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In de laatste jaren zijn we steeds beter gaan ontdekken hoe we in onderwijs 
en onderzoek gebruik kunnen maken van de rijkdom die een dynamische 
stad als Amsterdam te bieden heeft. We zien de stad als veelzijdige en 
 inspirerende leeromgeving: een laboratorium waar afstudeeronderwerpen 
en onderzoeksopdrachten soms letterlijk op straat liggen. Op deze manier 
zijn we ook beter in staat de stad verder te verrijken door uitdagingen aan 
te pakken en kansen te benutten.

Toen we in 2012 begonnen met het Speerpunt Urban Management 
 hebben we de ambitie uitgesproken om daar op een meer gestructureerde 
en methodische manier voort te bouwen op bestaande kennis en inzichten. 
We zien rondom tal van hardnekkige stedelijke vraagstukken nieuwe 
 verhoudingen ontstaan tussen burgers, bedrijven en overheden. Deze 
 begrijpen, bevorderen en verrijken via praktijkgericht onderzoek van 
 studenten en medewerkers helpt de stad verder. Via het opzetten van drie 
fieldlabs, in Amsterdam Nieuw-West, Oost en Zuidoost hebben we onder-
zoek, onderwijs en praktijk met elkaar verbonden. Om daar vervolgens, 
 samen met directbetrokkenen (burgers, bedrijven, welzijnsorganisaties, 
corporaties, ambtenaren etc.), een onderzoeks- en veranderagenda voor 
te ontwikkelen. Als Hogeschool hebben we hier extra middelen voor vrij-
gemaakt, die voor een deel gematcht werden door partijen in de stad. 
Van meet af aan wilden we interdisciplinair werken. Immers, de meeste 
grootstedelijke vraagstukken laten zich niet in een hoekje van een enkele 
discipline drukken.

Al met al waren we vijf jaar geleden behoorlijk ambitieus. Hoever zijn we 
gekomen, wat hebben we bereikt? Wie dit boek leest kan zelf een oordeel 
vellen, maar ik ben trots op wat er door onze studenten, docenten en onder-
zoekers tot stand is gebracht. Het boek laat zien wat we hebben gedaan, 
waarom, hoe, en met wie. Het toont de nieuwe kennis en inzichten die we 
hebben ontwikkeld en gedeeld; de veranderingen die we daarmee tot stand 
hebben gebracht en het rijke netwerk dat we in de stad hebben uitgebouwd. 
Belangrijk is ook de vernieuwende methodische benadering die we gaande-
weg hebben doorontwikkeld, en waar we de komende jaren mee verder 
 zullen gaan. Tegelijk toont het ook wat er moeilijk was, waar we doorheen 
moesten, en waar we misschien nog steeds niet helemaal uit zijn. Ik wens 
u veel inspiratie !

Prof. mr. Huib de Jong 
Voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam

voorwoord
———————
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Steden staan wereldwijd in de belangstelling als experimenteer-
ruimten. De uitdagingen die ze aan moeten gaan zijn complex, 
 divers en hardnekkig: hoe houden we buurten en wijken leefbaar? 
Hoe maken we een transitie naar een daadwerkelijk duurzame 
 eco nomie en samenleving? Hoe integreren we nieuwe groepen stads-
bewoners? Deze vragen hebben niet alleen grote complexiteit en 
 taaiheid gemeen, ze vereisen ook dat de energie, kennis en middelen 
van bewoners, bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar 
 versterken. Dit boek gaat over hoe de Hogeschool van Amsterdam 
in haar eigen stad, in co-creatie met de gemeente en vele andere 
 partijen, aan de slag is gegaan met enkele belangrijke maatschap-
pelijke uit dagingen. Het introduceert en analyseert methoden, 
 resul taten,  beperkingen en toekomstige verlangens die we in dit 
 proces de afgelopen jaren zijn tegengekomen. 

Recent is de aandacht voor steden als belangrijke spelers in maatschap-
pelijke transities toegenomen.1 Uiteraard heeft dit te maken met het 
feit dat steden wereldwijd een grote bevolkingstoename accommoderen. 
Dit leidt tot grote en urgente sociale, ruimtelijke, ecologische en econo-
mische vraagstukken. Juist in een periode van vaak gebrekkige inter-
nationale  samenwerking, verzwakte natiestaten en een dominantie 
van multi nationale ondernemingen, komen steden op als krachtige ruimte-
lijke en  politieke schaalniveaus om concrete transities vorm te geven.2 
Ze  profiteren van hun omvang en compactheid. Het zijn plekken waar 
in  nabijheid van bewoners, bedrijven en kennisinstellingen energie kan 
worden gekoppeld.3
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Voetgangersstromen bij het Victoria Hotel tegenover het Centraal Station.  
De drukte in de binnenstad zorgt voor veel klachten bij bewoners over de leefbaarheid 
van hun stad. 





14

Dit zien we in Nederland terug wanneer de (niet-gekozen) burgemees-
ters van grote steden zich op informele EU-bijeenkomsten, in netwerken 
als de G32 (38 grote en middelgrote gemeenten) en in de pers roeren als 
zelfbewuste pragmatische probleemoplossers. Decentralisatie van verant-
woordelijkheden in sociaal en ruimtelijk beleid heeft de speelruimte van 
deze steden de afgelopen jaren ook daadwerkelijk vergroot. Kim Putters 
spreekt in dit verband over de overgang van de verzorgingsstaat naar de 
 verzorgingsstad, waarbij een belangrijke onzekerheid is dat de wetgevende 
kracht en financiële middelen nog vooral bij de rijksoverheid liggen.4 

De hernieuwde aandacht voor de stad als locatie voor belangrijke maat-
schappelijke transformaties is problematisch. Enerzijds zijn er  belangrijke 
vraagtekens te zetten bij het oplossend vermogen van het lokale schaal-
niveau, juist in een tijd van toenemende internationale afhankelijkheden 
in de economie.5 Anderzijds is de stad niet alleen een succesverhaal waar 
mensen de mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen en samen maat-
schappelijke transities vorm te geven. Steden zijn motoren van sociale voor-
uitgang en economische groei, maar ook plekken waar economische on-
gelijkheid toeneemt en belangrijke spanningen kunnen ontstaan.6 Het zijn 
deze sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen, in combinatie 
met een noodzakelijke transformatie naar een duurzame economie, die 
de belangrijkste stedelijke uitdagingen voor de komende decennia vormen. 
Hieraan werken vereist veel meer dan technologische innovatie of geld 
 alleen. Het vraagt een kritisch debat over de ontwikkelingsrichting van de 
stad en de keuzen die daarbij gemaakt moeten worden. Er moeten nieuwe 
vormen van kennis ontwikkeld worden en samenwerking tussen heel diverse 
partijen moet gestimuleerd worden. Er zullen weinig pasklare oplossingen 
op de plank liggen. Op het niveau van buurten, wijken en de stad zal geëxpe-
rimenteerd moeten worden met nieuwe oplossingsrichtingen om aan deze 
transformatie te werken.7 

Amsterdam als stedelijk lab Amsterdam is een compacte eigenzinnige 
stad met een hoge concentratie van kennisinstellingen en innovatieve 
 bedrijvigheid. De forse uitdagingen aangaande sociale vraagstukken, 
 duurzaamheidsambities en ruimtelijke groei maken Amsterdam de geijkte 
plek om maatschappelijke innovaties te bevorderen. Na een periode van 
stagnatie en economische teruggang rond 2010 kenmerkt de stad zich 
 recentelijk door een sterke groei.8 De gemeente heeft een ambitieus plan 
voor vijftigduizend nieuwe woningen voor de komende tien jaar. De drukte 
van het toerisme zorgt ondertussen in het centrum van de stad voor leef-
baarheidsproblemen, terwijl door processen van gentrificatie en opwaarde-
ring de betaalbaarheid van woningen een groot probleem is.9 De arbeids-
markt polariseert met goed betalende banen voor creatieve kenniswerkers 
aan de bovenkant, terwijl andere groepen tegelijkertijd in slecht onzeker 

I Labs
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werk zitten met weinig perspectief. Hardnekkige sociale en economische 
problemen concentreren zich steeds meer in gesegregeerde stukken stad, 
veelal aan de randen. Net als in de rest van Nederland is de noodzakelijke 
duurzaamheidstransitie nog nauwelijks op gang gekomen, ondanks veel 
goede intenties.

De gemeentelijke overheid is de afgelopen jaren verwikkeld geraakt in 
een complex proces van reorganisatie om af te slanken en meer ‘gebieds-
gericht’ te gaan opereren. Lokaal werkende stadsdelen zijn echter afgeschaft 
als aparte politieke organen om tot betere afstemming binnen de stad te 
 komen. Juist in het afgelopen decennium is er — in bepaalde buurten — een 
sterke opkomst zichtbaar van lokale initiatieven van actieve buurtbewoners 
en semi-professionals op het gebied van het beheer van openbare ruimten 
of het runnen van gemeenschapsvoorzieningen.10 Hoe een overheid tot 
 effectief lokaal beleid komt dat meebeweegt met deze energie is voor de 
 gemeente een belangrijk vraagstuk.

Een fieldlab Zogeheten urban living labs komen wereldwijd op als om-
gevingen waarin dergelijke nieuwe aanpakken rond grootstedelijke vraag-
stukken kunnen worden vormgegeven en uitgeprobeerd.11 Hoewel een 
 laboratorium al gauw doet denken aan een afgeschermde ruimte, witte 
 jassen en controleerbare variabelen, is het kenmerkende van deze labs 
juist dat ze gesitueerd zijn in een bestaande en complexe werkelijkheid. 
Hoewel er een variëteit aan labs bestaat, zijn er enkele belangrijke gemeen-
schappelijke kenmerken. Door problemen op het lokale niveau te benaderen, 
wordt het mogelijk om context-specifiek te werken. Daarbij is de partici-
patie en betrokkenheid van direct belanghebbenden in living labs essentieel: 
maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers brengen 
waarden, belangen en behoeften in. Kennisinstellingen spelen een belang-
rijke rol om gemeenschappelijke leerprocessen te organiseren. Want juist 
omdat oplossingen nog niet vaststaan, is experimenteren daarmee en 
 reflectie daarop nodig.12

In Amsterdam is de Hogeschool van Amsterdam, in het speerpunt 
 Urban Management, een drietal van deze urban living labs gestart in 
 nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam. Deze zijn fieldlabs 
 genoemd. Hier proberen wij op lokaal niveau vernieuwende aanpakken 
voor groot stedelijke problematiek vorm te geven. Een innovatieve en multi-
disciplinaire aanpak staat centraal. Een belangrijk doel van de labs is om 
via individuele projecten en aanpakken een verandering van bestaande 
 governance (coördinatie)-structuren in gang te zetten.13 Er wordt ge-
probeerd kennis te ontwikkelen en praktijken te veranderen met belang-
hebbenden en niet over of voor hen. Maar hoe doe je dat? Welke ervaringen 
hebben we tot nu toe? Wat is de kracht en welke valkuilen komen we tegen? 
Dit boek is een kritische beschouwing op onze fieldlabs. Waarom en voor 
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wie zijn we eigenlijk op zoek naar nieuwe interventies? Komen deze voort 
uit de leefwereld van bewoners of uit een beleidsdrang? En hoe kun je inno-
vatie op lokale schaal voor de hele stad relevant maken?

Leeswijzer Het boek heeft zowel een methodische als een inhoudelijke 
lijn. Enerzijds laten we zien hoe de fieldlabs zijn opgezet en wat het be-
tekent om in en met fieldlabs te werken. Anderzijds laten we zien welke 
 lessen kunnen worden getrokken uit de verschillende fieldlab-projecten. 
In deel I, Labs, geeft Robin Hambleton na deze inleiding zijn perspectief 
op het belang van leiderschap in lokale innovatie. Daarna volgt het hoofd-
stuk ‘Sociale innovatie in de stad’ met een theoretische verkenning naar 
sociale innovatie, de achterliggende doelstelling van de fieldlabs. Deel II, 
Werken, bevat een leidraad voor de fieldlab-methodiek waarmee praktische 
kennis over en ervaringen met de methode en organisatie van een fieldlab 
overdraagbaar worden gemaakt. Deze methodiek vormt de basis voor de 
 totstandkoming van verschillende fieldlab-projecten die in de rest van het 
boek centraal staan.   

In deel III, Leren, presenteren we negen van deze onderzoeks- en inter-
ventieprojecten waarin vorm wordt gegeven aan nieuwe werkwijzen en 
 verhoudingen bij verschillende hardnekkige stedelijke vraagstukken. 
De onderwerpen variëren van laaggeletterdheid in stadsdeel Nieuw-West 
tot klimaatadaptatie in de Watergraafsmeer in stadsdeel Oost. Dit deel is 
onderverdeeld in drie thema’s die de verschillende kernwaarden van de 
fieldlab-methodiek illustreren. Bij het Creëren van leeromgevingen staat 
de veelvormigheid van lokale leeromgevingen rondom maatschappelijke 
vraagstukken centraal en hoe deze actief geconstrueerd kunnen worden. 
In Participatie van belanghebbende partijen ligt de nadruk op het feit 
dat probleemeigenaren niet alleen als onderzoeksobject moeten worden 
beschouwd, maar juist als handelende partij opereren. Onder Nieuwe 
 verhoudingen en rolverschuivingen wordt getoond dat de aanpak van de 
 opgaven nieuwe vormen van samenwerking en het doorbreken van be-
staande structuren vereist. 

In deel IV, Reflecteren, delen drie fieldlab-coördinatoren hun reflecties 
op het werken in fieldlabs. Daarbij staan de concepten vertrouwen, taal 
en vraagsturing centraal vanuit methodische en praktische ervaringen. 
Tot slot worden in deel V, Conclusie, lessen getrokken uit de stedelijke 
 innovatie en over de rol, mogelijkheden en be perkingen van stedelijke 
 fieldlabs.

I Labs



Stedelijke experimenten zijn in opkomst. Steden in Europa en elders zijn 
nu veel eerder dan vroeger bereid om experimentele benaderingen van 
 beleidsvorming te omarmen. De redenen hiervoor zijn talrijk en divers. 
Een cruciaal thema is echter het verlangen om nieuwe perspectieven en 
denkwijzen onderdeel te maken van het creatieve proces van het zoeken 
naar oplossingen voor sociale, economische en politieke uitdagingen. 
We kunnen zeggen dat urban living labs, en ook de fieldlabs in dit boek, 
een nuttige verzameling van intrigerende voorbeelden daarvan vormen. 
Ze maken deel uit van een bredere tendens in stedelijke beleidsvorming 
waarin wordt afgestapt van het van bovenaf ontwerpen en uitvoeren van 
beleidsoplossingen. Waar een overstap wordt gemaakt naar besluitvor-
mingsprocessen die in veel opzichten qua houding ‘van onderop’ komen. 
Naar oplossingsrichtingen die qua stijl inclusief zijn en geworteld in de 
 dagelijkse ervaring van lokale gemeenschappen.

Een belangrijke maar vaak verwaarloosde factor in studies op het gebied 
van stedelijke innovatie is de rol van leiderschap in het stimuleren van 
rechtvaardige en duurzame steden. Actief betrokkenen bij stedelijk beleid 
kunnen niet zomaar doen wat ze willen. Integendeel, diverse factoren 
 bepalen de context waarin die betrokkenen opereren. Die factoren maken 
progressief plaatselijk leiderschap niet onmogelijk, maar beperken wel 
wat op gegeven plaatsen en tijden kan worden bereikt. Figuur 1 is een 
 versimpeld overzicht 1 van de vier soorten factoren die op elke willekeurige 
locatie de ruimte van lokale innovaties bepalen. 

Onderaan het diagram staan de vaststaande beperkingen van natuur en 
milieu. Het zou onverantwoord zijn om te negeren dat steden onderdeel zijn 
van het natuurlijke ecosysteem. Wanneer we geen aandacht schenken aan 

2
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milieubeperkingen zadelen we toekomstige generaties op met onhanteer-
bare problemen.2 Deze zijde van het diagram is een gesloten lijn, want in 
tegenstelling tot de andere zijden is er over deze omgevingsfactoren geen 
discussie mogelijk. Aan de linkerkant van het diagram staan de sociaal- 
culturele factoren, een mix van mensen (als actoren) en culturele waarden 
(die mensen kunnen hebben). Dit is het veelstemmige koor dat in elke 
stad klinkt: de eisen van activisten, bedrijven, kunstenaars, ondernemers, 
religieuze organisaties, buurtgroepen, burgers die stemmen, burgers die 
niet stemmen, nieuwe immigranten, anarchisten, enzovoort. Mensen in de 
stad hebben verschillende opvattingen over het soort stad waarin ze willen 
leven en ze hebben verschillende mogelijkheden om die opvattingen te 
 uiten. Sommigen, misschien zelfs velen, vinden dat ze recht hebben op 
de stad.3 Zeker in democratische samenlevingen kunnen we ervan uitgaan 
dat gekozen leiders die weinig of geen aandacht hebben voor deze politieke 
druk erop kunnen rekenen dat ze niet lang in functie blijven. 

Langs de rechterzijde van het diagram staan de horizontale economische 
factoren die voortkomen uit het feit dat steden tot op zekere hoogte binnen 
een markt moeten concurreren om investeringen en getalenteerde mensen. 
In weerwil van het neoliberale dogma hebben diverse studies aangetoond 
dat publieke bestuurders wel degelijk met bedrijven kunnen onderhandelen. 
Erkenning door publieke bestuurders van het economische krachtenspel, 
inclusief de groeiende wereldwijde concurrentie tussen locaties, betekent 
niet dat ze ook dienaren van het grootkapitaal moeten worden.4

Bovenaan figuur 1 zien we het wettelijke en beleidskader dat door hogere 
bestuurslagen wordt opgelegd. In sommige landen vallen hieronder ook 
wettelijke verplichtingen die door supranationale organisaties zijn voor-
geschreven. Plaatselijke autoriteiten in lidstaten van de EU moeten bijvoor-

I Labs
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beeld voldoen aan EU-wet- en regelgeving en rekening houden met EU- 
beleidsrichtlijnen. Individuele staten bepalen de wettelijke status, fiscale 
bevoegdheden en functies van plaatselijke autoriteiten binnen hun ambts-
gebieden. Over dergelijke verhoudingen wordt doorlopend (her-)onder-
handeld.

Figuur 1 is duidelijk een versimpeling van een veel complexere werke-
lijkheid. Dat zijn conceptuele kaders altijd. In werkelijkheid hebben de 
vier soorten krachten die het kader vormen voor lokale innovatie niet 
 noodzakelijkerwijs evenveel invloed. De situatie in elke stad ligt tot op 
 zekere hoogte niet vast en is veranderlijk. De ruimte voor lokaal handelen 
verschuift voortdurend. Alert zijn op gelegenheden om de invloed van het 
eigen gebied te versterken binnen de context van de beperkende condities 
die daar op dat moment gelden, behoort tot de kerntaken van stedelijk 
 leiderschap. 

De urban living labs van Amsterdam en deze vier soorten krachten 
 werken op verschillende manieren op elkaar in. De labs onderzoeken in 
een belangrijk opzicht de mogelijkheden om lokale kracht in onze globa-
liserende wereld te versterken. De laatste tientallen jaren hebben niet-
plaatsgerichte leiders (dat wil zeggen: mensen die niet geacht worden 
zich te bekommeren om de gevolgen van hun beslissingen voor specifieke 
locaties) en gemeenschappen buitengewoon veel macht en invloed ver-
worven. We kunnen de fieldlabs van Amsterdam beschouwen als onder-
delen van een grotere, wereldwijde tendens op het gebied van stedelijke 
 beleidsvorming, waarbij bijdragen van veel verschillende actoren worden 
aangemoedigd en ‘power of place ’ wordt gewaardeerd. Essentieel daarbij 
is dat nieuwe verbanden worden gelegd tussen verschillende groepen 
 actoren, bijvoorbeeld de politiek, particuliere instellingen, publieke in-
stellingen, non-profitorganisaties, kennisinstellingen en burgers. We 
 kunnen de labs beschouwen als innovation zones  5 of participation spaces.6 
Goede publieke bestuurders investeren tijd en moeite in het creëren van 
dergelijke plekken. Ze weten dat het soms ongemakkelijk is om in deze 
 arena’s te opereren, maar ook dat ze met verstandig leiderschap gelegen-
heden kunnen scheppen om samen nieuwe oplossingen te vinden voor 
de uitdagingen waar steden tegenwoordig voor staan. 

Leiding geven aan lokale innovatie2



Hedendaagse steden kenmerken zich door sterk tegengestelde 
 ontwikkelingen. Door bevolkingsgroei en welvaartstoename ener-
zijds en structurele armoede en groeiende segregatie anderzijds.1 
Door  enthousiaste burgerinitiatieven in bepaalde wijken tot apathie 
en non-participatie in andere. In deze gefragmenteerde context is 
een continue zoektocht gaande naar effectieve aanpakken van urgente 
 sociale, economische, ruimtelijke en duurzaamheidsvraagstukken. 
Veel van de huidige processen om te komen tot economisch sterkere 
en duurzamere steden, maar ook om sociale cohesie en participatie 
te bevorderen zijn niet effectief. Veelal is dit terug te voeren op 
het feit dat te weinig gebruik wordt gemaakt van lokale kennis. 
 Bestaande institutionele patronen domineren en gestructureerd 
 leren blijft  achter. Lokale innovatiemilieus waarin burgers, 
 be drijven, kennis instellingen en overheden nieuwe aanpakken 
 exploreren en testen kunnen bijdragen aan de sociale innovatie 
die steden hard nodig  hebben.

Complexe of hardnekkige problemen waar steden als  Amsterdam mee 
te maken hebben zijn niets nieuws en beperken zich ook niet tot de stad. 
In vakgebieden zoals de planologie en transitiestudies is tijdens de laatste 
decennia een rijke kennisbasis ontstaan in het analyseren van deze pro-
blemen en de systematische aanpakken daarvan. In de Amster damse field-
labs beschouwen wij de uitdaging als het realiseren van sociale innovatie : 
een fundamentele verandering van denk- en werkwijzen, rollen en ver-

3
sociale innovatie 

in de stad

andrew switzer 
stan majoor

22



23

houdingen rondom bepaalde opgaven. Bij de fieldlabs speelt daarmee ook 
een normatief element. Het gaat niet om een willekeurige verandering, 
maar om het aanpakken van hardnekkige problemen op een sociaal recht-
vaardige wijze. In dit hoofdstuk onderzoeken we de conceptuele kennis-
basis achter vier centrale vragen: [ 1 ] Wat is de aard van de maatschappelijke 
opgaven waar hedendaagse steden mee te maken hebben? [ 2 ] Welke 
 oplossingen zien wij nu al vanuit de samenleving ontstaan? [ 3 ] Hoe kan 
 sociale innovatie worden geconceptualiseerd? [ 4 ] Wat zijn de methodo-
logische aandachtspunten om sociale innovatie te realiseren? Hiermee 
 ontstaat een grondslag voor de methodologische leidraad die in het volgende 
hoofdstuk wordt gepresenteerd.

