is. Daarom is het gezamenlijk ontwikkelen van 
de tool essentieel. 

• Een ‘tool’ is niet per definitie de oplossing. Technologische 
en digitale oplossingen zijn niet de oplossing voor alles. 
Juist in het hele Smart City-debat komt naar voren dat te 
vaak technologische oplossingen worden geboden aan 
nog nader te definiëren problemen. Start daarom eerst met 
het probleem en bepaal samen of een ‘tool’ daar de juiste 
oplossing voor biedt. 

2. Hoe maak je contact in de wijk? 
In de contact fase moet er een basis worden gelegd voor het 
netwerk. Een aantal lessen:
• Ken de netwerken in de wijk en sluit aan. Vind de belang-

rijke ambassadeurs in de wijk en beschouw hen als sleutel-
figuren, zoals ook in de methode van community profiling. 
Zij verschaffen de toegang tot het netwerk of kunnen het 
netwerk uitbreiden. 

• Leer het referentiekader van het netwerk kennen.  
Aansluiting vinden op de taal van de uiteindelijke gebruikers 
is essentieel. De onderzoeken van Karin Pfeffer (zie inter-
view) en ook het werk van Söderstrom (2016) en Brömmel-
stroet en Schrijnen (2010) tonen aan dat er meer gebruik 

DE LESSEN
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moet worden gemaakt van de lokale kennis. Als je iets 
creëert zonder kennis te hebben van de taal en referentie-
kader van de gebruikers, is het per definitie geen bruikbaar 
instrument. Ook onze eigen ervaring met het woord ‘dash-
board’ laat zien dat woorden negatieve associaties kunnen 
oproepen, die het proces verhinderen. 

• Geef ruimte aan het informele, zoek ook op ongebruikelijke 
plekken. Zoek als je de buurt wilt leren kennen, ook bij 
plekken als kapsalons en buurtwinkels. Het zijn natuurlijk 
ontmoetingsplekken, mensen praten met elkaar buiten 
het zich van officiële instanties, waar het sociale leven zich 
afspeelt. 

“De platforms van Gebiedonline, dat zijn 
mensen die op een hele creatieve manier, 

vanuit een doe-het-zelf mentaliteit, samen 
de problemen uit hun eigen omgeving willen 

aanpakken (Ruurd Priester)”.

3. Hoe zet je het enthousiasme om in gedeelde  
verantwoordelijkheid en actie? 
Als het netwerk enthousiast is en er een duidelijke behoefte 
is om mee te werken, begint de uitvoeringsfase. Daarover zijn 
verschillende ervaringen gedeeld door collega’s met praktijk- 
ervaring als Samir Achbab van de HvA, Katusha Sol van 
Placemakers, Barbara Bijlstra van BOOT en Tamas Erkelens van 
Datalab. Onderstaand een korte samenvatting. 
• Zorg voor één aanspreekpunt. Ook bij een zelfsturend 

verband van professionals is er een duidelijk aanspreekpunt 
nodig, een gezicht naar buiten toe. 

• Combineer online en offline. Het is belangrijk elkaar fysiek 
en online tegen te komen. Hierdoor leren de organisaties 
elkaar nog beter kennen en dit bevordert de kennisdeling. 

“Als we alleen online contact zouden houden, 
is de afstand te groot en krijgen we een ander 
soort relatie. Die bijeenkomsten hoeven niet 
elke week, we hebben immers een platform 
om tussen de bijeenkomsten kennis te delen 

(Tobias Ebbers)”.

• Spreek elkaar aan. Het is van belang dat het online platform 
wordt gebruikt en gevuld met informatie. Gebeurt dat niet, 
moeten gebruikers elkaar daar op aanspreken. 

• Weet wat je wilt bereiken met de kennis en informatie op 
het platform. Informatie alleen is niks. Er moet een vraag 
zijn die kan worden beantwoord met deze informatie en 
waardoor betere beslissingen genomen kunnen worden. 