Hardnekkige grootstedelijke problemen Een gemeenschappelijke 
 noemer van hedendaagse stedelijke problemen als wateroverlast, armoede 
of laaggeletterdheid is hun hardnekkigheid. Hoe kan dit? Ten eerste zijn 
ze omgeven met complexiteit en onzekerheid over de precieze aard van 
het probleem. Is armoede een structureel of een individueel probleem? 
Is laaggeletterdheid vooral een cognitief, cultureel of een economisch 
 probleem? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Dit voedt 
een continue onzekerheid over wat effectieve aanpakken kunnen zijn. Ten 
tweede kenmerken deze probleemvelden zich door een complex samenspel 
van vaak weinig gecoördineerd optredende partijen. Er zijn bijvoorbeeld 
al tal van aanpakken en initiatieven rondom laaggeletterdheid en armoede, 
maar daarin is vooral veel aandacht voor kortetermijnveranderingen, 
 terwijl een samenhangende visie op de langetermijn ontbreekt.2

Rond vele van deze vraagstukken wordt sinds de jaren negentig al meer 
gewerkt in zogenaamde governance-netwerken. Hierin heeft de dominante 
rol van de overheid plaatsgemaakt voor een meer gemeenschappelijke aan-
pak waarin ook maatschappelijke partijen en bedrijven een grote rol spelen. 
Het inzicht dat deze partijen van elkaar afhankelijk zijn om maatschappe-
lijke transities te realiseren is gegroeid.3 De meeste van deze hardnekkige 
problemen hebben inderdaad baat bij een aanpak waarin de inhoudelijke, 
normatieve en procesmatige complexiteit integraler wordt benaderd. 
De huidige governance-netwerken zijn echter toch nog vaak beperkt en 
 gericht op innovatie binnen bestaande kaders. Denk bijvoorbeeld aan de 
toenemende overlast van hevige regenbuien. Hedendaagse oplossingen 
zijn vooral technisch en richten zich op de publieke ruimten van straten en 
pleinen.4 Een integrale benadering waarin ook initiatieven van eigenaren 
en bewoners worden geïntegreerd en aanpassingen in bestaande gebouwen 
en tuinen worden meegenomen ligt voor de hand. Dit vraagt echter nieuwe 
probleemdefinities en oplossingsrichtingen, evenals innovatie in de orga-
nisatie en financiering om deze vernieuwing mogelijk te maken. De uit-
dagingen waar steden momenteel voor staan vraagt daarom een verdere 
doorontwikkeling van integrale governance-netwerken.
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Naar nieuwe governance netwerken De doorontwikkeling van deze 
 netwerken moet gezocht worden in vier samenhangende richtingen:  
[ 1 ] een grotere rol van ‘ervaringskennis’ van burgers en professionals; 
[ 2 ] een herwaardering van het lokale schaalniveau als concrete handelings-
arena om nieuwe  op lossingen te testen en te implementeren; [ 3 ] een meer 
fundamenteel  gedeelde verantwoordelijkheid tussen burgers, overheid en 
markt en [ 4 ] een grotere rol van kennisinstellingen. De eerste twee aspec-
ten bieden een noodzakelijk tegenwicht aan een groeiende dominantie 
van processen van professionalisering, schaalvergroting en uniformering 
van beleid in sectoren als onderwijs, zorg, sociale zekerheid en wonen in 
de tweede helft van de twintigste eeuw. Tegenover de uitwassen van derge-
lijke ontwikkelingen — vervreemding, bureaucratisering en suboptimale 
oplossingen — zien we een herwaardering van de kennis en ervaringen 
van burgers,  ge bruikers, street-level professionals en best-persons.5 Ook 
het lokale schaal niveau maakt een opmerkelijke herleving door, juist in een 
periode van  mondialisering waarin steeds meer besloten lijkt te worden 
door supra nationale organisaties en multinationale bedrijven.6 Individuele 
steden en hun politieke leiders profileren zich graag als pragmatische 
probleem oplossers. Ook op wijk- en buurtniveau zien we op veel plekken 
een opkomst van lokale initiatieven om grootstedelijke vraagstukken op 
een  innovatieve, betrokken en context-specifieke manier aan te pakken.7 
De stad als locus van problemen en van innovatie lijkt een ideaal startpunt 
voor vernieuwing te zijn.8

Een meer fundamenteel gedeelde verantwoordelijkheid tussen partijen 
werd al in de jaren zeventig door Lindblom tot een meer intelligente en 
 vernieuwende vorm van beleidsvoering gezien.9 In een dergelijke plurale 
manier van beleidsvoering, waar diverse belangen vertegenwoordigd zijn, 
kan lokale ervaringskennis veel beter doordringen dan in verkokerde pro-
cessen van centrale besluitvorming.10 In Amsterdam is een voorzichtige 
uitwerking van dit nieuwe governance-model bijvoorbeeld te vinden in 
het beleid om meer ‘gebiedsgericht’ te gaan werken. Hierbij is het idee 
dat het zwaartepunt van lokale governance bij initiatieven vanuit burgers 
en bedrijven komt te liggen en dat de overheid een meer faciliterende rol 
inneemt.11 

Tot slot is het inzicht gegroeid dat steden veel meer kunnen profiteren 
van aanwezige kennisinstellingen als bron van technologische en sociale 
innovatie. Andersom kunnen universiteiten en hogescholen profiteren 
van de real-life complexe en multidisciplinaire leeromgeving die de stad 
biedt aan studenten.12 Kennisinstellingen kunnen door hun focus op leren, 
innovatie en de koppeling met het opleiden van nieuwe professionals struc-
tuur, creativiteit en diepgang aan transities geven.

De ontwikkelingen die wij hierboven hebben geschetst passen bij een 
fundamentele maatschappelijke transformatie aan het begin van de 21ste 
eeuw, met een overgang van lineair naar systeemdenken, waarbij centrale 
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sturing plaatsmaakt voor meer diffuse controle en input.13 Juist door 
 decentrale en context-specifieke aanpakken kunnen gelijktijdige proces-
sen van kennisverrijking, meningsvorming en aanpassing van bestaande 
governance-modellen makkelijker geïntegreerd worden. Het doel van 
 dergelijke processen van verandering in denken, werkwijzen en organisatie-
vormen wordt sociale innovatie genoemd.14

Sociale innovatie geconceptualiseerd Het op gang brengen van sociale 
innovatie rondom stedelijke vraagstukken vanuit de hierboven genoemde 
richtingen is om meerdere redenen geen eenvoudige opgave. Eerder wezen 
we al op het hardnekkige karakter van veel vraagstukken. Wanneer we 
maatschappelijke opgaven afpellen tot de essentie, is de uitdaging om ver-
nieuwing te realiseren in de structuren, processen, regels en tradities die 
voorschrijven hoe (groepen) mensen beslissingen nemen, de macht delen, 
verantwoordelijkheid uitoefenen en verantwoording afleggen.15 Bestaande 
werkwijzen en praktijken zijn ingebed in sociale structuren.16 Deze kunnen 
zowel een ‘hardere’ (wet- en regelgeving) als een ‘zachtere’ (gewoonten 
en gebruiken) verschijningsvorm hebben. Via het handelen van partijen 
worden deze structuren dagelijks gereproduceerd. Hierdoor hebben ze een 
bepaalde taaiheid: ze veranderen meestal maar langzaam en incrementeel 
op basis van reflectie op dit handelen. 

Bij sociale innovatie gaat het niet zo zeer om kleine alledaagse verande-
ringen van structuren en handelen, maar om fundamentele veranderingen 
op de lange termijn. De vraag is dan hoe, in een situatie van bestaande 
 institutionele verhoudingen, belangen en gewoontes, vernieuwing toch 
kan plaatsvinden. De geschiedenis laat zien dat dit mogelijk is. De ver-
zorgingsstaat en daarbij behorende instituties, rollen, normen en regels 
die nu vanzelfsprekend zijn waren immers ooit ook nieuw en omstreden. 
Voor dergelijke meeromvattende veranderingen is echter veel fundamen-
telere reflectie nodig, bijvoorbeeld op wat het probleem daadwerkelijk is 
of op de soort oplossingen die nodig zijn. Dit moet ook gepaard gaan met 
concreet vormgeven van alternatieven die werkelijk vernieuwend zijn en 
er niet toe leiden dat nieuwe problemen elders ontstaan.17 Leren speelt 
daarom een belangrijk onderdeel bij sociale innovatie. 

Er kunnen drie soorten leren worden onderscheiden: eerste, tweede 
en derde orde leren. Bij eerste orde leren gaat het om het oplossen van pro-
blemen. Dit leren is erop gericht dezelfde opgave beter te doen. Tweede orde 
leren betreft reflectie op, en verandering van, dieperliggende sociale struc-
turen. Vragen die hier aan de orde kunnen komen zijn: ‘Kan de overheid 
haar taak als verantwoordelijke voor de openbare ruimte met bewoners 
 delen?’ ‘Is efficiëntie op de korte termijn het voornaamste doel?’ Bij 
 derde orde leren gaat het om de voorwaarden en kenmerken die leren 
 mogelijk maken. 
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Om de kans op succes te vergroten, vergen pogingen tot sociale innova-
tie in hun opzet expliciete aandacht voor het faciliteren van leren en een 
 waakzaam oog tijdens het proces. Dit omdat de structuren die men wil 
 veranderen zich ook kunnen manifesteren in schijnbaar vernieuwende 
werkwijzen en -vormen.18 Daarbij komt dat het bij sociale innovatie om 
 politieke vraagstukken gaat waar botsingen en belangenconflict onver-
mijdelijk zijn.19 Bij het vormgeven van het expliciete proces van sociale 
 innovatie spelen daarom bijvoorbeeld vragen over de omgang met belangen: 
welke partijen worden betrokken, wanneer en hoe, en wat zijn de juiste 
werkvormen om niet alleen de bestaande verhoudingen en situatie inzich-
telijk te maken, maar om deze te transformeren?  

Sociale innovatie in een fieldlab Zogenaamde fieldlabs hebben het laat-
ste decennium sterk aan populariteit gewonnen om in nauwe samenspraak 
tussen partijen lokale innovatie te realiseren.20 Steden lijken, door hun 
 nabijheid en aanwezigheid van kennisinstellingen ideale startpunten voor 
een dergelijke innovatie.21 Door lokaal te beginnen proberen we in de field-
labs te komen tot context-specifieke oplossingen die rekening houden met 
plaatselijke omstandigheden en behoeften van belanghebbenden. 22 De 
partners in een fieldlab zijn overheden, bewoners, bedrijven, maatschappe-
lijke partijen en kennisinstellingen. Op gelijke voet wordt gewerkt aan 
 onderzoek dat ‘zich niet alleen richt op het beschrijven en verklaren van 
[…] veldproblemen, maar zich ook richt op het ontwikkelen en testen van 
[…] oplossingen voor die problemen’.23 De betrokkenen geven samen vorm 
aan het werk in de fieldlabs. In verschillende constellaties doen ze mee 
in alle stadia, vanaf het definiëren van het probleem tot het plannen en uit-
voeren van onderzoek, het duiden van de resultaten en het ontwerpen en 
uitvoeren van oplossingen. Deze werkwijze is geïnspireerd op ontwerpend 
onderzoek en actie-onderzoek en kan waardevolle gesitueerde kennis op-
leveren over het probleem en haar context, waarmee wordt toegewerkt naar 
 concrete en effectieve oplossingen.24 In de hierna volgende leidraad voor 
fieldlabs wordt meer stapsgewijs toegelicht hoe deze op de Amsterdamse 
wijze zijn georganiseerd.

Cruciaal voor succesvolle sociale innovatie is uiteindelijk dat er in deze 
settings geleerd wordt. Hoe kan dit worden vormgegeven? Dit houdt aller-
eerst verband met de juiste balans in nabijheid tussen mensen, vooral in 
termen van probleemdefinities, heuristieken en oplossingsrichtingen 
 (cognitieve nabijheid).25 De variatie die de stad biedt van mensen met 
 verschillende achtergronden dichtbij elkaar (geografische nabijheid), die 
vaak ingebed zijn in internationale netwerken, kan zorgen voor diversiteit 
in perspectieven en ideeën.26 De opgave in de fieldlabs is om ervoor te 
 zorgen dat deze diversiteit weerspiegeld wordt en constructief wordt benut. 
Wanneer er met mensen met verschillende achtergronden wordt gewerkt 
bestaat uiteraard het risico op misverstanden doordat bijvoorbeeld ver-
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schillende ‘talen’ worden gesproken. Vertrouwen tussen stakeholders wordt 
daarom als belangrijk gezien om leren en kennisuitwisseling te bevorderen.27 
Omdat deelnemers in fieldlabs in sommige gevallen weinig contact met 
 elkaar hebben gehad en van organisaties kunnen komen met verschillende 
culturen en instituties vergt dit nadrukkelijk aandacht. 

Zelfs wanneer de fieldlabs door hun pluraliteit betere inzichten genere-
ren over wat de aard van een probleem is en welke oplossingen kansrijk zijn, 
zou het naïef zijn om te verwachten dat dergelijke oplossingen simpelweg 
geïmplementeerd zouden worden. Dit heeft te maken met de complexiteit 
van de stad. Om tot werkbare oplossingen te komen moet op een iteratieve 
(zich herhalende) wijze worden gewerkt waarbij kleinschalig experimen-
teren centraal staat.28 Na de interventies volgt reflectie, onderzoek, aan-
passingen en worden weer nieuwe interventies toegepast. De werkwijze 
is incrementeel met de verwachting dat hieruit op den duur nieuwe struc-
turen en praktijken kunnen ontstaan. De gelijkheid tussen actoren en de 
complexiteit van de stad dwingen hierbij tot pragmatisme. 

Pragmatische vernieuwing De richting die een fieldlab neemt is de uit-
komst van een proces van deliberatie en oordeelsvorming. Het richt zich 
op de identificatie van nieuwe kansen door het creatieve gebruik van span-
ningen tussen wat wenselijk en haalbaar is. In hoofdlijnen wordt dit door 
twee dingen beïnvloed: [ 1 ] de waarden, belangen en behoeften van de be-
trokkenen en [ 2 ] ontwikkelingen buiten de fieldlab om. Door de pluraliteit 
van een fieldlab kunnen waarden, belangen en behoeften aanzienlijk ver-
schillen. Bij het waarderen van kennis en ontwikkelen van oplossingen gaat 
het daarom om een afweging tussen hun belangen.29 Om te komen tot 
 op lossingen, en nieuwe problemen te voorkomen, is het belangrijker om 
 verder te gaan dan een compromis of uitruil van korte termijn belangen. 
Wat nagestreefd moet worden zijn oplossingen die voortvloeien uit over-
eenstemming tussen menselijke behoeften en voor alle betrokken partijen 
betekenisvol zijn.30 

Wat betreft de ontwikkelingen buiten een fieldlab om, is het belangrijk 
om te kijken waar bestaande prakijken onder druk staan evenals naar 
 bredere veranderingen.31 Dit hangt samen met hoe structuren veranderen: 
door feedback en reflectie op handelen. Wanneer negatieve feedback ont-
staat — de huidige manier van werken werkt niet — is de kans op verande-
ring groter. Dat iets niet (meer) werkt kan samenhangen met bredere, lange 
termijn structurele veranderingen, ontwikkelingen in andere sectoren, op 
andere schaalniveaus en in andere landen en steden.32 Gedegen analyse van 
druk op bestaande praktijken en deze structurele verandering in combina-
tie met het creatieve gebruik daarvan kan de druk op de huidige praktijken 
verhogen en zo sociale innovatie een stapje dichterbij brengen.33 

Fieldlabs zijn veelal pragmatisch. Vragen zoals ‘Wat ziet men als het 
probleem?’,‘Wat heeft men nodig?’, ‘Waar liggen de kansen?’, ‘Hoe kunnen 
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ze worden benut?’ geven richting. Dit kan tot een zekere spanning leiden. 
Want hoe kan een incrementele en pragmatische werkwijze ooit tot de 
 fundamentele verandering leiden die nodig is om de normatieve doel-
stelling van de fieldlabs te realiseren? Het risico is dat het incrementalisme 
onsamenhangend wordt door ad-hoc werken en een focus op het vinden 
van oplossingen, zonder het volledige scala aan oplossingen en gevolgen 
daarvan te verkennen of de bredere institutionele inbedding van probleem-
velden te doorgronden. In de fieldlabs zou het daarom juist om gericht 
 incrementalisme moeten gaan.34 Dit betekent dat reflectie op bredere 
 normatieve doelstellingen en het verwachte toekomstige effect van ons 
 hedendaagse denken en handelen wordt gebruikt om dit denken en doen 
aan te passen.  Zo wordt een middenweg gezocht tussen onsamenhangend 
incrementalisme en blauwdrukplanning: het  handelen krijgt richting 
 zonder dat de koers en precieze doelen a priori worden vastgelegd. 

Uitdagingen De hedendaagse stad wordt gekenmerkt door hardnekkige 
problemen waarvoor geen gemakkelijke oplossingen zijn. Vanuit de samen-
leving zien we de contouren van nieuwe aanpakken, waarbij plura liteit 
aan kennis en belangen en lokale verschillen de uitgangspunten  vormen. 
In de fieldlabs wordt lokaal en op experimentele wijze gewerkt aan nieuwe 
denk- en werkwijzen, nieuwe organisatievormen, nieuwe verhoudingen 
en daarmee samenhangend concrete oplossingen die voor alle betrokken 
stakeholders waarde hebben. De grootste uitdaging hierbij zijn de onvermij-
delijke en noodzakelijke conflicten tussen nog machtige oude structuren 
en kwetsbare nieuwe. Transities in de stad gaan nooit gemakkelijk. Door-
zettingsvermogen en een goede aanpak zijn belangrijke vereisten. In het 
volgende hoofdstuk wordt de werkwijze van de Amsterdamse fieldlabs 
 geconcretiseerd. In de overige hoofdstukken van dit boek wordt op de erva-
ringen met het ‘doen’ van sociale innovatie in het licht van deze  conflicten 
en spanningen gereflecteerd. 
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Of het nu gaat om het klimaatbestendig maken van wijken, het aan-
pakken van laaggeletterdheid of het doorbreken van isolement en 
 eenzaamheid van bewoners: voor de meeste hardnekkige maatschap-
pelijke opgaven bestaan geen eenvoudige oplossingen. Om verder 
te komen is een samenspel van inzichten, beslissingen en middelen 
van verschillende partijen nodig. Hoe kan een dergelijk proces 
 gestimuleerd worden? In de periode 2012–2016 heeft de Hogeschool 
van Amsterdam (HvA) in het speerpunt Urban Management, samen 
met partners, op drie plekken in de stad lokale innovatiemilieus 
 ontwikkeld, de zogenaamde fieldlabs. Hier is met burgers, bedrijven, 
overheden, investeerders en maatschappelijke organisaties gepro-
beerd om een proces van experimenteren en leren vorm te geven.  
Deze leidraad beschrijft de belangrijkste elementen uit de fieldlab-
methodiek zoals Urban Management die in de praktijk heeft  gebracht.  

 

Idealiter ziet een leidraad eruit als een overzichtelijk stappenplan dat 
 houvast biedt aan de lezer die wellicht zelf een fieldlab wil starten. In de 
 realiteit — zo weten we uit ervaring — verloopt de ontwikkeling van  
een fieldlab helemaal niet overzichtelijk. Inventiviteit en improvisatie-
vermogen zijn nodig om in te spelen op steeds veranderende omstandig-
heden. De leidraad is daarom opgebouwd uit een algemene beschrijving, 
die wordt aangevuld met korte uitstapjes naar de vaak weerbarstige Amster-
damse praktijk.
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We gebruiken de spelmetafoor om de leidraad te presenteren. We zien 
wijken als interessante lokale speelvelden waar spelers met (deels) ver-
schillende doelen, belangen, kennis en vaardigheden opereren rondom tal 
van opgaven. Het is daarom een complex en dynamisch spel: verschillende 
wedstrijden lopen door elkaar en er zijn veel spelregels en ingesleten patro-
nen die het spel vormen. Het fieldlab doet een bescheiden poging om te 
 interveniëren: het experimenteert met enkele nieuwe regels, het probeert 
nieuwe spelers te activeren en bestaande tactiek te laten ver anderen. 
Het doel van het fieldlab is een beter samenspel tussen spelers te creëren 
om nieuwe uitkomsten te realiseren.

Voor wie is deze methodiek? Bij de Amsterdamse fieldlabs was de 
HvA de trekker in de oprichting van deze innovatiemilieus. Maar in de 
praktijk is deze trekkersrol niet automatisch voorbehouden aan een 
kennisinstelling. De leidraad is bedoeld voor organisaties of initiatieven 
die de verantwoordelijkheid voelen om een gemeenschappelijke leer-
omgeving te creëren rond een opgave die hen met andere spelers ver-
bindt. Deze leidraad gaat over fieldlabs als innovatiemilieus, maar 
de aanpak heeft veel raakvlakken met communities of practice, onder-
zoekswerkplaatsen of andere praktijk-kennisallianties die met ver-
gelijkbare ambities werken. 

Wij denken dat de leidraad aanknopingspunten biedt voor : 
v  Kennis- en onderwijsinstellingen — Docenten, onderzoekers, 

 valo risatiemanagers en ontwikkelaars aan universiteiten en hoge-
scholen die op zoek zijn naar manieren om opleidingen en onder-
zoek aan  elkaar te koppelen en maatschappelijke (meer)waarde 
te creëren .

v  Overheidsinstanties — Beleidsadviseurs, programmamanagers en  
andere ambtenaren met een opdracht binnen stedelijke innovatie  
en wijkaanpak.

v  Burgerinitiatieven — Kwartiermakers, coördinatoren van lokale  
burgerinitiatieven op zoek naar versterking van hun project.

v  Maatschappelijke organisaties of sociale ondernemingen —   
Professionals, adviseurs en managers die hun maatschappelijke  
opdracht in co-creatie met andere spelers willen uitvoeren.

v  Ondernemersnetwerken — Ondernemers en hun vertegenwoor-
digers die het onderling leren en maatschappelijk verantwoord 
onder nemen willen versterken.
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Waarom een fieldlab?

Wat is de maatschappelijke aanleiding?  Terwijl veel steden bloeien 
en groeien als knooppunten van handel, kennis en cultuur, kampen ze tege-
lijkertijd met complexe en hardnekkige problemen waar geen eenvoudig 
antwoord op is te geven. Is het mogelijk om het patroon van armoede te 
doorbreken dat in sommige buurten van generatie op generatie wordt door-
gegeven? Welke maatregelen zijn nodig om wijken ‘rainproof ’ te krijgen, 
met andere woorden bestendig te maken tegen de extreme regenval die 
het gevolg is van klimaatverandering? Maar ook: hoe kan de stad een veel 
duurzamere economie krijgen? Meestal is er geen duidelijkheid of overeen-
stemming over de precieze aard van het probleem, laat staan over mogelijke 
oplossingsrichtingen. Daar komt bij dat er veel partijen nodig zijn om der-
gelijke vraagstukken aan te pakken, wat allerlei coördinatieproblemen met 
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zich meebrengt. Innovatieve aanpakken zijn nodig, maar ingewikkelde 
 situaties laten zich vaak niet eenvoudig veranderen. Dat komt door de in-
gesleten patronen en culturen van partijen en bestaande machtsstructuren. 
Huidig beleid is vaak verkokerd, terwijl lokale kennis van probleem-
eigenaren (direct belanghebbenden) onvoldoende benut wordt. Innovatie 
vereist nieuwe vormen van samenwerking om meer vanuit een lokaal en 
integraal perspectief te werken.

Wat voor antwoorden hebben we hierop? De zoektocht naar nieuwe 
 oplossingsrichtingen is al aan de gang. In tal van buurten zien we experi-
menten met nieuwe aanpakken ontstaan. Bijvoorbeeld in het beheren van 
maatschappelijke voorzieningen, in de samenwerking tussen ondernemers 
in een straat of bij burgers die gezamenlijk groenonderhoud regelen. Dit is 
veel meer dan een simpele overdracht van verantwoordelijkheden tussen 
overheid en maatschappij. Er worden ook nieuwe waarden gecreëerd: lokale 
betrokkenheid, ondernemerszin en het gebruik van lokale kennis. Tegelij-
kertijd zijn er nog veel vragen. Zijn deze initiatieven marginaal of kunnen 
ze echt bijdragen aan de eerder genoemde hardnekkige vraagstukken? Zijn 
ze effectief en efficiënt? Waar ontstaan ze en waar niet? Wordt er geleerd? 
Wie doet er mee en wie niet? Wat is de rol van bestaande partijen? En kunnen 
deze aanpakken ook ingezet worden op andere plekken?

Het verder uitbouwen en professionaliseren van deze lokale energie is 
de basis voor de fieldlab-methodiek. De inspiratie voor fieldlabs wordt 
 gevonden in theorievorming over maatschappelijke transities. Daarin 
 spelen innovatieruimtes waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe 
oplossingen een cruciale rol. Fieldlabs zijn daarom bewust gecreëerde 
 plekken waarin partijen aan de slag gaan om verandering te realiseren. 
 Belanghebbenden en hun kennis en ervaringen staan centraal. Om hen 
heen wordt een gemeenschappelijk onderzoeks- en leertraject opgezet met 
een bredere blik: hoe werken bestaande oplossingen? Welke kansen zijn 
er om tot vernieuwing te komen? Experimenteren en gezamenlijk reflec-
teren op deze vragen is de kern van de methode. Niet alleen om nieuwe 
 technologieën of interventies te testen, maar ook om een nieuw samenspel 
van partijen gaandeweg vorm te geven.

In onze fieldlabs zie ik mensen rondlopen met hun eigen ervaringen, 
 kennis, belangen, verantwoordelijkheden en emoties. Die mensen 
 hebben een sterk vermoeden dat het beter kan en dat er geen makkelijke 
oplossingen zijn. De fieldlabs zijn geen afgebakende veldjes waarop 
de nieuwste genetisch aangepaste aardappel onder gecontroleerde  
omstandigheden groeit. Ze zijn de werkelijkheid die we gezamenlijk  
omwoelen om mensen te laten bloeien.  
Harko van den Hende — Coördinator Fieldlab Oost
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Het speelveld 

De wijk als speelveld Het speelveld van een fieldlab is in eerste instantie 
het lokale schaalniveau: een buurt of een wijk. Juist bij de aanpak van 
 complexe stedelijke vraagstukken zijn context-specifieke oplossingen 
 nodig. Er is niet één beste oplossing voor schuldenproblematiek bij jonge-
ren of voor het stimuleren van etnisch ondernemerschap, het gaat om maat-
werk toegespitst op de persoonlijke situatie van belanghebbenden en de 
kansen en netwerken die er in een wijk zijn. Werken in een wijk of buurt 
maakt veel persoonlijk contact tussen partijen mogelijk en biedt daarmee 
kansen voor meer integrale oplossingen die aansluiten bij de leefwereld 
van probleemeigenaren. Daarmee vormt een fieldlab een speels tegenwicht 
aan een soms doorgeslagen centralisatiecultuur in beleid en regelgeving. 
Het sluit aan bij een behoefte van veel partijen om meer eigenaarschap 
te krijgen over hun directe leefomgeving en de problemen die er spelen. 
Om zelf initiatieven te nemen vanuit een soms heel praktisch, soms meer 
idealistisch motief.
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs De HvA heeft samen met 
de stadsdelen, vertegenwoordigers van lokale ondernemers en maat-
schappelijke organisaties een gebiedsagenda gemaakt: wat zijn de 
 belangrijkste opgaven in een gebied en op welke vragen kan het partner-
schap zich het best concentreren? Vaak zijn er al verschillende lokale 
aanknopingspunten voor een gebiedsgerichte onderzoeks- en innovatie-
agenda, het speelveld is immers al volop in beweging. Op basis van deze 
agenda ontwikkelen lectoren, opleidingen en lokale projectpartners 
verschillende activiteiten. Een kritische benadering van de keuzes 
die hier gemaakt worden is belangrijk: welke problemen worden in de 
fieldlabs opgepakt en welke niet? Wie doet mee en wie blijft langs de 
kant? Hoeveel ruimte bieden gevestigde belangen in een wijk voor meer 
ingrijpende vormen van vernieuwing?

De spelers en het samenspel Een fieldlab start niet in een vacuüm, maar 
in een bestaande omgeving van partijen met een veeleisende dagelijkse 
praktijk en uiteenlopende belangen. In de organisatie van het speelveld is 
het daarom nuttig onderscheid te maken tussen strategische partners en 
projectpartners. De strategische partners vormen de ruggengraat van de 
organisatie van het fieldlab. Dit zijn partners die zich aan een langjarige 
 gezamenlijke onderzoeks- en interventieagenda willen en kunnen ver-
binden. Zij vormen de stabiele basis voor de innovatiestructuur in de wijk. 
Binnen deze basis speelt een grotere en meer gevarieerde groep van project-
partners een belangrijke rol rondom concrete opgaven. Denk aan maat-
schappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en lokale 
 initiatieven. Hier is het van belang op zoek te gaan naar belanghebbenden 
en vernieuwende initiatieven in wijken.

In een goed werkend partnerschap brengen zowel de strategische als 
de projectpartners hun kennis in en delen zij de motivatie om gezamenlijk 
aan een probleem te werken. De crux is om de realisatie van de individuele 
doelen te koppelen aan een gedeelde verantwoordelijkheid voor opgaven. 
De rol van een kennisinstelling is in dit complexe speelveld van belang. 
Als relatief neutrale speler gespecialiseerd in leerprocessen kan zij de 
 samenwerking tussen partijen verrijken.

Je krijgt niet altijd de belangrijke partijen betrokken. De grootste hulp-
verlener in het gebied koos na een jaar toch voor een ander innovatie-
traject. Dat hoeft niet te betekenen dat je moet stoppen met het project. 
Audrey Netel — Kernteam Fieldlab Zuidoost 
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Hoe organiseer je een fieldlab?

Juist door de innovatieve ambities heeft een fieldlab belang bij een ge-
structureerde opzet. Dit helpt partners om elkaar niet te verliezen in de 
 dynamiek binnen en tussen de organisaties, maar ook om met elkaar te 
 bepalen in welke fase van ontwikkeling men zich bevindt en wat de vervolg-
stappen zijn. 

In de levensloop van een fieldlab zijn globaal vijf stadia te herkennen:  
[ 1 ] verkenningsfase, [ 2 ] startfase, [ 3 ] analyse- en ontwikkelingsfase,  
[ 4 ]  uitvoeringsfase en een fase van [ 5 ] evaluatie en monitoring. Deze 
 hebben een opvolgend karakter, maar in de praktijk is het belangrijk om 
 tussen de verschillende stadia te schakelen en de fasen in een herhalend 
proces met elkaar te doorlopen. Een fieldlab moet immers open blijven 
staan voor nieuwe ontwikkelingen in wijken, het oppakken van nieuwe 
 opgaven en het betrekken van nieuwe partners. 

In de verkenningsfase begint een fieldlab met een kleine verander coalitie. 
Zij formuleren samen ambities rondom belangrijke maatschappelijke uit-
dagingen in wijken en betrekken andere partners daarbij. Het is belangrijk 
om hier met een klein team te werken — dat verhoogt de snelheid — maar 
tegelijk zijn draagvlak en verankering op strategisch niveau binnen de be-
trokken organisaties essentieel om echt beslissingen te kunnen nemen. 
In de startfase wordt de samenwerking hechter en gestructureerder. Een 
breed scala aan partijen wordt betrokken bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van nieuwe oplossingsrichtingen. Er worden ook financiële afspraken ge-
maakt. Vervolgens stellen onderzoekers samen met de betrokken partijen 
in de analyse- en ontwikkelingsfase concrete experimenten voor (meer hier-
over in paragraaf 4). In de uitvoeringsfase lopen de leer- en experimenteer-
trajecten en vindt er regelmatig terugkoppeling plaats. De fase van evaluatie 
en monitoring brengt resultaten samen en bevat momenten van herijking 
van het programma in goed overleg tussen de strategische partners.

Bij de start van een project zijn het probleem en de opdracht nog niet 
 altijd volledig bekend. Korte wijkscans door met een team letterlijk 
de wijk in te gaan, mensen aan te spreken of gebruik te maken van  
via-via contacten maken de problematiek snel concreet en zijn aan de 
start van een project heel doeltreffend.
Linda Hooijer — Onderzoeker Fieldlab Oost

Een fieldlab is niet alleen een plek waar onderzoek wordt gedaan: er moet 
waarde worden gecreëerd voor burgers, maatschappelijke organisaties, 
 bedrijven en professionals. Dat vraagt in alle fasen om verwachtings-
management en het organiseren van eigenaarschap. Het risico is groot 
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dat partijen na initieel enthousiasme afhaken of alleen een passieve rol 
 aannemen als ze geen resultaten voor zichzelf zien. Daarom is het belangrijk 
om het partnerschap op verschillende manieren te bekrachtigen en succes-
sen te markeren. Zo kan het ondertekenen van een intentieverklaring, tussen 
de lokale overheid en een kennisinstelling, een enorm vliegwiel vormen 
voor de volgende stappen.

Het gevaar bestaat dat een fieldlab uiteenvalt in deelprojecten. Om 
dat te voorkomen, hebben we veel nadruk gelegd op het creëren van 
een  community waar kennis wordt uitgewisseld. Het organiseren van 
 gezamenlijke events, zoals een jaarlijks fieldlab-congres, werd een 
 belangrijk middel om resultaten aan elkaar en de buitenwereld te laten 
zien, nieuwe inspiratie op te doen, en ook om dwarsverbanden tussen 
projecten en mensen te leggen.
Willem van Winden — Coördinerend lector Fieldlab Zuidoost
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs De drie Amsterdamse 
 fieldlabs liepen uiteen in ontwikkelsnelheden vanwege een verschil  
in interesse van strategische partners, bestuurlijke en politieke ont-
wikkelingen, personeelswisselingen en lokaal beschikbare middelen. 
Ze zijn echter alle drie aan de hand van een redelijk vastomlijnde 
 structuur opgezet:

1 Verkenningsfase
v  Initiële gesprekken met potentiële strategische partners  

(in ieder geval de lokale stadsdeelorganisaties) 
v  Vorming van een kwartiermakersgroep met leden van de  

strategische partners
v  Vaststelling en ondertekening van een intentieverklaring  

tussen strategische partners
v  Schrijven van een 100-dagenplan, met daarin contouren  

voor een meerjarenplan in doelen, gebieden, thema’s, betrokken  
projectpartners en een mogelijke organisatievorm

v  Beslismoment — Vaststellen van het 100-dagenplan is een  
go of no-go voor de start van een fieldlab

2 Startfase
v  Omvorming van de kwartiermakersgroep naar een kernteam  

dat strategische sturing geeft aan het fieldlab 
v  Uitgebreide analyse van vraagstukken in het gebied in samen-

werking met bewoners, experts, marktpartijen, maatschappelijk 
middenveld en overheid

v  Startconferentie van het fieldlab om publieke bekendheid te  
geven en ondertekening samenwerkingsovereenkomst strate-
gische partners 

v  Uitwerking van een meerjarenplan voor het desbetreffende  
gebied

v  Beslismoment — Vaststellen van een meerjarenplan

3 Analyse- en ontwikkelingsfase 
v  Ontwikkelen potentiële sleutelprojecten (onderzoeks- en  

innovatieprojecten) en aanvullende andere activiteiten met  
een combinatie van strategische en projectpartners rondom  
de belangrijkste maatschappelijke opgaven

v  Beslismoment — Beoordeling en mogelijke toekenning  
van middelen aan projecten
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4 Uitvoeringsfase
v  Uitvoering van sleutelprojecten en aanvullende activiteiten  

aan de hand van ontwerpmethodiek of andere methoden 
v  Ontwerp- en leersessies voor partners in de projecten
v  Jaarlijks congres om voortgangsresultaten te markeren en  

leermomenten tussen fieldlabs te realiseren
v  Terugkerend beslismoment — Herijking van activiteiten  

op basis van voortgang en nieuwe inzichten

5 Evaluatie en monitoring 
v  Tweemaal per jaar afstemming en monitoring op doelstelling  

van werkplan
v  Herijking van projecten en activiteiten op basis van jaarlijkse  

monitoring van strategische partners
v  Beslismoment — Projecten wel of niet verlengen, start van  

nieuwe projecten

Werkwijze en spelregels 

De ontwikkelingsfasen en ambitieuze doelstellingen van een fieldlab vragen 
om een methodische werkwijze bij de activiteiten. Experimenteren en leren 
in een alliantie brengt veel onzekerheid met zich mee. Partners zoeken 
daarom naar uitgangspunten die zij kunnen omarmen en die sturend zijn in 
de omgang met elkaar en in de gemeenschappelijke activiteiten. De Human 
Centered Design (HCD)-methodiek geeft waardevolle aanknopingspunten 
voor de werkwijze en de spelregels in een fieldlab. 

Werkwijze : actieonderzoek in de wijk Fieldlabs moeten deelnemers 
helpen om inzichten uit verschillende kennisgebieden te combineren in 
nieuwe oplossingsrichtingen. De werkwijze is gebaseerd op de uitgangs-
punten van actie-onderzoek, waarin niet alleen onderzoek wordt gedaan 
om situaties beter te begrijpen, maar ook wordt gezocht naar oplossingen. 
Gezamenlijk experimenteren en leren is hiervoor nodig. De HCD-methodiek 
kan inspiratie bieden aan deze vorm van actie-onderzoek in de wijk. Het 
is een pragmatische oplossingsgerichte methodiek die gebaseerd is op 
de iteratieve werkwijze van de ontwerper. Belangrijke kernwaarden zijn :

v  De casus als ecosysteem: benader de opgave vanuit de verschillende 
 perspectieven van de belanghebbenden (percepties, waarden en belangen) 
en neem onderlinge afhankelijkheid als uitgangpunt.

4
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v  Vertaal kennis naar lokale context en gebruik nieuwe inzichten  
om te komen tot collectief leren en nieuwe manieren van handelen  
en organiseren die tot duurzame sociale innovatie leiden.

v  De gebruiker centraal: als object en doel van de waardencreatie en  
als belanghebbende in het proces van co-creatie. Belanghebbenden  
krijgen gereedschap aangereikt, werken zelf aan het ontwerp, af- 
gestemd op de lokale wensen en behoeften.

HCD heeft de afgelopen decennia een brede toepassing gevonden in de 
 context van complexe maatschappelijke vraagstukken die worden geken-
merkt door een combinatie van economische, sociale en culturele compo-
nenten. De operationele uitgangspunten van HCD-kenmerken zich door 
iteratieve werk- en leercycli waarin (het toegepaste) onderzoek bestaat 
uit een herhalend proces van experimenteren en reflecteren.

De werkwijze wordt tastbaar in de concrete activiteiten in een fieldlab, 
die kunnen verschillen van aard en omvang. Kleine experimenten met een 
vernieuwende aanpak in de luwte en grote onderzoeksprojecten met be-
trokkenheid van vele institutionele partijen kunnen de partners doen leren 
over de lokale aanpak van grootstedelijke vraagstukken. Naast HCD zijn 
er ook andere methodische aanpakken die de ambities van een fieldlab 
 ondersteunen. Voor een succesvol fieldlab moeten partners zich een 
 gezamenlijke werkwijze eigen maken. Dit is een belangrijke activiteit in 
de eerste twee ontwikkelingsfasen. 
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs Het nader analyseren van 
de gekozen deelopgaven in de wijk, in co-creatie met belanghebbenden, 
en het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe oplossingsrichtingen 
bleek een cruciale stap. Hier heeft de HCD-methode geholpen om 
 gestructureerd te werken. In de analyse- en ontwikkelingsfase werkten 
de fieldlabs bijvoorbeeld met ontwerpsessies, waar onderzoekers, 
 maatschappelijke organisaties, ambtenaren en burgers het eens moes-
ten worden over wat nu ‘het probleem’ of ‘de opgave’ eigenlijk was. 
 Vanuit dit startpunt stelden de onderzoekers mogelijke onderzoeken 
of experimenten voor. 

Het levert veel op om met verschillende partijen om de tafel te zitten 
om te praten over innovatie en mogelijke verbeteringen. Je trekt 
 mensen even ‘los’ van de dagelijkse praktijk en praat met elkaar over 
wensen en behoeften. Vaak worden strategen en projectleiders daar 
erg enthousiast van. Het is belangrijk om meteen de groep mee te 
 krijgen die in de praktijk die innovaties vormgeeft. Dat zijn niet altijd 
mensen die zin of tijd hebben om deel te nemen aan allerlei brain-
stormsessies, maar zij zitten wel midden in de uitvoering. 

Samen ontwikkelen van spelregels De kernwaarden en operationele 
 uitgangspunten van HCD laten zich in de praktijk goed verbinden met de 
werkwijze van de fieldlabs. Daarbij kan het helpen om een lokale of context-
gebonden invulling van de spelregels tussen deelnemende partijen te ont-
wikkelen. Zo kan een vertaling van de kernwaarden van HCD naar de field-
lab-methodiek bijvoorbeeld leiden tot de volgende lokale kernwaarden:
 
1 Vraaggestuurd en gebiedsgericht — De vragen uit het gebied zijn leidend 

voor de keuze van de maatschappelijke opgaven binnen het fieldlab.  
De activiteiten dragen bij aan een lokaal verankerde en duurzame aanpak. 

2 Actieve participatie in een open netwerk — De verantwoordelijkheid 
voor mogelijke oplossingen ligt in handen van meerdere partijen: de 
overheid, de burger, maatschappelijke instanties, bedrijven of kennis-
instellingen. Spelers met verschillende achtergronden en rollen kunnen 
vanuit een gelijkwaardige positie actief participeren in het netwerk. 

3 Reflectie en leren — Analyseren, experimenteren, evalueren, extraheren, 
opschalen en verduurzamen vormen de schakels van het leerproces, 
dat gekenmerkt wordt door een open houding, learning by doing, accep-
tatie van imperfectie en serendipiteit (de onvoorspelbaarheid van het 
veranderproces). 
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De aansturing in de fieldlabs en het ontwikkelen van concrete activiteiten 
vragen om verdere uitwerking van deze kernwaarden en operationele 
 uitgangspunten naar ontwikkelcriteria. Deze criteria zijn handelings-
gericht en pragmatisch van aard en ondersteunen de deelnemers in de uit-
werking van hun plannen. Gedurende de uitvoering bieden deze criteria 
houvast voor het reflectieproces en dragen ze bij aan het realiseren van 
maatschappelijke impact. Onderstaand kader geeft een overzicht van de 
ontwikkelcriteria in de Amsterdamse aanpak.

De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs Onze drie fieldlabs han-
teerden in hun analyse- en ontwikkelingsfase in eerste instantie eigen 
spelregels voor de totstandkoming en begeleiding van projecten. Die 
sloten vaak goed aan bij de lokale partners, maar in de uitwerking van 
de activiteiten bleek er te veel verschil in opvattingen over de betekenis 
te bestaan. Ze boden onvoldoende houvast voor het ontwikkelen van 
goede projecten. Er kwamen ook steeds meer principes bij. Uiteindelijk 
hebben we daarom gekozen voor uniforme en eenduidige ontwikkel-
criteria voor projecten in alle fieldlabs: 

Een fieldlab-project:
1 Komt tot stand op basis van vraagsturing en heeft een gebiedsgerichte 

aanpak. Geeft duidelijk aan welke partners behoefte aan nieuwe 
 kennis op dit thema hebben. Partners hebben een actieve rol bij de 
opzet, uitvoering en innovatie van het onderzoek .

2 Heeft een oplossingsgericht en innovatief karakter, dat wil zeggen 
dat het niet alleen gericht is op het ontwikkelen van kennis, maar ook 
op een concrete verbetering van de praktijk door het toepassen van 
deze kennis, en geeft duidelijke deliverables aan .

3 Draagt bij aan kennisontwikkeling over de coördinatie van grootstede-
lijke vraagstukken en levert een duurzame bijdrage aan een concrete 
opgave in de stad.

4 Kent een multidisciplinaire aanpak. Sluit aan bij de integrale be na-
dering van het stadsdeel en de  HvA  / speerpunt Urban Management. 
Dit uit zich onder meer in een samenwerking van meerdere HvA- 
onderdelen en stedelijke partijen. 

5 Geeft aan wat de relatie is met lopende, relevante initiatieven in  
het gebied en binnen de HvA.

6 Heeft een gevarieerde werkvorm. Combinatie van onderzoek,  
praktijk en onderwijs. Kent een natuurlijke inbedding in de onder-
wijsstructuur en biedt substantieel mogelijkheden voor deelname 
van studenten en docenten aan het onderzoek.
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7 Stimuleert kenniscirculatie. Stimuleert kennisontwikkeling  
en -circulatie tussen de betrokken partijen en zorgt voor het 
 verspreiden van kennis in bredere kring. Sluit aan op kennis en 
 onderzoeksprogramma’s van de HvA.

8 Koppelt theorie en praktijk. Is gericht op het vertalen van concep-
tuele kennis naar de (voor de HvA relevante) beroepspraktijk  
en het ontwikkelen van nieuwe kennis op basis van inzichten en  
ervaringen uit de praktijk.

Het toetsen van projecten en activiteiten aan deze ontwikkelcriteria 
bleek in veel opzichten een frustrerende stap. Het riep allerlei vragen 
op: wie is in de positie om te toetsen? Wanneer gaat een project wel of 
niet door en kan het wel of niet rekenen op financiële ondersteuning? 
Voor de komende periode stappen de Amsterdamse fieldlabs af van 
dit proces van toetsen. Er zijn nog steeds ontwikkelcriteria voor 
 activiteiten, maar deze dienen vooral als instrument om over de 
 kwaliteit van projecten te spreken en zijn een belangrijk onderwerp 
van debat tussen de partners over werkzame veranderingsstrategieën 
in een grootstedelijke omgeving.

Maatschappelijke impact als opbrengst De fieldlabs gaan over de ver-
beterde aanpak van grootstedelijke vraagstukken. Over de mogelijkheden 
van belanghebbenden om samen toe te werken naar houdbare oplossingen 
voor maatschappelijke opgaven. Het ligt daarom voor de hand om opbreng-
sten te definiëren in procestermen en maatschappelijke impact. Idealiter 
creëren fieldlabs op vier velden waarde: praktische relevantie (bijdragen 
aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), institutionele optima-
lisatie (het verbeteren van het samenspel van partijen rondom een opgave), 
professionele ontwikkeling (het adresseren van competenties van betrok-
kenen bij de opgave) en wetenschappelijke relevantie (het adresseren van 
bredere kennisvragen rondom de opgave). Succesvolle fieldlabs zijn inno-
vatiemilieus die deze contexten met elkaar verbinden en onderbouwen hoe 
ze in de verschillende velden waarde creëren.

De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs  Uit analyse van de alumni-
populatie blijkt dat de HvA een belangrijke rol speelt als opleider 
van het midden- en hoger kader van de metropoolregio Amsterdam. 
Een fieldlab is een ultieme kans om professionals in opleiding inzicht 
te geven in de (on)mogelijkheden van co-creatie bij grootstedelijke 
vraagstukken. Het biedt ze de mogelijkheid om de aangeleerde vaardig-
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heden toe te passen in experimenten en onderzoeken die midden in de 
maatschappij plaatsvinden. Daarnaast zijn studenten zeer waardevolle 
verbindende ‘spelers’ naar de ‘leefwereld’ van burgers toe, waar deze 
onderzoeken plaatsvinden. Studenten spelen dan ook een rol in de field-
labs als medeonderzoekers. Hierin is BOOT, Buurtwinkel voor Onder-
wijs, Onderzoek en Talentontwikkeling, een belangrijke partner. 
Met BOOT verplaatst de HvA het onderwijs naar drie wijken in de stad. 
Per jaar leveren vijfhonderd studenten gedurende vijf à tien maanden 
diensten aan ruim duizend bewoners en 110 organisaties en doen mee 
aan onderzoeksactiviteiten in de fieldlabs. 

Harde en zachte randvoorwaarden 

De ambities van een fieldlab vragen om een professionele organisatie-
structuur die helderheid brengt in de verschillende rollen, verantwoorde-
lijkheden en middelen. Deze structuren moeten de condities creëren 
voor betrokkenheid, vertrouwen en creativiteit. 