“Data moet altijd ondersteunend zijn aan 
de maatschappelijke doelen. Dat is te 
weinig het geval. Teveel mensen in dit 

vak zijn bezig met toffe nieuwe dingen en 
te weinig met ondersteuning van de doelen 

in de praktijk (Tamas Erkelens)”.

• Bepaal met elkaar welke kennis en informatie relevant is om 
te delen. Stel elkaar de vraag: op welke thema’s moet nu 
echt kennis worden uitgewisseld? ‘Wat zijn de gemene  
delers?’ zoals Katusha Sol het verwoordde. Het sluit aan op 
de notie van negotiating knowledge zoals eerder beschreven  
in de wetenschappelijke inbedding: er bestaan allerlei  
verschillende kennisclaims en in een proces van onder- 
handeling wordt bepaald welke kennis het meest relevant 
is. Kennis wordt door zo’n proces ‘rijker’ (o.a. De Bruijn en 
Leijten 2007). 

• Werk met verschillende typen data. Formeel, informeel, 
objectief, subjectief, kwantitatief, kwalitatief, ervaringen en 
verhalen: alle vormen van kennis kunnen relevant zijn. 

• Ga actief met kennis aan de slag Breng ze door netwerk-
dialogen gerelateerd aan lokale doelen bij elkaar, en werk 
actief met elkaar aan de opbouw van kennis ‘kennisgaps’.

4. Hoe houd je het levend?
Het opzetten gaat over in een platform. En dan begint het 
pas. Hoe houd je deze energie vast? Duurzaamheid van het 
platform is een belangrijk item. Bijvoorbeeld uit de ervarin-
gen bij Placemakers en Gebiedonline zijn waardevolle lessen 
te leren over het waarborgen van de duurzaamheid van een 
dergelijk platform. 
• Hou de energie erin. Hoe maak je zo’n online-platform nu 

levendig, dat is ook ‘gewoon erachteraan zitten’ volgens 
meerdere geïnterviewden. Daarbij vormt het offline  
platform een belangrijke basis, regelmatig offline bijeen-
komsten organiseren is essentieel.  

• Ontwikkel stapsgewijs. Met projecten op kleine schaal kun 
je kleine stappen genereren en ook successen genereren. 

• Sta stil bij, en vier, successen. Stilstaan bij successen,  
ook al zijn ze klein, is belangrijk in het behouden van het 
enthousiasme voor het platform. Zeker in organisaties waar 
het hard werken is en zware problematiek aan de orde van 
de dag is. 
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TOT SLOT: HOE NU VERDER? 
De eerste pilot in de Van Deysselbuurt is met de uitgave van 
dit boekje afgesloten. We kijken terug op een mooie eerste  
pilot en zijn van plan een tweede pilot te starten in een 
andere buurt met weer een ander thema. De lessen die wij 
tijdens deze pilot hebben opgedaan, aangevuld met zowel 
de wetenschappelijke inzichten als de praktijkinzichten van 
onze ervaringsdeskundigen, zijn hiervoor zeer waardevol. Er is 
echter ook nog heel veel te leren op dit terrein. Ondertussen 
werken we zelf actief mee aan het verder ontwikkelen van het 
platform voor de professionals die zich richten op jongeren. 
Net als de betrokken organisaties, zijn ook wij een betrokken 
en belanghebbende partij. De informatie en kennis uit de 
lopende onderzoeksprojecten in de fieldlabs van de HvA 
kunnen een waardevolle toevoeging zijn in het platform. Als 
betrokken partij zullen wij de lokale dialogen over kennis, het 
leren met de buurt, blijven stimuleren, volgen en evalueren.

Met losse data of buurtverhalen alleen komen we er niet. 
Het vinden van een manier om hier samen in een wijk of 
buurt iets mee te doen is van groot belang. 
We hopen dat het ‘polderen met lokale kennis,’ zoals 
geschetst in dit boekje, hieraan een steentje bij kan dragen.
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