Betrokkenheid, vertrouwen en creativiteit De betrokkenheid bij een 
fieldlab komt idealiter voort uit een gemeenschappelijke urgentie, een 
 gedeelde toewijding en oprechte nieuwsgierigheid naar een onderwerp 
waar een individuele partij niet zelf uit kan komen. Deze betrokkenheid is 
nodig om te blijven investeren in de onderlinge samenwerking en om te 
gaan met de dynamiek die daaruit voortkomt. Door het proces van vraag-
sturing gedurende de hele samenwerking een prominente rol te geven, blijft 
het fieldlab aansluiting vinden bij de concrete behoeften in de wijk.

Deelname aan een fieldlab betekent nog niet dat partijen daadwerkelijk 
in staat zijn om nieuwe en misschien zelfs contra-intuïtieve informatie te 
accepteren en bestaande werkwijzen tegen het licht te houden. Om tot een 
werkelijke veranderingscoalitie te komen is daarom naast betrokkenheid 
ook vertrouwen tussen partijen nodig. Vertrouwen betekent dat partijen 
een min of meer stabiel positief beeld hebben van de intenties van anderen. 
Dit maakt hen meer ontvankelijk voor een onderling reflectief proces. Ver-
trouwen speelt ook een grote rol in de mate waarin partijen elkaar toestaan 
om fouten te maken en hoe partners omgaan met tegenvallers. 

De realisatie van vernieuwende oplossingen hangt vooral samen met de 
capaciteit van het netwerk om tot creativiteit te komen. De HCD-methodiek 
inspireert om tot vernieuwende oplossingen te komen waarin de probleem-
eigenaren en de lokale context centraal staan in een proces van experi-
menteren en leren. Binnen fieldlabs spelen daarnaast intervisie en andere 
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vormen van onderling contact en inspiratie een belangrijke rol om tot ver-
nieuwing te komen. 

Natuurlijk probeert iedereen samen te werken, maar eigen posities, 
 verplichtingen, belangen en financiële zorgen leiden regelmatig tot 
 schuren. Dat hoort erbij. Hoe er met de pers omgegaan wordt bijvoor-
beeld. Of hoe onderzoeksresultaten worden geformuleerd. Micropolitiek 
is onderdeel van het spel. Het positieve effect is dat deze gesprekken 
langzamerhand uitgroeien tot warme contacten, waardoor partners 
 elkaar sneller vinden bij nieuwe onenigheden. 
Alex Straathof — Coördinerend lector Fieldlab Nieuw-West

Organisatiestructuur en zichtbaarheid Betrokkenheid, vertrouwen en 
creativiteit komen beter tot stand in een professionele structuur waar af-
spraken zijn gemaakt over de organisatie, financiën en zichtbaarheid. In de 
fieldlabs scharen partijen met verschillende achtergronden en belangen 
zich achter een gemeenschappelijk doel. Deze goede initiële bedoelingen 
bieden nog geen garantie voor een productieve samenwerking. Als de meer-
waarde van het fieldlab niet opweegt tegen de individuele investeringen, 
leiden de dagelijkse beslommeringen of concurrerende prioriteiten van 
partijen de aandacht al snel af. 

Eerder wezen we op het belang om op strategisch niveau partners te be-
trekken die continuïteit kunnen bieden in het vormgeven van de gemeen-
schappelijke leer- en experimenteeromgeving, de programmavorming en de 
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financiële middelen. In de dagelijkse aansturing van een fieldlab is het be-
langrijk om de verantwoordelijkheid helder te organiseren. Te denken valt 
aan een klein kernteam met een mandaat van de strategische partners om 
onderzoeksprojecten en activiteiten te organiseren. Voor de uitvoering van 
de activiteiten wordt gewerkt vanuit coalities rondom de gekozen opgave. 
Daarbij verdient het aanleggen en onderhouden van een netwerk van be-
woners, verenigingen en ondernemersgroepen in de fieldlabs speciale aan-
dacht. 

Het kan waardevol zijn om het fieldlab letterlijk zichtbaarheid te geven 
via een fysieke locatie in het gebied. Ondernemers, bewoners en vereni-
gingen hebben vaak heel praktische vragen over de wijze waarop ze dingen 
aanpakken. Door hen in de wijk een plek aan te bieden waar ze met de 
 vragen terecht kunnen, ontstaan goede aanknopingspunten voor verdere 
samenwerking. Voor een onderwijsinstelling kan dit bovendien een interes-
sante omgeving zijn om het onderwijs te koppelen aan de opgaven in de 
wijk en studenten praktijkervaring te laten opdoen. 

Stadsdeel  
Zuidoost

Bestuurscommissie  
& directeur

Kaderstelling

Aansturing

Uitvoering

Hogeschool van 
Amsterdam

Agendacommissie 
speerpunt UM

Kernteam
v Stadsdeel Zuidoost

v Hogeschool van Amsterdam (Speerpunt UM / BOOT) 
v ZuidoostPartners

v Kennismaking en matchmaking
v Advies en ondersteuning in de wijk 

v Kennisprojecten
v Kenniscirculatie en collectief leren

Maatschappelijke 
partners

v Zuidoost Partners
v Bewoners

Activiteiten

Voorbeeld van de organisatiestructuur in Fieldlab Zuidoost

Kennisalliantie
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs Voor de aansturing van het 
fieldlab is een organisatiestructuur gecreëerd waarin de HvA en stads-
deelorganisaties samen een kernteam vormen. Het kernteam met deze 
twee strategische partners vormden de spil van het fieldlab. Het kern-
team bestaat uit een verantwoordelijke lector van de HvA en een counter-
part bij het stadsdeel. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de borging 
en continuïteit van het fieldlab in beide organisaties. De fieldlab-coör-
dinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en werkt binnen 
het stadsdeel samen met opdrachtgevers uit het sociale, fysieke en 
 economische domein. BOOT en de gebiedsmakelaar van het stadsdeel 
onderhouden de lokale netwerken en doen de begeleiding van studenten 
in het fieldlab, samen met trekkers van de verschillende activiteiten. 

Financiën Onder ieder fieldlab hoort een dekkingsplan of verdienmodel; 
een enigszins stabiele situatie waarin verschillende partijen met inzet en 
 financiële middelen bijdragen. Deze inbreng wordt meestal samengesteld uit 
de eigen geldstroom van de strategische partners, aangevuld met middelen 
van andere partners of fondsen. Het verdient de voorkeur om de financiële 
basis onder de fieldlabs niet vooraf te oormerken en te koppelen aan de 
 specifieke projectactiviteiten. Idealiter wordt er gewerkt met een gezamen-
lijke pot om activiteiten te ontwikkelen op basis van een rollende agenda. 
Daarnaast kan een zoektocht naar het verkrijgen van allerlei losse project-
financiering erg tijdrovend zijn en de samenwerking en voortgang frustreren. 
 Losse subsidies zorgen voor allerlei verschillende verantwoordingsregimes, 
die administratief maar ook inhoudelijk vaak niet stroken met de inter-
disciplinaire doelstellingen van een fieldlab. 

Een aandachtspunt is het grote verschil in de financiële middelen waar-
over de deelnemers beschikken en de mate waarin deze middelen direct uit 
‘hun eigen zak’ komen. In de praktijk zullen de grote strategische deelnemers 
kunnen bijdragen aan een financiële basis onder het fieldlab en zullen 
 kleinere partners bijdragen op het niveau van de activiteiten of projecten. 
Het risico van dit verschil in positie is dat de grote partijen zich binnen de 
samenwerking toch als opdrachtgevers gaan gedragen. Dit is begrijpelijk, 
maar niet zo constructief. Voor een succesvolle uitvoering zijn verschillende 
partijen vaak even afhankelijk van elkaar. 

Partijen ervan overtuigen om een financiële bijdrage te leveren was een 
enorme klus. Juist omdat je aan het begin niet goed kunt uitleggen wat 
voor resultaten er te verwachten zijn, is het voor partijen niet direct 
 aantrekkelijk om daarin te investeren.
Linda Hooijer — Onderzoeker Fieldlab Oost
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De aanpak in de Amsterdamse fieldlabs De basisfinanciering van 
de Amsterdamse fieldlabs wordt gedragen door de HvA en de gemeente 
Amsterdam (de stadsdelen). Beide partijen stellen uren beschikbaar 
voor de ontwikkeling en de organisatie van het fieldlab. Dit gaat om 
een forse inzet. Vanuit de HvA wordt er ten minste voor 0,4 fte aan 
 medewerkers ingezet in de fieldlabs. Alles bij elkaar opgeteld zal dit 
voor het stadsdeel niet veel minder zijn. Daarnaast matchen de HvA 
en de stadsdelen jaarlijks een structurele bijdrage voor activiteiten in 
de fieldlabs. Per fieldlab stellen de partners gemiddeld ieder jaarlijks 
80.000 euro beschikbaar. Dit budget van 160.000 euro is beschikbaar 
voor activiteiten en grotere projecten in de wijk. 

Voor de grotere projecten is er een lijst met inhoudelijke ontwerp-
criteria die de opgavegerichte werkwijze in de fieldlabs borgt (zie 
 eerder). Daarnaast kunnen grotere projecten alleen aanspraak maken 
op de middelen als zijzelf een gelijk deel aan matching kunnen op-
brengen. Deze matching mag voor 25 procent een urenbijdrage van de 
deelnemers zijn, maar voor het laatste kwart moeten de projecten aan-
vullende financiële middelen zoeken. De gedachte achter deze regel 
is dat het financieel commitment van meerdere partijen weergeeft dat 
het project ook echt inspeelt op een concrete behoefte. 

De financiering van een deelproject is dan als volgt opgebouwd: 
v  25 procent van de totaalbegroting is bekostigd met speerpuntgeld 

(HvA) ;  * 
v  25 procent van de totaalbegroting is bekostigd door het stadsdeel * 

(fieldlab-partner); 
v  25 procent van de totaalbegroting is bekostigd door een partij  

die het deelproject ‘draagt’ (dit kan op urenbasis zijn);
v  25 procent van de totaalbegroting is bekostigd vanuit een tweede  

en  / of derde geldstroom (cofinanciering).

*  Voor projecten met een gemiddelde jaarbegroting van meer dan 100.000 euro
 geldt dat de speerpuntbijdrage en de stadsdeelbijdrage beide zijn gemaximeerd op 

25.000 euro per jaar.
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Centraal in de fieldlabmethodiek staan lokale innovatiemilieus : 
veilige plekken waarin partijen innovatieve aanpakken testen  
en op basis daarvan met elkaar leren. Het creëren van dergelijke 
plekken is geen vanzelfsprekendheid. Soms kunnen bestaande 
innovatiemilieus versterkt worden via meer bewuste reflectie. 
Rondom andere opgaven moet er juist vanaf het begin een netwerk 
worden opgebouwd om samen een traject vorm te geven.  

De drie volgende hoofdstukken laten ervaringen met verschil-
lende posities op dit palet zien. Rondom het project De Keuken-
tafel in Nieuw-West ( hoofdstuk 5) is een bewuste inter- 
ventie opgezet met een sterke basis van institutionele partijen:  
de  gemeente, basisscholen en de hogeschool om de thuisleer-
prestaties van kinderen te verbeteren.  
In World of Food ( hoofdstuk 6 ) hebben de overheid, een 
 commerciële partij en lokale koks elkaar gevonden. Het experi-
mentele karakter van dit nieuwe foodcourt in Amsterdam- 
Zuidoost mist echter nog een leerdimensie.  
In een andere context zien we dit ook terug bij het project om 
spelenderwijs nieuwe verhoudingen vorm te geven tussen 
burgers en overheid in Amsterdam-Oost ( hoofdstuk 7 ).  
Hier kunnen ongemakkelijke ervaringen, met behulp van de  
observaties en interventies van de HvA bijdragen aan het 
 ontstaan van veilige leeromgevingen om over de veranderende 
coördinatie van grootstedelijke vraagstukken te reflecteren.  

De voorbeelden tonen de veelvormigheid van leeromgevingen 
aan en laten zien dat ze nooit vanzelfsprekend zijn, vaak actief 
geconstrueerd moeten worden en zorgvuldig onderhoud ver-
eisen. Uitgangspunt is altijd dat ze een innovatieve context  
koppelen aan reflectie en leren.

creëren van leeromgevingen
———————



Stagiaire BOOT informeert ouders op het schoolplein over het project De Keukentafel.

BOOT-locatie in stadsdeel Nieuw-West
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De kern van sociale innovatie ligt in het realiseren van concrete  
verandering. Het project De Keukentafel begint daarom terecht bij 
het laagste en meest concrete schaalniveau: het ondersteunt ouders 
bij het creëren van een betere leeromgeving thuis voor hun kinderen. 
Persoonlijk contact en een op de situatie afgestemde aanpak staan 
centraal. Uitgangspunt is dat ouders nieuwe vaardigheden leren en 
zelfvertrouwen opdoen om een blijvend actievere rol te gaan spelen 
in het leerproces van hun kinderen. De concrete interacties aan de 
keukentafel tussen kind, ouder en student vormen een mooie leer-
omgeving waarin gaandeweg de thuis-leersituatie voor kinderen 
wordt verbeterd. De uitvoering is vaak verre van eenvoudig, vooral 
in gezinnen met taalachterstanden. De uitdaging die bij allerlei expe-
rimenten speelt, is de stap van individuele succesverhalen naar een 
bredere toepassing. Het programma kan hierbij vooral inspirerend 
werken: via ouders onderling en met steun van scholen kan door al 
deze kleine leeromgevingen een grotere beweging ontstaan.

Een donderdagmiddag, november 2015
Aan een tafel in een woonkamer in Nieuw-West zit een student peda-
gogiek, Rochelle, samen met Hicham (zeven jaar) en zijn moeder Youssra. 
Rochelle laat Hicham een tekening maken van de zee en de onderwater-
wereld, waarbij hij ook woordjes moet schrijven. Youssra kijkt mee terwijl 
Hicham tekent en schrijft.

5
leren aan de keukentafel

atze van den bos
marie-josé koerhuis
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Een donderdagmiddag, januari 2016 
Hicham heeft drie dobbelstenen in zijn hand. Rochelle zit wat verderop 
aan de tafel en kijkt toe. Hicham gooit de dobbelstenen over de tafel.  
‘Hoeveel is dat?’  vraagt zijn moeder als hij gegooid heeft.
Zij vertelt: ‘Ik wist wel dat ik Hicham moest helpen, maar ik wist niet  
hoe. Ik zou nooit op het idee komen om die dobbelstenen te gebruiken,  
dat je die dan dus bij elkaar optelt. Dus dat is wel fijn, dat we dat hebben 
meegekregen haha.’

Voorgaande situaties zijn voorbeelden uit De Keukentafel, een programma 
ontwikkeld door BOOT van de HvA en uitgevoerd door HvA-studenten  
van verschillende sociale opleidingen. Aanleiding voor het ontstaan van  
De Keukentafel was dat er zowel bij de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost 
als bij BOOT signalen binnenkwamen dat ouders zich onzeker voelden over 
de begeleiding van hun schoolgaande kinderen. Ouders gaven dit niet alleen 
zelf aan, ook leerkrachten van basisscholen uit de buurt stelden vast dat 
kinderen buiten schooltijd weinig tot geen stimulans tot leren kregen. Als 
reactie hierop werd De Keukentafel ontwikkeld, een programma dat ouders 
leert hun kinderen beter te ondersteunen bij hun schoolse vaardigheden. 
Het uiteindelijke doel is om hiermee de schoolse ontwikkeling van de kinde-
ren te bevorderen.

Op weg naar een diploma Het is niet geheel verrassend dat er juist in 
Nieuw-West en Zuidoost bij ouders vragen bleken te bestaan over hoe zij 
hun kinderen kunnen ondersteunen bij schooltaken. In beide stadsdelen 
spelen verschillende problemen onder de jeugd en bij gezinnen. In Nieuw-
West (met name in Geuzenveld en Slotermeer) hebben jongeren relatief 
vaak te kampen met psychosociale problemen en schulden. Bijna drie van 
de tien huishoudens (28 procent) hebben een laag inkomen.1 Veel kinderen 
hebben een taalachterstand, ook al zijn ze van de tweede of derde generatie. 
Daarnaast doen zij het over het algemeen minder goed op school. Ruim 
twintig procent van de leerlingen krijgt het advies voor praktijkonderwijs  
of leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo, terwijl het Amsterdamse 
gemiddelde 15 procent is. Veel jongeren verlaten school zonder het behalen 
van een diploma.2

Ook in stadsdeel Zuidoost (vooral in Bijlmer-Oost) zijn er meer kinderen 
dan gemiddeld in Amsterdam die achterblijven op school en de school ver-
laten zonder diploma. Deze kinderen hebben een verminderd perspectief  
op de arbeidsmarkt en een relatief hoge kans op jeugdwerkloosheid. De  
betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen is laag  
in Zuidoost.3 

Extra aandacht voor de onderwijsprestaties van de kinderen in de twee 
genoemde wijken is van belang omdat onderwijsprestaties voorspellend 
zijn voor een diploma en daarmee voor kansen op de arbeidsmarkt. De 
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 onderwijsloopbaan van kinderen is bepalend voor het verdere verloop van 
hun leven. Of zoals de Onderwijsraad het stelt: ‘Over het algemeen is tegen-
woordig een mbo-diploma nodig om een behoorlijke kans te maken op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving.’ 4

Daarbij geldt dat de leerprestaties van een kind doorwerken in de verdere 
schoolloopbaan. Hoe beter het een kind vergaat in het primaire onderwijs, 
hoe beter het gaat in het middelbare en hogere onderwijs.5 Om te zorgen dat 
meer jongvolwassenen hun schooltijd afsluiten met een passend diploma is 
het dus zinvol om al op de basisschoolleeftijd een positief pad in te slaan.

Een belangrijke factor bij het bewandelen van dit positieve pad is de thuis-
omgeving.6 Veel projecten die de schoolprestaties van kinderen willen ver-
beteren richten zich op het aanpassen van de schoolomgeving (de inzet van 
klassenassistenten, vergroten van de kwaliteit van leerkrachten) of het  
verbeteren van de schoolse vaardigheden bij de kinderen zelf (bijles, extra 
taallessen). Ouders worden doorgaans niet betrokken bij dit soort projec-
ten. Dit is een gemiste kans, omdat ongeveer de helft van de verschillen in 
schoolprestaties bepaald wordt door verschillen in het ouderlijk milieu.7 
Kinderen die thuis door hun ouders geholpen worden met schoolwerk en 
van wie de ouders op de hoogte zijn van de vorderingen op school, zijn meer 
gemotiveerd en presteren beter.8 Dat betekent dat een school nog zo haar 
best kan doen, als er vanuit de ouders geen ondersteuning is voor het kind  
is de kans groot dat het kind uiteindelijk niet het niveau haalt dat het zou 
kunnen halen, of zelfs voortijdig met school stopt. Om deze reden richt  
De Keukentafel zich juist wel op de thuisomgeving (de ouders). Het program-
ma is een aanvulling op het bestaande aanbod, zoals huiswerkbegeleiding  
of extra ondersteuning voor leerkrachten op school.

De Keukentafel in praktijk De eerste stap binnen het programma is de 
selectie van de gezinnen. Leerkrachten melden gezinnen aan die baat kunnen 
hebben bij een extra steuntje in de rug. Deze gezinnen worden uitgenodigd 
voor een intakegesprek, waarbij er wordt gevraagd naar de achtergrond van 
het gezin en de verwachtingen van deelname aan het programma. Vervol-
gens wordt een student aan het gezin gekoppeld die vijftien weken lang 
 wekelijks anderhalf uur op huisbezoek komt. Tijdens de eerste weken richt 
de student zich op de directe ondersteuning van het kind bij schoolse taken. 
Het is hierbij nadrukkelijk de bedoeling dat een of beide ouders ook aan-
wezig zijn, zodat zij kunnen zien hoe ondersteuning bij het schoolwerk kan 
plaatsvinden. Na verloop van tijd zal de student de ouders er steeds actiever 
bij betrekken, waarbij de ouders de rol van de student geleidelijk overnemen. 
Zo leert de vader en / of moeder om zelfstandig een ondersteunende rol  
binnen het leerproces van het kind op zich te nemen. ‘Memory hebben we 
nog een keer zelf gedaan, ik en mijn dochter’, zei één van de deelnemende 
ouders. ‘Had ik van internet plaatjes geprint, gingen we ze eerst inkleuren 
en daarna knippen.’ 9
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Er wordt tijdens de huisbezoeken aandacht besteed aan drie manieren 
van ondersteuning: didactische, praktische en motiverende. Bij het didac-
tische aspect gaat het om het leren zelf. Er wordt ingegaan op het belang 
van thuis lezen of voorlezen, waarbij benadrukt wordt dat juist het napraten 
over een verhaal belangrijk is voor de leerontwikkeling van het kind.10 
Ten tweede wordt er aandacht besteed aan de praktische voorwaarden van 
leren: zorgen voor de benodigde rust (staat de televisie uit ?), zorgen voor 
schoolspullen als pennen en schriften of regelen van een lidmaatschap van 
de bibliotheek. Tot slot komt de motivering van het kind aan de orde. De 
 student oefent met de ouders het geven van complimenten of het vergroten 
van de interesse van het kind in een bepaald thema.

De aanpak van het programma is op maat. Per gezin wordt bekeken hoe 
de ouders het beste kunnen bijdragen aan het vergroten van de schoolse 
vaardigheden van hun kind. 

Opbrengsten Studenten zijn in het programma niet alleen uitvoerders, 
zij doen ook (afstudeer)onderzoek naar de opbrengsten. Ook onderzoekers 
van de HvA zijn hierbij betrokken. Vanuit Fieldlab Nieuw-West is, in samen-
werking met het lectoraat Urban Education, De Keukentafel systematisch 
geëvalueerd. Het soms extreem lage taalniveau van veel ouders vormde niet 
alleen een belemmering bij het uitvoeren van het programma, maar ook bij 
het invullen van de vragenlijsten ten behoeve van het onderzoek. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het programma over het geheel genomen 
de afgelopen twee jaar overwegend positief is ervaren door de betrokkenen 
(kind, ouder en leerkracht). Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat er een 
positieve tendens te zien is op het gebied van taakgerichtheid en werk-
houding van de kinderen. Bijna alle onderzochte ouders en een aantal van 
de onderzochte leerkrachten benoemen een verbetering in de school-
prestaties van hun kinderen. Ook heeft het programma geleid tot meer 
 zelfvertrouwen bij de ouders. Ouders die deelnamen aan De Keukentafel 
zeiden: ‘Rekenen had ze echt de meeste problemen mee. En ja, door de 
 begeleiding is dat nu echt vooruit gegaan.’ ‘De juf zegt ook dat het beter 
gaat op het gebied van taal en rekenen.’11

Een nevendoel van het programma is bijdragen aan de ontwikkeling van 
de studenten, deze zijn daarom ook meegenomen in het onderzoek. Ongeveer 
de helft van de geïnterviewde stagiaires geeft aan nieuwe kennis of vaardig-
heden te hebben opgedaan met betrekking tot het omgaan met culturele 
 diversiteit. Studenten staan ook meer open voor verschillende culturen,  
al gaven zij daarbij ook aan meer begeleiding te kunnen gebruiken bij de 
 omgang met gezinnen met een andere culturele achtergrond.

De algemene beleving van het programma is positief, maar er zijn in het 
onderzoek ook punten naar voren gekomen die kunnen worden verbeterd. 
Bij metingen van de schoolprestaties, werkhouding, het vertrouwen in eigen 
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kunnen en taakgerichtheid van de kinderen bleek er bijvoorbeeld geen 
 sprake te zijn van een significante toename. Een reden die ouders in het 
 onderzoek hier zelf voor geven is dat ze vijftien weken te kort vinden.12

Ouders gaven na deelname aan De Keukentafel aan dat zij meer vertrou-
wen hadden in het eigen kunnen op het gebied van het ondersteunen van 
hun kind. Dit is een relevante uitkomst, omdat het gerapporteerde zelf-
vertrouwen vaak een groei in positief gedrag voorspelt. Ouders met meer 
zelfvertrouwen hebben een beter probleemoplossend vermogen en zijn 
zelfredzamer.13

De verwachting van de onderzoekers dat groei in zelfvertrouwen hand  
in hand zou gaan met groei in competenties, bleek voor de ouders die deel-
namen aan De Keukentafel echter niet uit te komen. Uit de ingevulde 
 vragenlijsten kwam naar voren dat zij niet vaker schoolondersteunende 
vaardigheden inzetten dan voor deelname aan het programma. Met andere 
woorden: zij zijn niet vaker met hun kind een boekje gaan lezen of een spel 
gaan spelen, maar hebben wel het gevoel dat ze het beter kunnen. 

Vragen voor de toekomst De uitkomsten van het onderzoek roepen 
 verschillende vragen op voor De Keukentafel en vergelijkbare programma’s 
in de toekomst. Om te beginnen is er het lage taalniveau van de ouders. 
Is dat verenigbaar met de doelen van De Keukentafel? In hoeverre kun je 
ouders iets uitleggen over didactische aspecten, zoals het belang van be-
lonen, als zij geen Nederlands spreken? De studenten zijn daar pragmatisch 
mee omgegaan en redden zich soms door gebaren te gebruiken of door een 
familielid binnen het gezin als tolk te laten optreden. Maar dit is lang niet 
altijd toereikend.

Onderzoek lectoraat Urban Education De Keukentafel is gedurende 
twee jaar systematisch geëvalueerd. Er is hierbij gekeken naar de 
schoolse ontwikkeling van het kind en naar de vaardigheden van de 
 ouders (namelijk zelfvertrouwen, cognitieve stimulering, schoolonder-
steunend gedrag) bij het ondersteunen van hun kind bij het school-
werk. In totaal hebben in de schooljaren 2014–2015 en 2015–2016 
110 gezinnen meegedaan met het programma. Binnen deze gezinnen 
zijn vragenlijsten afgenomen met het kind en de ouders. Ook zijn er 
 interviews gehouden met de ouders en zijn de leerkrachten van de 
 deelnemende kinderen meegenomen in het onderzoek. Er is tevens 
 een controlegroep samengesteld, bestaande uit vergelijkbare kinderen 
die niet deelnamen. De gegevens zijn bijna allemaal door studenten 
 verzameld.14

Leren aan de keukentafel5
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Een mogelijke oplossing is alleen gezinnen te laten deelnemen waarvan 
de ouders het Nederlands in zekere zin machtig zijn. Het risico hiervan is 
dat je veel gezinnen die ondersteuning nodig hebben niet kunt helpen. Een 
andere mogelijkheid is de gezinnen te koppelen aan studenten die dezelfde 
taal spreken (veelal Turks of Arabisch). Hierbij is het nadeel dat dit voor 
deze studenten stigmatiserend kan zijn en dat zij minder met hun Neder-
lands kunnen oefenen, wat belangrijk is voor hun eigen carrière. Ook is het 
voor studenten die geen andere taal machtig zijn wellicht niet prettig dat  
ze niet bij alle gezinnen kunnen worden ingedeeld. Het kennismaken met 
verschillende culturen is juist een van de belangrijkste onderdelen van het 
programma, en dat zou dan deels verloren gaan. 

Ten tweede is niet duidelijk in hoeverre kortdurende projecten zinvol 
zijn. De vraag die hiermee samenhangt is welke termijnen interventies zou-
den moeten hanteren. Op basis van het onderzoek kan in elk geval worden 
vastgesteld dat vaardigheden niet veranderen op basis van deze vijftien 
 weken durende interventie.

En hoe kunnen ouders het beste worden gemotiveerd om hun handelen 
aan te passen? Het is wellicht nodig om meer concrete en meetbare aan-
wijzingen te geven dan de afgelopen twee jaar bij het programma het geval 
was. Als bijvoorbeeld het belang van lezen wordt besproken, kan de student 
behalve te wijzen op het nut van voorlezen ook een tijdsaanduiding geven 
(‘elke dag minimaal een kwartier voorlezen’). Het onderzoek heeft ervoor 
gezorgd dat er verbeteringen konden worden doorgevoerd en dat bepaalde 
aannames werden ontmaskerd. Maar hoe kan het programma zich verder 
blijven ontwikkelen? En welke rol zou onderzoek kunnen en moeten spelen 
in deze leeromgeving?

Opschalen De Keukentafel is een voorbeeld van een kleinschalige leer-
omgeving om het hardnekkige stedelijke vraagstuk van leerachterstanden 
te tackelen via een nieuw samenspel van kinderen, ouders, scholen en een 
kennisinstelling. Er zullen meer gezinnen met kinderen moeten worden 
ondersteund om de sprong naar een verandering op wijkniveau te maken. 
De wens van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen is immers om in 
 wijken als Nieuw-West en Zuidoost achterstanden op het gebied van onder-
wijs in te lopen. De gedachte is dat als de vaardigheden van ouders en hun 
kinderen (microniveau) worden vergroot, de onderwijsachterstanden op 
wijkniveau (mesoniveau) uiteindelijk minder worden. De Keukentafel 
wordt nu echter jaarlijks ingezet bij maar tachtig gezinnen. Dat is een zeer 
klein percentage, een zichtbare verandering op wijkniveau lijkt met zo’n 
geringe hoeveelheid erg hoog gegrepen. Hoe bereik je een groter aantal 
 gezinnen?

Er wordt onder meer gewerkt aan een heldere en evidence-based omschrij-
ving, zodat andere professionals het ook kunnen uitvoeren. Daarnaast worden 
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Het is eigenlijk wel grappig, mijn stage 
bij de HvA bestaat uit het begeleiden 

van studenten die ook stage lopen. Ik kom  
bij alle gezinnen thuis om de student te  
ondersteunen en te praten met de ouders.  
Ik probeer in de praktijkbegeleiding te  
relateren aan wat ik heb meegemaakt in  
mijn eigen stages.

Het eerste contact is vaak heel spannend 
voor de studenten. Er zijn weleens studenten 
die het eng vinden en niet alleen naar een 
 gezin willen, dan ga ik natuurlijk mee. Maar 
de tweede keer is dan vaak veel makkelijker. 
Je moet je ook voorstellen dat veel van de 
 studenten overal uit Nederland komen. Kom 
je uit Volendam en moet je ineens in Zuidoost 
stage lopen, dan is dat wel even wat anders. 
En dan ook nog bij mensen thuis! Veel van hen 
zijn volgens Nederlandse normen en waarden 
opgevoed. Ineens komen ze bij een gezin  
thuis, waar de ouders misschien iets strenger 
zijn. Als student moet je daar aan wennen.  
In de praktijkbegeleiding probeer ik daar ook 
bij stil te staan: wat zijn de cultuurverschillen 
en waar dien je als student rekening mee te 
houden? 

Ik kom zelf uit Amsterdam-West en ken 
met name veel Turkse en Marokkaanse  
mensen. Zelfs voor mij ging er een wereld 
open. In Zuidoost wonen juist veel Surina-
mers, Antillianen en Ghanese mensen.  
Ik kwam voorheen eigenlijk nooit in Zuid- 
oost. Nu ken ik heel veel mensen. De meeste 
bewoners zijn heel leuk, open en vriendelijk. 
Met de ouders hebben we het ook vaak over 
die culturele verschillen, dan vragen ze  
aan mij hoe dat in mijn cultuur is. Bijvoor-
beeld als ik vraag of ik mijn schoenen uit  
moet doen. 

Aan tafel huiswerk maken is niet voor  
alle gezinnen in Zuidoost vanzelfsprekend, 

maar dat proberen we de ouders en kinderen 
toch wel echt aan te leren. Het belangrijkste 
doel is eigenlijk om ouders handvatten aan  
te reiken om kinderen verder te kunnen be-
geleiden. Studenten zijn dan echt een voor-
beeld voor de ouders. Ze laten werkbladen  
of spelletjes achter die ze zelf hebben ont-
worpen, waar de ouders dan verder mee 
 kunnen. Maar soms schiet het wel eens zijn 
doel voorbij: sommige ouders gaan weleens 
weg of gewoon iets anders doen als de student 
er eenmaal is. Dan wordt het gewoon een huis-
werkbegeleidingsuurtje en leren de ouders  
er niks van. En dat is juist het belangrijkste 
van De Keukentafel, dat ouders meer betrok-
ken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. 

Zelfs voor mij ging er  
een wereld open in Zuidoost

Eda Demir
Student-medewerker De Keukentafel
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kansen gecreëerd als ouders elkaar wellicht ook dingen leren, zodat er een 
groter effect ontstaat dan alleen bij de ouders die zelf deelnemen. 

De Keukentafel is kortom een programma in ontwikkeling en dat zal het 
ook altijd blijven. Een dergelijke leeromgeving vraagt continue aandacht 
en doorontwikkeling. Het zoeken naar een breder in te zetten methodiek is 
hier een voorbeeld van. De kern van het programma, de wekelijkse onder-
steuning van de gezinnen blijft bestaan, maar de concrete invulling wordt 
elke ronde aangepast. Ook dit schooljaar zijn er weer tientallen studenten 
die geselecteerde gezinnen ondersteunen. En ook dit jaar lopen er weer 
 (afstudeer)onderzoeken naar het programma. Wie weet komt er ooit een 
kind dat nu deelneemt aan De Keukentafel als student of onderzoeker in 
het programma terecht. Dan zou de cirkel rond zijn.
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world of food

wander meulemans

Stedelijke omgevingen zijn vol interessante experimenten, die met 
een extra inspanning tot een meer volwaardige leeromgeving kunnen 
worden uitgebouwd. World of Food in Amsterdam-Zuidoost is hier  
een voorbeeld van. Mensen uit Zuidoost krijgen hier van de overheid 
de kans om vanuit een relatief zwakke sociaal-economische positie 
voor zichzelf te beginnen door een professioneel restaurant op te 
 zetten. In het zoeken naar een nieuwe vorm van ondernemen is de 
overheid zelf ook nog zoekende naar haar nieuwe rol; in welke mate 
zij verantwoordelijk is voor het slagen van het experiment en in 
 welke mate die verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf ligt. 
Als kennis instelling is het interessant om zulke bestaande experi-
menten te begeleiden, om een bewustere vorm van reflectie tussen 
partijen te realiseren. Een eerste vingeroefening leert over de meer-
waarde en moeilijkheden van een dergelijk proces. 

World of Food in Amsterdam-Zuidoost is een stedelijk experiment waarin 
ongeveer 25 mensen de kans hebben aangegrepen een kleine keuken te 
 beginnen. Met het experiment beoogt de gemeente het culinair onder-
nemerschap in het stadsdeel te stimuleren en klandizie van binnen én 
 buiten het stadsdeel aan te trekken. Ook wil men met World of Food mensen 
uit Zuidoost met een zwakke sociaal-economische positie de kans geven op 
een nieuw perspectief als zelfstandig professioneel kok. De stap naar het 
horeca-ondernemerschap blijkt echter groot. De passie voor koken is onder 
de kersverse koks sterk, maar voor het managen van een bedrijfje is meer 
nodig dan dat. 
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Zien werken, doet werken Het project World of Food wordt door stads-
deel Amsterdam-Zuidoost gepromoot om de wijkeconomie te versterken. 
Het doel van dergelijk beleid is ‘het volledig benutten van de economische 
potenties van een wijk en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt 
 geleverd aan de economische vitaliteit en de leefbaarheid van een wijk’.1 
Bij economische vitaliteit wordt vaak gedacht aan de wens om het geld niet 
de wijk uit te laten stromen, maar ervoor te zorgen dat het juist in de wijk 
uitgegeven wordt. Dit zou ten goede moeten komen aan de lokale leefbaar-
heid omdat het bijdraagt aan goed functionerende economische voor-
zieningen, zoals een supermarkt, groentewinkel, kapper of wasserij.2 Deze 
gebiedsgerichte benadering kan worden aangevuld met een meer op de 
 persoon (of werknemer) gerichte benadering, waarin wijkeconomie wordt 
gezien als de toeleiding van werknemers naar werk, of het samen bouwen 
aan een florerende onderneming in de wijk. Grofweg een derde van de 
 werkgelegenheid bij bedrijven in een wijk wordt bezet door bewoners uit 
diezelfde wijk. Het zijn bijvoorbeeld startende ondernemers die in dezelfde 
wijk woonachtig zijn als waar hun onderneming is gevestigd. Dit kan posi-
tieve effecten hebben op anderen; ‘zien werken doet werken’ is daarbij het 
uitgangspunt.3 In Zuidoost zou een bloeiende wijkeconomie in theorie 
dus kunnen bijdragen aan het verkleinen van de sociale problematiek, zo-
als de relatief hoge werkloosheid die kenmerkend is voor dit stadsdeel. 
Het is interessant om te zien hoe dit functioneert bij het nieuwe concept 
World of Food.4 

‘Een onversneden aanwinst voor de stad’ Amsterdam is zeer divers 
en binnen de verschillende stadsdelen en buurten bestaan verschillende 
werelden. Zuidoost is hier een goed voorbeeld van, want van oudsher is het 
een plaats in de stad waar diversiteit hoogtij viert. Het is immers dé plaats 
waar migranten van over de hele wereld aankomen en een nieuw bestaan 
opbouwen door te pionieren.5 Dit doen ze vooral ook door te ondernemen. 
World of Food experimenteert met een nieuw concept waarin individuele 
thuiskoks, veelal uit Zuidoost, met de recepten uit hun cultuur een klein 
horecabedrijf starten. Samen bieden deze bedrijfjes een multi-culinaire 
 menukaart aan. Na jaren van voorbereiding door het stadsdeel en project-
ontwikkelaar Lingotto opende World of Food in september 2015 haar 
 deuren.6 Het hart van World of Food bestaat uit 25 koks die hun beste 
 gerechten dagelijks presenteren en verkopen op het foodcourt. Hier ver-
smelten verschillende culinaire delen van de wereld en het stadsdeel. 
In Yvette’s Kitchen worden bijvoorbeeld veel onbekende Caribische en 
 Colombiaanse gerechten gemaakt die exotische namen dragen als Kabritoe 
en Moro (rijst met bruine bonen), Toetoe Bakijou, Longanisa con Yuca 
en Johnny Cake, terwijl bij de keuken van Stick Up, opgericht door een 
kok met Indonesische roots, een diversiteit aan milde en zoetzure Balinese 
 satés verkrijgbaar is. Het foodcourt wordt verder aangevuld met enkele 
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 professionele restaurants en een studentencafé die gevestigd zijn aan de 
flanken van de oude garage.7

De overheid is de aanjager van dit vernieuwende experiment en heeft 
na de opening te maken met complexe leervraagstukken. Enerzijds wil 
zij zich beperken tot het faciliteren van maatschappelijk initiatief, ander-
zijds voelt zij ook de behoefte het experiment goed te begeleiden.8 Er zijn 
aan wijzingen dat hierbij problemen zijn ontstaan en het nog vooral een 
‘ruwe ondernemersdiamant’ is. Zo noemde Het Parool de tot foodcourt 
 omgetoverde parkeergarage na de opening een ‘onversneden aanwinst voor 
de stad’, maar wist het ook te melden dat World of Food zich in financieel 
zwaar weer bevond en dat de samenwerking tussen de koks allerminst vlek-
keloos verliep.9

Starters die hun hobby hebben meegenomen Het is in deze context 
dus ook zinvol om een luisterend oor te leggen bij een groep koks uit World 
of Food om van hen te leren over hun ervaringen en hun behoefte om dit 
 innovatieve concept verder te ontwikkelen. We vroegen ze onder meer 
 welke activiteiten ze ontplooien, welke belemmeringen ze ondervonden 
en welke oplossingen ze hiervoor hebben gevonden. Ook vroegen we wat 
hun wensen en intenties zijn en wat deze betekenen voor hun persoonlijke 
ontwikkeling. De koks geven vorm aan World of Food en dus ook aan de 
 economie van de wijk. Door hun ervaringen kunnen er lessen getrokken 
worden over hoe dit stedelijk experiment beter zou kunnen functioneren, 
wat vergelijkbare experimenten hiervan kunnen leren en welke rol een 
 kennisinstelling als de HvA hierin zou kunnen spelen.

Acht koks waren uiteindelijk bereid om in groepsverband met ons te 
 praten over hoe zij het ondernemerschap hier ervaren. De groep bestaat 
voornamelijk uit vrouwen, gemiddeld rond de veertig jaar oud. Ze hebben 
een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond en ze hebben een middelbare 
beroepsopleiding gevolgd. Zuidoost kennen ze goed, want ze wonen er vaak 
al tientallen jaren met hun gezin. Ze typeren zichzelf als een groep diverse 
mensen die familiair met elkaar omgaan en voor het eerst ondernemen op 
basis van hun passie voor kokkerellen. ‘Eigenlijk zijn we allemaal starters 
die hun hobby hebben meegenomen’, aldus een van de koks. De groep 
 typeert zich als starter omdat ze allemaal gelijktijdig zijn gestart. Toch 
 hebben ze heel diverse voorgeschiedenissen. Sommigen waren toe aan een 
carrièreswitch en hebben hun baan opgezegd, terwijl anderen hiervoor 
geen betaald werk hadden. Ook de mate van ervaring met ondernemerschap 
verschilt onderling sterk. Er zijn er die al jarenlang ervaring hebben met 
het starten en runnen van kleine horecabedrijven en er zijn er die voor het 
eerst in aanraking komen met het ondernemen. 

World of Food6
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Het glokale kruispunt als ideaal binnen de wijkeconomie De koks 
 beschrijven de economie van Zuidoost op twee manieren: ze zien een groot 
verschil tussen de ArenA-zijde en ‘de wijk’. ‘De nieuwe wereld’ van de 
 ArenA-zijde bestaat uit grote mondiaal opererende bedrijven die te midden 
van de vele concerten en sportwedstrijden een nieuw elan met zich mee-
brengen. Het bruist er, maar dan wel op een andere manier dan in de rest 
van Zuidoost. In ‘de wijk’ ten oosten van het spoor vind je de activiteiten 
van de kleine bedrijfjes die veelal voor en door de diverse inwoners van 
Zuidoost zijn bedacht. Het een gaat over autochtone mensen die elders 
 wonen, het ander gaat over een grote verscheidenheid van culturen 
die in Zuidoost wonen. Om optimaal te profiteren van deze context 
wordt World of Food terecht gepromoot als een glokaal kruispunt waar 
het globale binnen een lokale context vorm krijgt.10

De koks geven echter aan dat er een mondiale en een lokale vorm van 
 ‘internationaal’ is die zich in Zuidoost niet uiten in iets gemeenschappe-
lijks. Want, zo zeggen de koks, gevoelsmatig hoort de ArenA-zijde niet bij 
Zuidoost. Men ziet wel in dat deze ‘nieuwe wereld’ voor inkomsten kan 
 zorgen, maar het is de vraag of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Een van de 
koks geeft aan dat medewerkers en bezoekers van de ArenA-zijde niet veel 
met het lokale Zuidoost hebben. ‘De mensen die aan de ArenA-zijde komen, 
moeten meer de wijk in.’ Deze uitspraak komt overeen met de drie stromen 
klanten die op doordeweekse dagen het foodcourt bezoeken. Om 13.00 uur 
is het foodcourt redelijk bezet door forensen die werken bij het nabijgelegen 
bedrijventerrein en rond 18.00 uur komen hier grofweg tientallen mensen 
die met de auto reizen van de ArenA-zijde bij. Na 20.00 uur bezoeken de 
 inwoners van Zuidoost het foodcourt. Vaak is het er dan gemoedelijk druk. 
De ligging naast de oprit richting A9 en A10 is gunstig, maar men profiteert 
niet van de vele forensen die dagelijks met de trein naar Zuidoost komen. 
Station Bijlmer ArenA ligt immers op ongeveer twintig minuten lopen van 
World of Food. De wereld van de ArenA-zijde en het station lijkt binnen 
handbereik maar is ook nog ver weg. Dit is niet alleen een fysieke kwestie 
maar ook een mentale. Paradoxaal genoeg zijn buitenstaanders degenen die 
het ‘nieuwe geld’ de wijk in moeten brengen, maar ook degenen die het 
slechte imago van Zuidoost in stand houden. 

Het economisch perspectief voor deze koks is mede daarom niet roos-
kleurig te noemen. Ze draaien vaak lange dagen die halverwege de ochtend 
starten met voorbereiden en laat in de avond eindigen. Ook in de weeken-
den zijn werkdagen van meer dan twaalf uur geen uitzondering. Zelf gaven 
de koks aan minimaal zestig uur per week te werken. Dit heeft uiteraard 
zijn weerslag op het privéleven. Een dag vrij nemen voor bijvoorbeeld een 
gezinsactiviteit is als zelfstandig ondernemer vaak zeer lastig. Netto zegt 
deze groep koks ongeveer vijftienhonderd euro per maand te verdienen, 
waarvan ongeveer een vijfde weer wordt uitgegeven in Zuidoost aan fysieke 
goederen, zoals ingrediënten. Op basis van de netto verdiensten alleen al 
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kunnen we stellen dat de tijdsinvestering en het inkomen niet met elkaar 
in balans zijn. Als je alleenstaand bent kun je er moeilijk van rondkomen. 
Toen World of Food net was opgestart konden deze ondernemers vrij 
 gemakkelijk financiële ondersteuning krijgen, maar deze pro-activiteit van 
de overheid lijkt nu verdwenen, aldus de koks. 

Te snel op eigen benen staan? De koks hebben als startende ondernemer 
met veel uitdagingen te maken. Een daarvan is het slechte imago dat Zuid-
oost heeft bij buitenstaanders. Dit botst met het gevoel van de groep, ze zijn 
trots om juist hier te mogen wonen en ondernemen. Het is deze trots die 
hen op de been houdt en motiveert om het imago van Zuidoost een positieve 
draai te geven. Opvallend is dat er binnen deze groep gelijktijdig een nega-
tievere onderstroom is die stelt dat het slechte imago eigenlijk niet meer 
weg te poetsen valt. 

Deze negatieve gedachte blijkt niet verlammend te werken, aangezien 
een deel van de koks graag zou willen doorgroeien naar andere locaties in 
Zuidoost, zoals de Amsterdamse Poort. De stap van ‘willen’ naar het spreken 
over concrete kansen blijkt echter groot. Verschillende belemmeringen 
 dienen zich aan. Zo zijn de panden elders enorm duur, sluiten de Neder-
landse openingstijden niet aan op de leefstijlen van de mensen die hier 
 wonen en kost parkeren tegenwoordig geld. Als de ondernemers niet 
 kunnen groeien, komt de economie van de wijk ook moeizaam tot bloei. 
De regelgeving zou juist laagdrempelig moeten zijn voor de bewoners van 
Zuidoost, in het bijzonder voor mensen die vanuit huis willen beginnen 
en van daaruit verder willen, stellen de koks. 

Voordat we met de koks om de tafel konden gaan, hebben we eerst 
 intensief gewerkt aan een goede verstandhouding. Samen met de 
marktmeester hebben we een traject afgestemd om een groep koks 
 samen te brengen. In dit traject hebben wij een tegenprestatie voor de 
koks  opgenomen die de HvA na afloop van het gesprek zou verzorgen. 
De deelnemende koks bleken als tegenprestatie meer inzicht te willen 
krijgen in het voeren van een goede boekhouding. Naar eigen zeggen 
weten de koks niet precies hoe ze een goede financiële administratie 
moeten voeren, waardoor ze niet goed weten wat de inkomsten en 
 uitgaven zijn. Hierdoor kan er moeilijk gepland worden. Hierop 
 hebben wij in samenwerking met BOOT Zuidoost voor World of Food 
een workshop boekhouden georganiseerd, waarin de basis beginselen 
van het bijhouden van een financiële administratie zijn toegelicht en 
in Excel is geoefend met het maken van een balans, winst- en verlies-
rekening en een afschriftcontrole. 

World of Food6



Een workshop boekhouden voor de koks, georganiseerd door de HvA (boven).
Binnen bij World of Food (onder).
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Zij leggen in verschillende bewoordingen uit dat regels en informatie-
voorziening van de overheid niet aansluiten bij hun praktijk. Zo sluiten de 
bijeenkomsten over ondernemen van de gemeente onvoldoende aan bij 
de behoeften van ondernemers en is er veel onduidelijkheid over het aan-
vragen van subsidies. Subsidies zijn doorspekt met regels en de aanvraag 
neemt enorm veel tijd in beslag. Er lijkt dus een mismatch te zijn tussen 
vraag en aanbod. De koks vragen zich openlijk af of deze mismatch alleen te 
maken heeft met het huidige beleid van de centrale stad. Het valt ze ook 
op dat veel medewerkers van stadsdeel Zuidoost niet uit het stadsdeel zelf 
komen en dus de inwoners en de diverse leefstijlen niet goed kennen. 

De coöperatie van World of Food, de projectontwikkelaar en de gemeente 
hebben daarnaast onvoldoende oog voor de situatie van waaruit mensen een 
onderneming starten en helpen deze mensen onvoldoende bij het opzetten 
en verder laten groeien van een bedrijf, vinden de koks. Het inkopen, koken, 
verkopen en schoonhouden kost zoveel tijd dat administratieve zaken en 
het maken van reclame er vaak bij inschieten. Na de rommelige start werd 
er van veel koks ook nog eens verwacht dat ze al heel snel op eigen benen 
konden staan, wat zorgde voor een gevoel van benauwdheid.

Het beeld dat Het Parool schetst over de gebrekkige onderlinge samen-
werking werd ten dele door de koks bevestigd. Binnen het foodcourt, 
dat  bestaat uit een straat op de begane grond en een straat op de eerste 
 verdieping, werd wel opgemerkt dat de koks op de eerste verdieping meer 
familiair met elkaar omgaan en producten en kookgerei met elkaar delen. 
‘Wij zijn familie en hieronder zijn het onze buren,’ zo zegt een kok van de 
eerste verdieping. Het gaat te ver om te spreken van een harde tweedeling, 
want er zijn wel degelijk goede contacten tussen de straten, alleen lijkt de 
eerste verdieping zich meer met elkaar verbonden te voelen. De focusgroep, 
met daarin koks uit beide straten, geeft aan dat men juist op allerlei vlakken 
wil samenwerken. Over de economische kansen voor Zuidoost bijvoorbeeld 
wil men graag meedenken met de professionals, maar ook binnen World 
of Food willen ze kennis en kunde graag meer bundelen om elkaar en andere 
starters in Zuidoost te helpen. Want, zo is de redenering: ‘Als we ze helpen, 
kunnen ze misschien ook iets voor ons betekenen.’ Alleen, zo bleek uit 
een vervolggesprek, wie zet de eerste stap? Onderling is er consensus over 
de urgentie om samen te werken, maar toch blijft deze groep koks ook af-
wachtend.

Op weg naar een optimale leeromgeving Wanneer we door de bril van 
de koks kijken, blijkt dat ze op uiteenlopende vlakken nog voor grote uit-
dagingen staan. Het experiment World of Food maakt het nodige enthou-
siasme los, maar lijkt nog verre van afgerond. Het is daarom ook zaak om 
voor koks een optimale leeromgeving te creëren waarin ze verder kunnen 
professionaliseren, wat gunstig is voor World of Food als geheel. Een drietal 
extra ingrediënten zou hieraan kunnen bijdragen. 
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Het is allereerst goed om dichtbij te beginnen en te zorgen voor een 
 steviger gezamenlijk gevoel voor de wereldkeuken als geheel en voor de 
 individuele worstelingen van de koks met het ondernemerschap. De vraag 
die opdoemt is hoe je een peer-to-peer leeromgeving creëert waarin koks 
van elkaar kunnen leren. Hoe kijken de koks naar elkaar? Zijn ze collega’s 
of concurrenten? Waar liggen de kansen om samen te werken? Hoe ver-
zilver je de samenwerking als iedereen zestig uur per week werkt? Niet 
 alleen het foodcourt zou hier veel aan kunnen hebben, maar ook de direct 
omliggende professionele restaurants kunnen hierin een rol vervullen. 

Ten tweede is er de toegang tot hulp die de (lokale) overheid beginnende 
ondernemers biedt. Met toegang bedoelen we enerzijds of de programma’s 
inhoudelijk aansluiten op waar de koks behoefte aan hebben en anderzijds 
de communicatie rond deze programma’s en het indienen van een aanvraag. 
De koks weten dat er programma’s bestaan, maar ze kunnen er niet altijd 
bij. Welke programma’s zijn er? Wat zijn de deadlines? Wat moeten ze daar-
voor doen? Waar moeten ze aan voldoen? (Dit heeft zowel een tijd- als een 
kenniscomponent.) Weten dat er hulp is, maar deze niet kunnen grijpen kan 
demotiverend zijn. De overheid zou als belangrijke betrokkene en initiator 
van het experiment World of Food meer de helpende hand moeten bieden 
aan de koks van het foodcourt, terwijl de politiek-bestuurlijke context er 
anderzijds voor zorgt dat diezelfde overheid zich verder moet terugtrekken. 
Zij worstelt met de vraag in hoeverre de koks gesteund kunnen worden. 

Ten derde kan uit het gesprek worden opgemaakt dat koks voordat ze 
succesvol zijn al dromen over het uitbreiden van hun keuken buiten World 
of Food. Men wil verder het stadsdeel in of soms zelfs daarbuiten kijken en 
men beseft dat je hiervoor als ondernemer verder moet professionaliseren. 
Men zoekt dus naar kunde rond het managen van een (klein) bedrijf.

Het pionieren is nog maar net begonnen De oprichting van World of 
Food in Zuidoost is voor deze groep koks een positieve ontwikkeling. 
Met elkaar hebben ze van een kille parkeergarage een culinair paradijs 
 gemaakt en zijn ze in Zuidoost een begrip geworden. 

Degenen die vanuit een positie van werkonzekerheid zijn gestart, hebben 
deze kans aangegrepen om zichzelf verder te ontwikkelen. Hiermee is de 
onzekerheid echter niet weggenomen. De koks voorzien zichzelf van werk 
en kunnen zich verder ontwikkelen, maar zijn als ondernemer nog steeds 
niet zeker van een vast inkomen. Volgens Standing (2014) hebben juist 
 degenen uit deze groep die vanuit een zwakke sociaal-economische positie 
komen zekerheid nodig om de rode draad in hun leven te ontdekken. Men 
is niet alleen onzeker over het inkomen, maar ook over hun eigen kunnen. 
De koks worstelen met alles wat bij het ondernemen komt kijken. Dit gaat 
over vaardigheden, maar ook over de grote hoeveelheid overheidsregels. 
De groep heeft soms het gevoel dat ze door dit alles zelfs ten onder kunnen 
gaan. 
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Bij pionieren hoort vanzelfsprekend onzekerheid. Dit geldt niet alleen 
voor de koks, maar ook voor de overheid die als aanjager van dit experiment 
te maken krijgt met het feit dat ‘toeleiden’ naar de arbeidsmarkt ook 
 ‘begeleiden’ kan betekenen. Dit experimentele ‘World of Food-lab’ kan 
 gezien worden als een lab waarin mensen deelnemen die vanuit een kwets-
bare situatie om meer zekerheid vragen. Daarom moet er eerst een context 
gecreëerd worden waarin geleerd kan worden en waarbij vallen en opstaan 
bij het proces van learning on the job mogen horen. De kennisinstellingen 
in Amsterdam hebben alles in huis om invulling te geven aan een dergelijke 
leeromgeving. Opleidingen met een sterke maatschappelijk-culturele 
grondslag kunnen bijdragen aan het peer-to-peer leren, economische 
 studies kunnen helpen bij het professionaliseren, terwijl bestuurskundige 
en juridische studies wet- en regelgeving voor deze groep inzichtelijk en 
toepasbaar kunnen maken. 

Idealiter zou deze nog verder te ontwikkelen leeromgeving in World 
of Food moeten leiden tot een voorbeeld voor de rest van de stad. Het 
 enthousiasme van de koks en de ambities van de overheid komen met 
 elkaar overeen. Beide willen dat World of Food zich nog beter verbindt 
met Zuidoost (cq. de ArenA-zijde). Ook zien beide in dat World of Food 
meer is dan een foodcourt en wezenlijk kan bijdragen aan de leefbaarheid 
van de wijk. Het gaat om meer dan alleen geld verdienen, het gaat er ook 
om hoe je elkaar kunt helpen.11 Maar, zo blijkt uit het gesprek, de koks 
 hebben het gevoel dat ze te snel op eigen benen moeten staan én er is 
 binnen World of Food zelf ook nog geen sprake van een sterk collectief 
dat op eigen kracht een leeromgeving kan neerzetten. 

Terug naar de metafoor van de ‘ruwe ondernemersdiamant’ die zeker 
opgaat voor World of Food. De glinstering van deze ‘diamant’ komt van 
diep. De koks zijn trots op Zuidoost en zien het stadsdeel om zich heen op 
een positieve manier veranderen. Behalve glinstering is er echter ook een 
ruwe zijde te herkennen en hierdoor blijft het beeld over dat het pionieren 
voor de koks van World of Food eigenlijk nog maar net begonnen is. 

Met dank aan Viroen Soebedar, Jacco Ligthart, Ludwig Brown en  
de koks die deelgenomen hebben aan het gesprek. 
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Vanzelfsprekend is het realiseren van maatschappelijke innovatie 
in buurten moeizaam: nieuwe initiatieven schuren niet alleen met 
 bestaande gewoonten en gebruiken, maar ook soms met regels en 
 culturen. De confrontatie tussen het ambitieuze burgerinitiatief en 
de vaak minnetjes reagerende overheid is welhaast een klassieker. 
Toch hebben ze elkaar bijna altijd nodig. Daarom is het van belang 
om door middel van experiment te achterhalen hoe we deze soms 
 ongemakkelijke confrontatie kunnen aanwenden als situatie van 
 gemeenschappelijk leren. Hoe kunnen dergelijke moeizame inter-
acties reflectie aanwakkeren bij de deelnemers? Via experimenten 
waarin gespeeld wordt met rollen, verwachtingen en verschillende 
stijlen van handelen kunnen gebruikelijke patronen doorbroken 
 worden. Experimenten met nieuwe aanpakken worden hiermee af-
gepeld tot een concrete kern: ontstaat begrip tussen partijen? Deze 
 basis is een harde randvoorwaarde om lokaal geïnitieerde maat-
schappelijke innovatie een kans te geven een bredere betekenis 
te krijgen.

De ontdekkingstocht naar nieuwe verhoudingen tussen professionals, over-
heidsmedewerkers en burgers om maatschappelijke innovaties in buurten 
te realiseren is nog maar net begonnen. Soms duurt het lang voordat deze 
groepen elkaar begrijpen en tot leren kunnen komen. Puzzelstukjes die te 
maken hebben met rollen, taal, belangen en achtergronden passen niet op 
elkaar. Toch weten mensen elkaar te vinden. Soms door een doorbraak van 
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binnenuit, andere keren met wat hulp van buitenaf. Samenwerkend leren 
kan daarin een drijvende kracht zijn. 

Voorbij het stroeve gesprek

Fred en Anna zijn als bewoners een jaar  actief betrokken bij het op-
starten van het buurtinitiatief van de stichting De Egelbuurt. Bewoners 
willen met elkaar een aantal bestaande sociale en beheertaken in de wijk 
overnemen. Zij komen over de voortgang praten met twee ambtenaren, 
Tina en Jan, van stadsdeel Zuid. Een jaar eerder werd een opstartsubsidie 
verschaft binnen de kaders van het programma Ruimte voor Maatschap-
pelijk Initiatief. Van het subsidiebedrag is nauwelijks iets gebruikt en er 
ligt een nieuw plan waarin niet alleen de taken en doelen van de stichting 
zijn aangepast, maar ook plannen voor een coöperatie zijn beschreven. 
Het gesprek loopt stroef, omdat er in het oorspronkelijke plan doelen 
stonden waarvan Tina en Jan nu verwachten te horen in hoeverre die 
gerealiseerd zijn. Bovendien geven zij ongevraagde adviezen om de 
 coöperatie en samenwerking met andere partijen uit te stellen en eerst 
te zorgen dat de stichting steviger staat. Fred en Anna geven aan niet voor 
de zegen van het stadsdeel te komen en niet te willen rapporteren, maar 
communiceren. Zij leggen uit hoe ze het afgelopen jaar met veel bloed, 
zweet en tranen het fundament hebben gelegd voor de stichting, door 
 allerlei zaken te initiëren en een netwerk op te bouwen. De vraag vanuit 
het initiatief is of er na deze intensieve opstartperiode nog een jaar 
 gebruikgemaakt kan worden van de oorspronkelijke subsidie. Tina en 
Jan ant woorden daarop dat ze dat vanuit het stadsdeel waarschijnlijk 
niet kunnen realiseren. Het gesprek eindigt zo voor beide partijen teleur-
stellend. Een maand later, na een schriftelijk verzoek van De Egelbuurt 
om de verantwoordingsstructuren even weg te laten en om fouten te 
 mogen maken, wordt de subsidie toch met een jaar verlengd. Het nieuwe 
plan wordt daarbij de leidraad. Tina gaat met enige regelmaat bij De 
 Egelbuurt langs om koffie te drinken en bij te praten over de laatste ont-
wikkelingen, waarbij zij regelmatig haar mening laat horen. 

Bovenstaande situatie (namen en context zijn gefingeerd) laat zien dat het 
creëren van ruimte voor lokaal maatschappelijk initiatief  1 niet zonder 
slag of stoot verloopt. De lokale overheid wil bevorderen dat burgers zoveel 
mogelijk gaan bijdragen aan voorzieningen van welzijn en zorg in hun eigen 
woonomgeving. Maar als buurtbewoners zich gaan organiseren om dat 
soort taken te vervullen of over te nemen, wordt duidelijk dat we nog midden 
in het proces van die verandering zitten. Het gaat dan om veranderende 
 verhoudingen tussen overheidsmedewerkers, burgers en professionals, 
of tussen twee van die groepen. Soms komt er, zoals in de casus hierboven, 
na verloop van tijd en zonder hulp van buitenaf een nieuwe balans in die 
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verhoudingen door inspanningen van alle betrokkenen, maar vaak gebeurt 
dat niet. 

Eigenschappen van samenwerkend leren Succesvol samenwerkend 
 leren wordt gedefinieerd als een proces waarin deelnemers die verschillende 
aspecten van een probleem zien, op een constructieve wijze die verschillen 
verkennen en oplossingen vinden die voorbijgaan aan wat ze vanuit hun 
individuele visie voor mogelijk hielden.2 Hierbij is reflectief communiceren 
en handelen nodig, waarbij de betrokkenen gelijkwaardig recht doen aan 
verschillende belangen, meningen en inzichten die rond een complex vraag-
stuk spelen.3 Dillenbourg knipt samenwerkend leren in drie conceptuele 
stappen op: ‘[ 1 ] een situatie [ 2 ] waarin bepaalde vormen van interactie tus-
sen mensen worden beoogd die [ 3 ] leerprocessen op gang brengen, terwijl 
er geen garantie is dat de beoogde interacties [en leerprocessen] zullen 
plaatsvinden.’4 Samen uitstijgen boven individuele visies en belangen om 
tot een gemeenschappelijk begrip en een oplossing te komen is een mooi 
ideaal, maar niet zomaar gerealiseerd. 

Als we in de casus hierboven bij leerprocessen [ 3 ] beginnen, hoop je 
 natuurlijk bij het lezen dat de gespreksdeelnemers individueel dichter bij 
elkaars verwachtingen leren komen en gezamenlijk tot een oplossing 
 komen. Daar zijn bepaalde interacties [ 2 ] tussen de belanghebbenden 
voor nodig waarbij het een en ander niet escaleert, maar waarin wel gedeeld 
wordt wat wel en niet wordt verwacht. Die interacties worden op hun beurt 
beïnvloed door de condities in de beginsituatie [ 1 ], bijvoorbeeld een ge-
meenschappelijke stip aan de horizon, maar ook door de verschillen in 
 kennis en verwachtingen die de belanghebbenden inbrengen. Als we elk 
van deze drie stappen uitwerken volgens de analyse van Dillenbourg, 
 worden de volgende kenmerken van samenwerkend leren duidelijk:

1 Condities in de beginsituatie :
a Een min of meer gemeenschappelijke missie onder de belang-

hebbenden. 
b Een actuele uitdaging op de weg daar naartoe bij een van de 

 belanghebbenden.
c Een werkbaar verschil in kennis- en verwachtingsniveau tussen  

de deelnemers.

2 Kenmerken van de interacties :
a Zoveel mogelijk fysiek aanwezig zijn met elkaar in dezelfde ruimte.
b Alle deelnemers doen mee op basis van gelijkwaardigheid.
c De gesprekswijze kan door iedereen ter discussie worden gesteld.
d Er is ruimte voor misverstanden en het bijstellen daarvan.
e Oplossingsrichtingen zijn door iedereen te bekritiseren.
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3 Mogelijke leerprocessen ( I = individueel ;  G = gezamenlijk ):
a Het herhalen van wat de ander zegt ter bevestiging of aanvulling (I).
b Het toe-eigenen van wat de ander denkt of gelooft (I).
c Het hanteren en op waarde schatten van conflicterende op- 

vattingen (I).
d Het internaliseren van nieuwe manieren van interacteren (I).
e Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip betreffende  

de uitdaging (G).
f Het vinden van een gemeenschappelijke oplossingsrichting  

voor de uitdaging (G).
g Het opbouwen van een veerkrachtig teamgevoel door gezamen- 

lijke reflectie (G).

De beschreven beginsituatie (stap 1) in de casus kenmerkt zich door een 
gemeenschappelijke missie die bestaat uit een zoektocht naar een parti-
cipatiesamenleving, zij het in verschillende bewoordingen. De uitdagingen 
in de opbouwfase van het maatschappelijk initiatief, onder andere het 
 netwerk dat daaraan wil bijdragen, lijken aan de kant van het initiatief 
 ervaren te worden als een probleem. De gespreksdeelnemers verschillen 
in hun kennis en verwachtingen vooral door de verschillende rollen die ze 
vervullen: de overheidsmedewerkers zijn met name gesocialiseerd in ver-
antwoordingsstructuren; de actieve bewoners hebben te maken met de 
weerbarstigheid van ‘hun buurt’. Al met al voorspellen vooral de verschillen 
in kennis (kenmerk 1c) en verwachtingen in de beginsituatie een moeizaam 
gesprek.

Tijdens het gesprek (stap 2) in een ruimte op het stadsdeelkantoor 
 lijken de deelnemers gelijkwaardig mee te doen, maar de genoemde 
 verschillen maken het moeilijk om tot elkaar te komen. Er worden door de 
bewoners opmerkingen gemaakt over de wijze waarop het gesprek verloopt. 
Ze willen graag communiceren in plaats van rapporteren, maar die wens 
krijgt op dat moment geen gehoor bij het stadsdeel (kenmerk 2c). Ook het 
misverstand (kenmerk 2d) rondom de goed- dan wel afkeuring door het 
stadsdeel van de gewijzigde plannen wordt niet opgelost. De voorgestelde 
oplossing van een verlenging van de subsidie wordt op basis van hun er-
varing binnen het stadsdeel door de ambtenaren flink afgeremd, wat hun 
goed recht lijkt.

Waarschijnlijk hebben de individuele deelnemers niet tijdens het ge-
sprek maar vooral na het gesprek geleerd (stap 3), als het gaat om het waar-
deren van conflicterende opvattingen of het toe-eigenen van wat de ander 
denkt. De ambtenaren hebben na het gesprek eerst intern bij de gemeente 
de handen opeen gekregen voor de verlenging, wat betekent dat de argu-
menten van de bewoners hout sneden. Dat vormde een doorbraak rondom 
het heersende misverstand (kenmerk 2d), want het stadsdeel gaf daarmee 
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aan vertrouwen te hebben in de capaciteiten van het bewonersinitiatief 
om zelf toekomstplannen te kunnen maken. Zo kon er na het gesprek toch 
gemeenschappelijk begrip (kenmerk 3e) voor het probleem en een op-
lossing (kenmerk 3f ) naar ieders tevredenheid bereikt worden. Het lijkt 
aannemelijk dat de aanwezige conflicterende opvattingen pas na deze 
 beslissing met terugwerkende kracht door de verschillende deelnemers 
 gehoord en op waarde geschat konden worden. Het schriftelijke verzoek 
om een andere manier van communiceren (kenmerk 2c) tijdens toekomstige 
gesprekken leidt tot een doorbraak op dit gebied, wat blijkt uit de koffie-
bezoekjes door Tina aan De Egelbuurt, waarin zij haar mening op een 
 andere manier ventileert. Je kunt je voorstellen dat deze successen bij-
dragen aan een zeker teamgevoel (kenmerk 3g), wat zich tijdens een  
volgend gesprek mogelijk uit in een andere sfeer in de interactie en meer 
openheid naar elkaars uitspraken. 

Zoals eerder aangegeven, samenwerkend leren gaat niet altijd vanzelf, 
zeker niet als de betrokkenen nog geen eerdere succesvolle gezamenlijke 
leerervaring achter de rug hebben. Vandaar dat Dillenbourg ook oproept 
om interventies te ontwikkelen die de kans vergroten dat het samenspel 
tussen begincondities, interacties en leerprocessen optimaal verloopt. 
Hoe je dit samenspel optimaliseert tussen overheidsmedewerkers, be-
woners en professionals die ten opzichte van elkaar nieuwe rollen en 
 gedragingen eigen aan het maken zijn is een belangrijke vraag.5 Vooral  
in de context waarin bewoners het initiatief nemen. 

Condities voor samenwerkend leren Om te zorgen dat er een gezamen-
lijk leerproces op gang komt faciliteren wij als onderzoekers, wanneer de 
betrokkenen dat willen, interventies die reflectie op het proces van (begin-
nende) samenwerking activeren. In het ene geval gebeurt dat als een groep 
belanghebbenden voor het eerst bij elkaar is en in andere gevallen als een 
groep al meerdere keren samen is geweest. Hieronder wordt op een casus 
gereflecteerd waarin een dergelijke interventie verdeeld over een aantal 
fasen plaatsvindt.

In Fieldlab Oost wil het stadsdeel graag weten wat er nodig is om in een 
buurt mensen in contact te brengen met meer kwetsbare mensen. De af-
gelopen jaren is daar in de stad op allerlei plekken mee geëxperimenteerd, 
maar het blijft moeilijk. In De Gooyer, een verzorgingstehuis van Cordaan 
in de Dapperbuurt, waar ouderen en mensen met een verstandelijke be-
perking wonen, gebeurt het al jaren schijnbaar vanzelf. Zowel het stads-
deel als De Gooyer zelf wilde graag beter begrijpen wat nu het succes van 
deze plek is. 

Eerst de setting: op de begane grond van het verzorgingstehuis is een 
 ontmoetingsplek / café, waar ook buurtbewoners welkom zijn. Waarom 
 blijven buurtbewoners daar komen en is dat te vertalen naar een aanpak 
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voor elders ? Over deze vragen hebben alle betrokkenen nog nooit samen 
gestructureerd van gedachten gewisseld, laat staan met medewerkers 
van het stadsdeel. Het onderzoek werd een proces van gezamenlijk leren 
waarin elke volgende fase steeds met alle betrokkenen bepaald is en de 
 traditionele verhoudingen tussen hen (inclusief de onderzoekers) zijn 
gaan schuiven.

De eerste fase bestond uit interviews door studenten en een onderzoeker, 
waarin het succes van De Gooyer in het aantrekken van buurtbewoners 
 centraal stond. De respondenten waren bezoekers, bewoners, vrijwilligers 
(receptionisten, die ook achter de bar staan) en professionals van 
Cordaan. De studenten hebben vervolgens aan deze respondenten een 
 presentatie van de bevindingen verzorgd. Deze lieten bijvoorbeeld zien 
dat de bezoekers elkaar gezellige mensen vinden, gasten zich welkom  voelen 
en er een open, veilige en tolerante sfeer is. Dat laatste werd geïllustreerd 
met een prijs voor tolerantie voor homoseksuele ouderen die de ouderen-
zorg van De Gooyer had gewonnen. Ook waardeerden de respondenten, 
 volgens de studenten, dat bezoekers geen consumpties hoeven te gebruiken. 
Een voorbeeld daarvan was een geïnterviewde dakloze man die vertelde 
dat het fijn is dat hij er even mag zitten, zonder iets te bestellen. Een ander, 
meer kritisch geluid was dat de muziek in De Gooyer door velen als te een-
tonig en te Nederlandstalig wordt beleefd. De aanwezigen besloten in 
 overleg met elkaar het niet bij deze presentatie te houden, maar ook mede-
werkers van het stadsdeel uit te nodigen voor een focusgesprek over wat 
er misschien nog beter zou kunnen. Tussen het stadsdeel en De Gooyer was 
er namelijk nog weinig contact.

Als we dit analyseren via de stappen van Dillenbourg, waren alle ken-
merken voor samenwerkend leren in een open gesprek aanwezig. De presen-
tatie van de studenten werd keer op keer onderbroken door anekdotes van 
herkenning uit het publiek. Deze spiegel veroorzaakte een start van een 
 gemeenschappelijke reflectie (kenmerk 3g) op de impliciete verhoudingen 
tussen de vrijwilligers, professionals, bezoekers en bewoners die leiden 
tot het succes van De Gooyer. Daarnaast zijn vanaf dit moment de direct-
betrokkenen bij het verzorgingstehuis eigenaar geworden van een extra 
doel met het onderzoek, namelijk ontdekken wat er misschien nog beter 
kan. De presentatie van het vooronderzoek heeft de condities en wijze 
van interacteren als het ware klaargelegd voor het vergroten van de kans 
op samenwerkend leren in het focusgesprek.

Werken aan gemeenschappelijk begrip In de tweede fase, het focus-
gesprek, werd ook weer begonnen met een korte presentatie van de be-
vindingen van de verkenning. Uit de spontane aanvullingen daarop bleek 
onder andere de geschiedenis al terug te gaan tot de jaren zeventig, met een 
soos voor ouderen in de buurt. Bij de bouw van De Gooyer in 1981 is deze 
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ouderensoos naar De Gooyer verplaatst. Veel, maar niet alle bezoekers 
 hebben een band met de plek, als vrijwilliger of als kennis / familielid van 
een bewoner. Het succes van De Gooyer wordt toegeschreven aan de combi-
natie van de tolerante cultuur en de veilige sfeer die daar het gevolg van is. 
De professionals die dat uitdragen worden niet als betuttelend ervaren. 
Daarnaast zijn er veel buurtbewoners die vrijwilligerswerk doen. De vrij-
willige receptionisten worden heel erg gewaardeerd; zij zijn tegelijkertijd 
sfeermakers en houden in de gaten of er geen gekke dingen gebeuren. Naast 
al die positieve zaken werd in het focusgesprek ook duidelijk dat er punten 
zijn die meer aandacht verdienen. Al pratend zag de groep het belang in van 
het versterken van de verbinding van bewoners met de wijk; het vergroten 
van de ‘gestructureerde gezelligheid’ (bezoeker), maar ‘niet met te veel 
structuur’ (andere bezoeker). Ook rees de vraag of een actieve poging ge-
daan moet worden om de verschillende groepen bezoekers, Marokkaanse 
Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders en 
 Nederlandse Nederlanders, te verbinden. De aanwezigen wilden nog eens 
nadenken over het schenken van alcohol, tot hoe laat en hoeveel. Wat de 
 kritiek op de muziek betreft vond de groep het ten slotte ook nodig om het 
omgaan met muziek bespreekbaar te maken. 

In het focusgesprek is, onder begeleiding van een onderzoekster van de 
HvA als gespreksleider, veel ruimte geweest voor subjectieve ervaringen en 
daarop gebaseerde meningen. Daarnaast is er door haar op ontwapenende 
wijze gezorgd voor een gelijkwaardige uitwisseling en een democratische 
manier van gespreksvoering. Denkend aan Dillenbourg is er in deze ge-
spreksomgeving een gemeenschappelijk begrip ontstaan over de uitdagingen, 
een oplossingsrichting voor sommige vragen gevonden en verder gebouwd 
aan teamgevoel. Daarnaast blijken de aanwezigen bereid verder te werken 
aan verbeteringen en aan de versterking van het gezamenlijk optrekken 
van partijen, die wel betrokken zijn maar nog nauwelijks met elkaar ge-
sproken hadden. Het focusgesprek heeft het stadsdeel geïnspireerd om in 
De Gooyer een werkoverleg over de Dapperbuurt te houden, waarbij ook 
twee woningcorporaties, welzijnsinstelling Dynamo en de HvA aanwezig 
waren. Daar is ook gesproken over hoe bezoekers van buitenaf betekenis-
voller kunnen zijn voor de bewoners. 

De betrokkenen bij fase twee hebben een derde fase afgesproken waarin 
met De Gooyer een vervolgbijeenkomst wordt georganiseerd. Dit wordt 
een werkbijeenkomst om de opgekomen vragen en mogelijke oplossingen 
verder uit te werken via het zogenaamde ‘forum theater’ (zie hieronder). 
Dit zal gebeuren met een aantal andere betrokkenen, onder anderen vrij-
willigers en professionals van Dynamo die eens in de week Resto van Harte 
organiseren in het verzorgingstehuis. 
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Spelen met methoden Het aanwakkeren van verschuivingen in de ver-
houdingen door reflectie daarop kan op veel manieren. In deze context, 
waar rollen uiteenlopen en aan het veranderen zijn, kiezen we voor een 
 specifieke verzameling methoden. We hebben gemerkt dat we, passend bij 
de context, (elementen van) bestaande interventies toepassen die zorgen 
voor het experimenteren met rollen en de bijbehorende verhoudingen. 
Ruimte geven aan humor en plezier is daarbij belangrijk. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om korte interventies die een bijeenkomst weer wat los maken 
(bijvoorbeeld ‘speed-daten’)6 of uitgebreide werkvormen uit de drama-
turgische literatuur (bijvoorbeeld ‘terugspeeltheater’).7 Deze interventies 
beïnvloeden de kenmerken van samenwerkend leren in positieve zin. 
 Bovendien geeft dit soort interventies vaak ook meteen een herkenbaar 
commentaar op de gebruikelijke gang van zaken. De keuze voor dit soort 
interventies wordt ingegeven door de onderzoeksgroep van Engeström die 
het fenomeen carnaval aan samenwerkend leren koppelt.8 Carnaval bevat 
immers drie op elkaar voortbouwende eigenschappen: iedereen doet mee 
aan het experimenteren met andere rollen, de hele bestaande sociale orde 
en bijbehorende ongelijkheid valt weg en er is onbevooroordeeld en vrij 
contact tussen iedereen. Dit gedachtegoed biedt een krachtig uitgangspunt 
om groepen mensen te verbinden. In het beste geval gaan deelnemers zich 
ontspannen, elkaar leuk vinden, en grijpen ze de mogelijkheid aan om zich 
een stapje te verwijderen van hun gebruikelijke rol, inclusief het handelen 
en de taal die daarbij horen. 

Zelf carnaval organiseren is misschien wat omslachtig, maar een ideaal-
typisch voorbeeld van een hieraan gerelateerde methode die we regelmatig 
toepassen is het forumtheater.9 De methode, ontwikkeld in Brazilië begin 
jaren zeventig, is onder andere geschikt voor situaties waarin het gaat om 
het reduceren van machtsverschillen en het vergroten van zeggenschap van 
kwetsbare burgers. Het is een theaterspel, waarin alle aanwezigen mee-
spelen aan een herkenbare lastige situatie door elkaar op eigen initiatief 
af te lossen in de zich steeds verder ontwikkelende scène. Gedurende dit 
participatieve theater wordt er geëxperimenteerd met allerlei aspecten die 
raken aan de lastige situatie, zoals rollen, verwachtingen, oplossingen, taal, 
gedrag en houding. Deze manier van werken brengt bijna vanzelfsprekend 
humor en plezier met zich mee. Bovendien doen de deelnemers aan den lijve 
ervaring op met alternatieven voor non-verbaal handelen. Door gezamen-
lijke reflectie op de voorstelling achteraf wordt verder onderzocht wat de 
meest gewenste alternatieven zijn. In onze projecten buiten het fieldlab 
zien we dat de methode zich ook goed laat lenen voor het invullen van nieuwe 
rollen, zoals in de casus aan het begin van dit hoofdstuk. Een noodzakelijke 
kanttekening hierbij is dat humor, op basis van bijvoorbeeld een over-
drijving, niet in elke cultuur hetzelfde effect heeft.
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Van microniveau naar boven We begonnen dit hoofdstuk met de uit-
daging rondom het veranderen van complexe verhoudingen tussen verschil-
lende belanghebbenden binnen het gemeentelijk beleid om meer ruimte 
te geven aan maatschappelijk initiatief. Door de theorie van samenwerkend 
leren toe te passen op twee casussen waarin die verhoudingen van binnen-
uit of van buitenaf veranderden, hebben we zicht proberen te geven op een 
verzameling interventies die daar op microniveau aan kunnen bijdragen. 
Afhankelijk van de mogelijkheden die de context biedt, passen we inter-
venties toe die je als speels of ‘carnavalesk’ zou kunnen labelen. Het idee 
daarachter is dat de eigenschappen daarvan — iedereen doet mee, de sociale 
orde valt weg en er is onbevooroordeeld contact — positief bijdragen aan 
samenwerkend leren. In een situatie waarin succesvol gezamenlijk wordt 
geleerd verschuiven de verhoudingen als vanzelf. De uitdaging is om voor 
een bepaalde context een passende interventie te vinden of te ontwikkelen. 
We hebben met de tweede casus in Fieldlab Oost laten zien dat het samen 
beslissen over de interventie in de volgende fase goed werkt.

Een positieve ontwikkeling in verhoudingen op microniveau betekent 
echter nog niet dat er op andere meer institutionele of organisatorische 
 niveaus ook zomaar verandering optreedt. De spelers op microniveau 
 hebben, eenmaal terug in hun institutionele setting, te maken met de 
 handelwijze, cultuur en formele bevoegdheden binnen hun institutie of 
context en de manier waarop daar bijvoorbeeld financiële middelen be-
schikbaar worden gesteld. Dat alles neemt niet weg dat successen op micro-
niveau op langere termijn kunnen bijdragen aan veranderingen op insti-
tutionele of organisatorische niveaus, die nodig zijn voor het daadwerkelijk 
ruimte geven aan initiatieven van bewoners aangaande het overnemen van 
overheidstaken. In de twee besproken casussen zien we bijvoorbeeld dat de 
medewerkers van stadsdelen zich meer in de context van de buurtbewoners 
gaan bewegen om mee te praten over het wel en wee van de initiatieven. 
Zij zorgen mede voor een open proces om binnen en buiten hun eigen 
 context betrokkenen te vinden via het voeren van inclusieve gesprekken. 
Daarmee worden aan de ene kant experimentele praktijken van zelf-
regulatie bevorderd. Terwijl aan de andere kant relevante regelingen, 
 formele competenties en financieringsstructuren op een natuurlijke 
 manier kritisch bekeken gaan worden. Het stimuleren van samenwerkend 
leren op microniveau kan zo indirect bijdragen aan het verder vormgeven 
van voorwaarden op macroniveau voor het vullen van de ruimte voor maat-
schappelijk initiatief.
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Fundamenteel in onze fieldlabmethodiek is de participatie van 
belanghebbende partijen bij de diagnose en het ontwikkelen 
van oplossingen voor complexe grootstedelijke opgaven. Het 
 betrekken van deze partijen omvat echter meerdere uitdagingen. 
Want wie zijn de belanghebbenden, hoe doorgrond je hun be-
hoeften en hoe vertaal je deze kennis naar het handelen van de 
publieke professioneel? 

De drie volgende hoofdstukken laten ieder een verschillende 
 insteek voor participatie van belanghebbende partijen zien. 
Rondom de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare 
 groepen (hoofdstuk 8) is gekozen voor een betrokken, maar 
even kritische benadering. Uit het onderzoek blijkt een kloof 
 tussen wat deze groepen zeggen en denken over de eigen 
 financiële situatie — en de daadwerkelijke risico’s op financiële 
problemen vanwege hun handelingen. Inzicht in deze kloof biedt 
handreikingen voor effectiever handelen van de betrokken 
 professionals. In het ruimtelijk onderzoek MijnStraat 
 (hoofdstuk 9) ligt het perspectief op het schaalniveau van de 
straat en de tekenen van toe-eigening die daar zichtbaar zijn. 
Juist op dit schaalniveau worden de effecten van keuzes door 
 professionals uit het ruimtelijk domein zichtbaar in de sociale 
gebruiksmogelijkheden van de bewoners. Zij worden een meer 
volwaardige gesprekspartner van de ruimtelijk professional  
— en daarmee potentieel beter betrokken bij de ruimtelijke 
 ontwikkeling van de eigen buurt. Het onderzoek over het imago 
van Zuidoost (hoofdstuk 10), ten slotte, betrekt allerlei belang-
hebbende partijen van het stadsdeel bij het ontwikkelen van 
 toekomstbeelden. Op basis van lokale bronnen en uitingen zijn 
de karakteristieken en beelden van Zuidoost geconstrueerd, 
waarbij het perspectief van bewoners en ondernemers centraal 
staat.

participatie van 
belanghebbende partijen

———————





In de veranderende verhoudingen tussen overheid en burgers wordt 
steeds meer verwacht van de zelfredzaamheid van mensen. De ver-
onderstelling hierbij is uiteraard dat burgers veelal zelfredzaam 
 (willen) zijn en dat, wanneer ze dat niet (kunnen) zijn, ze hun weg 
 vinden naar een passend ondersteunend aanbod. Hoewel iedereen 
 intuïtief aanvoelt dat voorkomen beter is dan genezen, vraagt zelf-
redzaamheid in eerste instantie vooral om vaardigheden in zelf-
diagnose. Deze vaardigheden kunnen echter alleen worden aan-
geleerd als er een bepaald bewustzijn is van de risico’s van de financiële 
situatie. Beter inzicht in hoe bewoners zelf hun financiële situatie 
 ervaren is daarom essentieel om het ondersteuningsaanbod beter te 
laten aansluiten op de behoeften van bewoners. Via onderzoek en 
 experiment moet er meer inzicht komen op de vraag in hoeverre 
 mensen zelfredzaam (denken te) zijn en hoe deze zelfredzaamheid 
 bevorderd kan worden.

In Amsterdam Nieuw-West is financiële zelfredzaamheid om meerdere 
 redenen potentieel problematisch. Een aanzienlijk deel van de bewoners 
kampt met een of meer problemen op sociaal, economisch of cultureel 
 gebied. Zij leven van een laag inkomen, zijn laagopgeleid en soms ook laag-
geletterd, beheersen de taal onvoldoende en hebben gezondheidsklachten.1 
In hoeverre hebben deze bewoners de benodigde vaardigheden en kennis 
om financieel zelfredzaam te zijn en wat vraagt dit van de relatie tussen 
vraag en aanbod ? 
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Met circa 146.000 inwoners is Nieuw-West het grootste stadsdeel van 
Amsterdam. Het wordt gekenmerkt door zijn multiculturaliteit: meer 
dan de helft van de bewoners heeft een niet-westerse achtergrond en in 
 bepaalde wijken neemt het aandeel van deze groep nog toe.2 Stadsdeel 
Nieuw-West kent diverse sociaal-maatschappelijke opgaven, zoals armoede, 
( jeugd)werkloosheid, gezondheidsproblemen en taal- en integratievraag-
stukken, waar hulpverlenende organisaties een antwoord op proberen te 
geven. In het gehele stadsdeel Nieuw-West had zo’n veertig tot zestig procent 
van de inwoners in 2014 moeite met rondkomen.3 Twaalf procent van de 
bewoners ervaart een gebrek aan regie op het eigen leven.4 Specifieke aan-
dachtsgebieden zijn de wijken Geuzenveld en Slotermeer. 

Onderzoek van de gemeente Amsterdam toont aan dat zowel de gezond-
heid, de sociaal-economische positie als de algemene zelfredzaamheid van 
bewoners van deze wijken een stuk lager liggen dan het gemiddelde in de 
stad.5 Voor de betrokkenen zelf is dit onwenselijk omdat zij bovenmatig 
aangewezen zijn op en afhankelijk zijn van ondersteuning en hulp van 
 derden. Maar ook voor de (lokale) overheid is dit een onwenselijke situatie, 
gegeven het streven naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van 
 burgers. 

Een uitdaging Binnen Fieldlab Nieuw-West zagen wij ons samen met de 
praktijkpartners voor de vraag gesteld: ‘Hoe ondersteun je burgers zodat 
zij financieel zelfredzamer worden en (probleem)schulden in de toekomst 
voorkomen kunnen worden? We besloten ons te richten op quick wins: 
 welke aanpassingen kunnen er in het huidige ondersteuningsaanbod 
 gedaan worden om de burger financieel zelfredzamer te maken? Hierbij 
moet onder meer gedacht worden aan het aanleren van ontbrekende vaar-
digheden en kennis. Dat kan gaan over het aanvragen van toeslagen en 
 lokale aanvullende inkomensvoorzieningen, maar ook over het creëren 
van het besef dat inwoners hulp moeten zoeken wanneer ze een brief 
 krijgen die ze niet (helemaal) begrijpen. Wij stelden ons nadrukkelijk 
ten doel om het vernieuwde aanbod nauw aan te laten sluiten bij de be-
hoeften van de bewoners van Nieuw-West en de professionals.

In dit stuk gaan we in op de inzichten die we opdeden tijdens de eerste 
fases van ons onderzoeks- en ontwikkelproject. In welke mate zijn de 
 bewoners van Nieuw-West al financieel zelfredzaam? Op welke wijze wil-
len zij ondersteund worden op weg naar een financieel zelfredzamer leven 
en wat betekent dat voor het huidige aanbod? Het project is nog niet af-
gerond; dit stuk betreft een tussentijdse evaluatie. 

In ons onderzoek gebruiken we de definitie van het Nibud voor financiële 
zelfredzaamheid: ‘Iemand is financieel zelfredzaam wanneer hij welover-
wogen keuzes maakt zodanig dat zijn financiën in balans zijn, zowel op de 
korte als op de lange termijn.’ 6 Het concept gaat daarmee dus over een 
situa tie waarin iemand zijn financiën en financiële administratie zelfstan-
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dig  beheert en daarbinnen zodanige beslissingen neemt dat er geen beta-
lingsachterstanden ontstaan. Dat hoeft niet per se te betekenen dat iemand 
alles zelf doet. Het betekent wel dat iemand op het juiste moment hulp in-
roept : wanneer iemand niet weet wat hij moet doen, moet hij wel weten dat 
hij hulp moet inroepen. Dat kan betrekking hebben op het omgaan met en 
 reageren op post of betalingsverzoeken, maar ook bijvoorbeeld op de vraag 
of iemand wel of niet een bepaalde verzekering moet afsluiten. Een en ander 
vergt onder andere leesvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardig-
heid. De toepassing daarvan uit zich in het wel of niet beschikken over een 
aantal competenties. Voor deze competenties is eveneens de definitie van 
het Nibud gevolgd.7

1  In kaart brengen — De consument beschikt over een overzicht  
dat  inzicht geeft in de mogelijkheden om zijn financiën in balans te  
houden.

2  Verantwoord besteden — De consument besteedt zijn inkomsten zo- 
danig dat zijn huishoudfinanciën op de korte termijn in balans zijn.

3  Vooruit kijken — De consument realiseert zich dat wensen en gebeurte-
nissen op de middellange en lange termijn financiële gevolgen hebben 
en stemt zijn huidige bestedingen hierop af.

4  Bewust financiële producten kiezen — De consument kiest financiële 
producten op basis van budgettaire overwegingen en passend bij zijn 
 persoon en persoonlijke huishoudsituatie.

5  Over voldoende kennis beschikken — De consument beschikt over alle 
relevante kennis om zijn huishoudfinanciën op de korte, middellange en 
lange termijn in balans te brengen en te houden.
 

Gedrag en werkelijkheid De meeste bewoners van Nieuw-West die wij 
spraken8 zijn tevreden over hun eigen financiële gedrag en vaardigheden.9 
De helft (52 procent) geeft aan heel goed te zijn in het omgaan met geld. 
In totaal geeft tachtig procent aan heel goed tot redelijk goed te zijn in het 
omgaan met geld en het op orde houden van de post, uitgaven en adminis-
tratie. Slechts vier procent zegt van zichzelf dat ze er heel slecht in zijn. 
Van de ondervraagden geeft vijftien procent aan dat zij hulp ontvangen bij 
hun geldzaken. Ruim een op de tien zou wel hulp willen maar krijgt deze 
niet. Hulp wordt vooral gevraagd in informele kring. In totaal zei 35 procent 
weleens hulp te vragen aan buren, vrienden of familie. Daarnaast zei 
 on geveer één op de vijf ondervraagden niet te weten waar men hulp zou 
kunnen vragen op het moment dat zij hulp nodig hebben. Ook gaf meer dan 
een derde van de bewoners aan moeite te hebben met het vinden van de 
( juiste) informatie rondom financiën.

Afgezet tegen de landelijke cijfers zijn de financiële gedragingen binnen 
Nieuw-West echter potentieel problematisch. Ongeveer de helft van de 
 ondervraagde bewoners zegt het afgelopen jaar betalingsachterstanden 
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te hebben gehad, rood gestaan te hebben op de bankrekening of een lening 
te zijn aangegaan. In de laatste versie van de landelijke Monitor Betalings-
achterstanden lag dat percentage op 32,1.10 Verder had één op de zes bewo-
ners in Nieuw-West het afgelopen jaar een lening bij familie of vrienden, 
tegenover één op de twaalf landelijk.11 Bijna een kwart van de bewoners 
spaart op geen enkele manier. Volgens gegevens van het Nibud is dat lande-
lijk vijftien procent.12

Ongeveer veertig procent van de bewoners heeft geen financiële reserve 
om onverwachte uitgaven, zoals de aanschaf van een nieuwe koelkast, op 
te kunnen vangen. Uit onderzoek blijkt dat dit een van de grootste risico’s 
is bij het opbouwen van ernstige schulden.13 De hier aangehouden buffer is 
overigens fors lager dan de door het Nibud gehanteerde minimum buffer 
van 3550 euro voor een alleenstaande in 2012.14

Ongeveer één op de tien bewoners vergeet regelmatig rekeningen te 
 betalen. En bijna twee derde ontvangt wel eens een rekening die zij niet 

Onderzoek financiële zelfredzaamheid Nieuw-West Het lectoraat 
 Armoede Interventies voert een meerjarig onderzoek uit naar finan-
ciële zelfredzaamheid in Amsterdam Nieuw-West. Het onderzoeks-
project  bestaat uit diverse stappen en activiteiten. Het gaat om: 

v  Het inventariseren van de financiële zelfredzaamheid van bewoners 
van Nieuw-West; door middel van het uitzetten van een enquête 
 onder bewoners. 

v  Het inventariseren van het ondersteuningsaanbod; door middel 
van  internetsearch en interviews met professionals.

v  Het evalueren van een aantal specifieke initiatieven of projecten;  
door middel van interviews, beperkte 0- en 1-metingen naar de leer-
effecten op deelnemersniveau en observaties.

v  Het in samenwerking met praktijkpartners verkennen van nieuwe 
mogelijkheden om de financiële zelfredzaamheid van bewoners 
te  versterken; door middel van werksessies met betrokkenen en het 
formuleren en  implementeren van nieuw aanbod.

De groep inwoners van Nieuw-West die nog geen problematische 
 schulden hebben is de doelgroep. De groep inwoners die een beroep 
 deden of doen op de schuldhulpverlening is namelijk redelijk in beeld. 
Van de inwoners die geen beroep doen op de schuldhulpverlening is 
erg weinig bekend. Van deze groep wilden wij weten in hoeverre zij 
 zichzelf op financieel gebied kunnen redden en of dat voldoende is om 
in de nabije toekomst uit grote financiële problemen te blijven. 
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hadden verwacht. In het licht van het feit dat veertig procent (vrijwel) geen 
buffer heeft is dit een zorgwekkende bevinding.

We zien dus een behoorlijke discrepantie: bewoners van Nieuw-West 
beoordelen hun eigen kennis en vaardigheden als redelijk tot goed, terwijl 
bij vragen naar de gedragingen naar voren komt dat in ieder geval een deel 
van de bewoners wel degelijk financieel risico loopt en dat de kans op het 
ontstaan van schulden aanwezig is, als er niet al schulden zijn. De kern is dat 
men zich niet of onvoldoende bewust is van de financiële risico’s die men 
loopt, wat het gevolg is van het ontbreken van de nodige vaardigheden om 
financieel zelfredzaam genoemd te kunnen worden. Zij hebben daarmee een 
onvoldoende realistisch beeld van hun eigen vaardigheden, overschatten 
deze of doen zich naar buitenstaanders beter voor dan ze zijn. Dat is in alle 
gevallen reden tot zorg, omdat betrokkenen in die omstandigheden geen 
hulp zullen inroepen waar die wel nodig is. Daarmee zijn zij verminderd 
 financieel zelfredzaam en dat is volgens ons reden tot bezorgdheid.

Leren van hulpvragers Van de groep mensen die hun eigen vaardigheden 
en kennis (te) positief inschatten is de verwachting dat zij niet snel bij het 
ondersteuningsaanbod zullen aankloppen. Als je namelijk niet weet wat 
je niet weet, formuleer je ook geen hulpvraag. Uit het bovenstaande komt 
echter ook naar voren dat vijftien procent van de ondervraagden aangeeft 
hulp te krijgen. Hoewel deze hulp vooral in informele kring gevonden wordt, 
is er ook een groep bewoners die aanklopt bij het (lokale) ondersteunings-
aanbod. Om welke mensen gaat het en met welke vragen of problemen klop-
pen zij aan?

De afgelopen twee jaar hebben we nauw samengewerkt met een aantal 
praktijkpartners, waaronder BOOT Nieuw-West en Grip op je Geld Sloter-
meer / Geuzenveld, organisaties die laagdrempelige hulp bieden op onder 
andere financieel gebied. We zien dat de (financiële) inloopspreekuren die 
deze organisaties houden vaak bezocht worden door bewoners met een 
 uitkering en een migratie-achtergrond. Kenmerkend voor deze bewoners 
is dat er vaak sprake is van een taalbarrière, waardoor zij moeite hebben 
met het lezen van brieven en met andere vormen van communicatie. Veel 
van de vragen hebben dan ook daarmee te maken: de onduidelijkheid en 
het onbegrip ten aanzien van ontvangen post.

Dat ligt aan wat er in de brief staat. Als ik het niet kan lezen dan heb ik 
daar hulp bij nodig. Ook als ik contact moet opnemen met organisaties 
en het gaat om iets moeilijks, zoals het treffen van een betalingsregeling, 
dan durf ik dat niet zelf te doen. 
Bewoner bij Grip op je Geld die een betalingsregeling wilde treffen  
voor een schuld bij de Belastingdienst 
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Soms weten bewoners niet of ze een brief goed begrepen hebben en zoeken 
ze naar bevestiging. Daarnaast speelt bij een deel van de bewoners een ge-
brek aan digitale vaardigheden en moeite met de bureaucratische eisen en 
regelgeving van de huidige samenleving. Zij zijn mede daardoor niet in staat 
zelfstandig hun eigen administratie en / of financiën te beheren. Daarbij 
komt dat het een deel van de bezoekers niet goed lukt om rond te komen van 
het lage inkomen, dat men kampt met betalingsachterstanden of schulden 
(vaak bij de Belastingdienst) en de nodige financiële kennis en vaardig-
heden mist. De hulpvragen die op financieel gebied binnenkomen variëren 
van het niet begrijpen van brieven tot het aanvragen van (inkomensonder-
steunende) voorzieningen of kwijtscheldingen en het maken van betalings-
afspraken rondom aflossing van schulden.

Vorige keer ben ik hier geholpen met de aanvraag kwijtschelding van  
de gemeentebelasting. Nu heb ik een brief gekregen waarin het weer gaat 
om de gemeentebelasting. Dat is veel geld voor mij.
Bewoner bij BOOT die een kwijtschelding wil en zoekt naar aanvullende 
inkomensondersteuning vanuit de gemeente

Bij de burgers die wel om hulp vragen en daarmee dus te kennen geven dat 
ze zich bewust zijn van de hiaten in hun kennis en vaardigheden, zien we 
dat ze dat voor het grootste gedeelte in informele kring doen, bij buren, 
vrienden of familie. Bij het laagdrempelige ondersteuningsaanbod zien we 
dat mensen vooral op zoek zijn naar incidentele hulp (uitleg brief, treffen 
van betalingsregeling) en vaak geen fundamentele hulpvraag stellen waar-
mee hun financiële zelfredzaamheid structureel vergroot zou kunnen 
 worden. Daarnaast speelt dat een deel van de bewoners aangeeft wel hulp 
te willen, maar niet weet waar goede hulp of de juiste informatie verkregen 
kan worden.

De vraag die wij ons stelden voorafgaand aan het project, was welke kleine 
aanpassingen er in het huidige ondersteuningsaanbod gedaan kunnen 
 worden om de burger financieel zelfredzamer te maken. Aanvullend hierop 
stelden we ons ten doel om het vernieuwde aanbod nauw te laten aansluiten 
bij de behoeften van de bewoners van Nieuw-West en de professionals. 
Bij het formuleren van deze vraag zijn wij er impliciet van uitgegaan dat 
mensen de hiaten in hun kennis en vaardigheden zien en hier dus een 
 ondersteuningsbehoefte op kunnen toepassen en vervolgens van het onder-
steuningsaanbod gebruikmaken. Tijdens ons onderzoek kwamen we tot 
de conclusie dat veel bewoners geen concrete behoeften formuleren omdat 
ze tevreden zijn over hun eigen financiële vaardigheden en kennis en zich 
niet bewust zijn van de risico’s die ze lopen. 
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Verbeterde ondersteuning In het licht van de verworven inzichten moet 
de vraag opnieuw gesteld worden op welke wijze bewoners dan wel onder-
steund kunnen worden om financieel zelfredzamer te worden. We zien 
dat we binnen dit kader te maken hebben met grofweg drie verschillende 
groepen bewoners: bewoners die geen financiële vragen hebben omdat zij 
zich niet bewust zijn van de financiële risico’s die ze lopen; bewoners die 
financiële vragen hebben maar niet weten waar ze terecht kunnen met hun 
vraag; en bewoners die financiële vragen hebben en bekend zijn met het 
(laagdrempelige) ondersteuningsaanbod.

Om bij deze groepen bewoners verergering van de problematiek te voor-
komen en hen verder op weg te helpen richting meer financiële zelfredzaam-
heid, is een aantal belangrijke stappen nodig. Voor de eerste groep bewoners 
gaat het in eerste instantie om bewustwording van de eigen situatie en 
 risico’s. Bij de tweede groep is toeleiding naar het bestaande aanbod cruciaal 
en voor de derde groep is het van belang dat de ondersteuning minder in-
cidenteel wordt, maar dat er gelegenheid is om de vraag achter de vraag in 
beeld te krijgen.

Op basis van onze bevindingen, maar niet voortkomend uit het onder-
zoek, kan een aantal aanbevelingen worden geformuleerd voor de ver-
betering in de uitvoeringspraktijk, zodat deze drie groepen beter worden 
bediend.

v  Bewustwording en toeleiding: preventief en ‘outreachend’ werken 
Ten tijde van onze inventarisatie van het ondersteuningsaanbod hebben 
wij geen initiatieven gevonden die outreachend of preventief werken.15 
Een preventief aanbod kan helpen om mensen tijdig bewust te maken 
van hun financiële situatie, zodat schulden voorkomen worden. Hierbij 
is het wel van belang dat dat aanbod op het juiste moment en op de juiste 
manier onder de aandacht van de betrokkenen wordt gebracht.16

v  Toeleiding: zichtbaar maken van de hulpverlening  
Er is nog een slag te maken wat betreft de zichtbaarheid van de initia-
tieven en het type hulp dat zij bieden. Hoe dit te doen is nog de vraag. 
 Mogelijkerwijs zou het verspreiden van informatie in meerdere talen 
— zoals gebruikelijk in bijvoorbeeld de Verenigde Staten — een stap 
in de goede richting zijn.

v  Toeleiding: aansluiting op informele hulp
 De vraag is in hoeverre het eigen netwerk van de bewoners zich richt 

op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid en zich ondersteund 
voelt bij het bieden van deze hulp. Een betere aansluiting op het in-
formele netwerk kan zorgen voor meer (gecontroleerde) hulp en snelle 
 professionele actie op het moment dat de problemen daarom vragen. 
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Ook de beschikbaarheid van directe ondersteuning voor mensen die 
 informele hulp bieden kan wellicht soelaas bieden, zodat zij de risico’s 
en valkuilen van hun eigen hulpverlening goed begrijpen en de eventuele 
voordelen van ‘doorverwijzing’ naar formele hulpverlening inzien.

v  Vraag achter de vraag: verbreden functies van de laagdrempelige inloop  
Het zou gezien onze bevindingen mooi zijn als de inloopspreekuren tot 
een verbreding van hun aanbod zouden kunnen komen, waarbij zij zich 
mede richten op bewustwording en tijd hebben om een analyse te maken 
van de dieper gaande problematiek, de vraag achter de vraag. We denken 
dan bijvoorbeeld aan het aanbieden en afnemen van een financiële gezond-
heidscheck bij klanten die voor de tweede keer komen en een informatief 
gesprek over het ondersteuningsaanbod en doorverwijzing — los van de 
concrete vraag die op dat moment bij de bewoner speelt. Het is de vraag 
of deze stappen gegeven de kennis, vaardigheden en capaciteiten van 
de bewoners altijd haalbaar zijn. We hebben de haalbaarheid van deze 
suggesties in ons onderzoek nog niet kunnen meenemen. 

v  Bewust worden van de vraag
 Wellicht is het (volledig) financieel zelfredzaam maken van mensen door 

hun vaardigheden bij te spijkeren voor sommige bewoners in Nieuw-
West (nog) een brug te ver. Niet alle bewoners zijn zich bewust van hun 
financiële situatie en de risico’s die zij lopen, waardoor zij geen hulp 
 zoeken. Andere bewoners met financiële vragen stellen niet altijd een 
bredere hulpvraag om zo structureel aan hun vaardigheden te kunnen 
werken. Kleine stapjes zijn nodig, met als voornaamste prioriteit het 
voorkomen van financiële problemen en (ernstige) schulden. Dat bete-
kent dat er ingezet moet worden op verdere bewustwording van de 
 problematiek en het zichtbaar maken van het aanbod. Bewustwording 
moet niet alleen, of zelfs maar in de eerste plaats, vergroot worden door 
middel van voorlichting en informatieverstrekking. Veel meer is het van 
belang inwoners van Nieuw-West zo te ondersteunen dat zij zo min 
 mogelijk ‘fouten’ maken en zo veel mogelijk de ‘juiste’ dingen doen. Dat 
betekent dat meer ingezet moet worden op het zo aanbieden van onder-
steuning dat de betrokkenen er bijna ‘automatisch’ gebruik van gaan 
 maken, in plaats van dat zij een bewuste beslissing moeten nemen om 
zich tot de ondersteuning en hulpverlening te richten. Dat kan eigenlijk 
alleen bereikt worden door het aanbod in overleg met de (potentiële) 
 gebruikers verder aan te passen en te gaan experimenteren met voor-
noemde suggesties. 
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Het was belangrijk dat de interventies 
uit het onderzoek zouden aansluiten op

reeds bestaande projecten, niet dat er weer 
iets nieuws werd gecreëerd. Eén van de pro-
jecten die al sinds 2012 loopt is het financiële 
inloopspreekuur van Grip op je Geld in 
Nieuw-West. Grip op je Geld is een samen-
werkingsverband tussen SEZO, Humanitas, 
MEE Amstel en Zaan en De Regenboog Groep. 
Grip op je Geld organiseert op verschillende 
locaties in de stad inloopspreekuren voor 
 bewoners die vragen hebben over hun finan-
ciële administratie. Voor veel  bewoners is 
dit een laagdrempelig aanbod: sinds twee jaar 
zitten we in de bibliotheek in Nieuw-West 
waar mensen makkelijk  binnenlopen. Vaak 
komen mensen hier echt met concrete vragen, 
bijvoorbeeld over een bepaalde brief die ze 
niet goed snappen of een aanmaning waar ze 
mee zitten. Die spreekuren bieden direct hulp 
voor veel mensen, maar er zitten vaak toch 
ook veel grotere  problemen achter die niet 
goed zichtbaar  worden. 

Samen met de HvA hebben we in verschil-
lende werksessies met elkaar gekeken naar 
wat we nu voor interventie konden creëren 
die aansluit bij het bestaande aanbod en het 
ook verbetert. Die werksessies waren heel 
vruchtbaar. We hebben drie ochtenden vrij-
gemaakt om met elkaar te reflecteren op 
 zaken die anders of beter kunnen. De metho-
diek voor die bijeenkomsten vond ik heel 
 inspirerend. In de dagelijkse gang van zaken 
is er eigenlijk te weinig tijd om te reflecteren, 
dat is zonde, want zo worden er steeds weer 
nieuwe projecten uit de grond gestampt. 
Heel veel gaat al goed, ga daar op door. In 
deze werkvorm konden we in korte tijd toch 
iets neerzetten. Dat is één van de dingen 
die ik ook in mijn eigen organisatie wil mee-
nemen. 

Na die drie sessies kwamen we tot de 
 organisatie van verschillende themabijeen-
komsten, omdat we zagen dat daar veel 
 behoefte aan is. De eerste thema’s zijn ‘ziekte-
kostenverzekering’, ‘belastingaangifte’ en 
‘scholierenvergoeding’. Juist doordat veel 
mensen geen goed beeld hebben van hun 

 financiële problemen, zoals het onderzoek 
ook laat zien, kunnen we ze informatie ver-
schaffen om hun kennis en inzichten over 
de problematiek te vergroten. Deze bijeen-
komsten zijn op hetzelfde tijdstip als de al 
bestaande inloopspreekuren: de mensen die 
binnenlopen voor het spreekuur kun je wijzen 
op die bijeenkomsten en mensen die afkomen 
op de bijeenkomsten kun je informeren over 
de inloopspreekuren. Een win-win situatie 
eigenlijk. 

Het borgen van het draagvlak is nog wel 
een uitdaging. Soms hebben de onderzoekers 
van de HvA nog wel te veel het gevoel dat het 
project van de HvA is. Natuurlijk is de HvA 
initiatiefnemer en is het voor de betrokken 
organisaties een kleine prioriteit, maar het 
is wel belangrijk dat we goed blijven samen-
werken en er tijd in stoppen. Dat de HvA 
 samenwerkt met, en ook aansluit op, de prak-
tijk, is echt van toegevoegde waarde gebleken. 

Er werd ruimte gecreëerd  
om te reflecteren met elkaar, 
dat is essentieel

Bibian Hengeveld
Projectleider bij MEE Amstel en Zaan



Bewoners zijn de belangrijkste ervaringsdeskundigen van hun buurt. 
Wanneer zij straten als veilig en prettig beleven heeft dat een posi-
tieve invloed op hun woongenot. In veel buurten in de Amsterdamse 
Westelijke Tuinsteden valt hier nog veel te winnen. Openbare ruimte 
is daar vaak leeg en anoniem. Ook kan beter begrepen worden hoe 
soms subtiele vormen van toe-eigening van straten op sommige 
 plekken lukt en op andere plekken bevorderd kan worden. Nog te 
vaak blijft bewonersbetrokkenheid echter beperkt tot draagvlak-
verwerving. Een mogelijke oplossing is bewoners door middel van 
workshops tot gelijkwaardige en deskundige gesprekspartner van 
de ruimtelijk professional te maken. Interessant is dat hierbij de 
 methode wel via experimenten overgenomen kan worden in andere 
wijken, maar dat de aanpak juist kleinschalig moet blijven, op het 
schaalniveau van de dagelijkse leefomgeving van bewoners.

In de stedenbouw van de naoorlogse Westelijke Tuinsteden werd de tradi-
tionele straatvorm, zoals we die kenden uit de voorafgaande periode van 
de negentiende-eeuwse wijken waar straatwanden de straat vormen, los-
gelaten. De modernistische tuinstadwijk zou het optimale woonmilieu 
 moeten bieden voor de moderne burger. De werkelijkheid bleek echter 
weerbarstiger en de bevolking die er kwam wonen meer divers. Het werd 
een stadsdeel met een sociaal-economisch gedifferentieerde bevolkings-
samenstelling en een kwetsbare sociale cohesie. In het onderzoek MijnStraat 
is door middel van empirisch stedenbouwkundig actieonderzoek gepro-
beerd het functioneren van de straat in Nieuw-West te doorgronden en, 
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met die kennis, de betrokkenheid van bewoners bij hun directe woon-
omgeving met ontwerpworkshops te versterken. Een verslag van de be-
vindingen. 

De aanleiding voor het onderzoek was de vraag hoe met andere middelen 
aan de versterking van de sociale cohesie in Nieuw-West kan worden ge-
werkt. In het actieonderzoek is geprobeerd het ruimtelijk ontwerp in te 
 zetten om ‘van onderop’ het functioneren van de straat zichtbaar te maken 
— en van daaruit kansen op toe-eigening voor bewoners voorstelbaar te 
 maken. Het onderzoek vertrekt hiermee vanuit de ontwerpconventies over 
de ruimtelijke inrichting en de mate waarin die bijdragen aan mogelijk-
heden voor toe-eigening door bewoners.1 Het onderzoek bestaat uit een 
combinatie van empirisch en activerend onderzoek met als verbindend 
concept de toe-eigening van de straat. 

Toe-eigening als verbinder tussen fysiek en sociaal Als bewoners zich 
hun directe woonomgeving toe-eigenen draagt dit positief bij aan de inter-
actie tussen bewoners en daarmee aan de sociale cohesie.2 De toe-eigening 
van een straat kan echter vele vormen aannemen, van roerend tot onroerend 
en van materieel tot immaterieel.3 Fysieke tekenen van toe-eigening zijn 
zelf geplaatste bankjes, verzorgde tuintjes en aandacht voor de plekken 
waar het particuliere en gezamenlijke domein elkaar raken (trappenhuis, 
gevel, stoep). Maar er zijn ook meer indirecte tekenen, bijvoorbeeld het 
 gebruik van balkons die een relatie met de openbare ruimte creëren. Naast 
de gebruikers zelf hangt de mate van toe-eigening ook af van de condities 
die in de overgang tussen de woning en de straat zijn ontworpen. Zo lijken 
woon- of voorzieningenruimtes op de begane grond, zoals margestroken, 
voortuinen en zorgvuldig ontworpen stoepen en straten de toe-eigening 
sterker te stimuleren dan bijvoorbeeld parkeergarages op de begane grond. 
En juist daarin is Amsterdam Nieuw-West een uitdagende opgave als een 
stadsdeel zonder traditionele straatvormen, met veel blinde plinten en 
 garages op de begane grond en veel openbare ruimte. Maar hoe is de ruimte 
tussen gebouw en straat eigenlijk vormgegeven en in hoeverre liggen daarin 
kansen voor, en al zichtbare tekenen van, toe-eigening? 

Empirisch onderzoek en bewonersworkshops De keuze voor een 
 empirisch stedenbouwkundig onderzoek bouwt voort op een rijke traditie 
waarin de materiële verschijningsvorm van de stedelijke ruimte wordt ge-
analyseerd in relatie tot de openbare ruimte als publiek domein.4 Klassieke 
studies van ‘reflectieve practitioners’ als Kevin Lynch, Gordon Cullen en 
William White onderzoeken de relatie tussen de fysiek-ruimtelijke vorm-
geving van een plek en de ervaringen en gedragingen van de gebruikers 
van die ruimte. De ruimtelijke vorm conditioneert direct of indirect de 
 omstandigheden, identiteit en gedragingen waarbinnen het stedelijk leven 
zich voltrekt. 

Kijken als een stedenbouwer9
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Het Algemeen Uitbreidingsplan De Westelijke Tuinsteden maken 
deel uit van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van Cornelis van 
Eesteren. Het AUP is ontworpen in 1934 en uitgevoerd na de Tweede 
Wereldoorlog. Het AUP wordt gekenmerkt door de modernistische 
 stedenbouwkundige onderlegger met strokenbebouwing, open ver-
kaveling en (binnen)hoven. Het is een plan op hoofdlijnen. Van Eeste-
ren schreef hier zelf over: ‘Het is de taak van de hedendaagse ontwerper 
om het plan zoodanig op te zetten en in te richten, dat [ … ] wijzigingen, 
indien nodig of gewenscht blijken, steeds kunnen worden aangebracht 
zonder het stramien van het plan, dat de structuur van het plan vormt, 
te schaden’.5

 
Parkstad Ten behoeve van de stadsvernieuwing analyseert Anna Vos 
(1995) de structuur van het AUP.   Ze schetst een Schotse ruit; een weef-
sel van zwarte, blauwe en groene lijnen, met daarin groene velden (laag-
bouw in het groen) en rode velden (gestapelde bouw). De verhoudingen 
vormen samen een dragend raamwerk dat ook bij de stedelijke vernieu-
wing van Nieuw-West (Parkstad) tussen 2001 en 2008 is gehanteerd. 
Bij veel vernieuwbouwprojecten in Parkstad is de openbare ruimte meer 
ingekaderd, zijn nieuwe woonsegmenten geïntroduceerd en is stroken-
bouw omgewerkt in (semi-)gesloten bouwblokken. 

Luchtfoto van Geuzenveld Slotermeer, 1962.1

III Leren Participatie van belanghebbende partijen



105

Het vak ruimtelijk ontwerpen is bovendien een verbeeldend en 
 toekomstgericht vak. Het ontwerp schept met beelden en ruimtelijke 
 composities een voorstelbaar perspectief op hoe een plek in de toekomst 
mogelijk kan zijn. Het draagt daarmee zowel oplossingen voor de situatio-
nele problemen aan als de kansen en potenties van een plek. Voor de 
 ontwerper is goed kunnen kijken hoe iets is en zich voorstellend kunnen 
uitdrukken hoe iets zou kunnen zijn daarom een belangrijke competentie. 
Het empirisch stedenbouwkundig onderzoek sluit hierop aan en start bij 
de visuele analyse om plekken te ‘determineren’ en van daaruit de karakte-
ristieken, opgaven, kansen en kwaliteiten van een plek te ontdekken en 
structureren. 

Het onderzoek MijnStraat is opgebouwd uit een reeks van opeenvolgen- 
de rondes van casussen. De casussen zijn in afstemming met stadsdeel 
Nieuw-West en de deelnemende corporaties geselecteerd. In dit artikel zijn 
de Van Deysselbuurt, de Maassluisstraat en de Karel Klinkenberg straat 
 gebruikt. 

Bij iedere casus is geanalyseerd hoe de ruimte tussen het gebouw en de 
straat is vormgegeven, waar kansen op toe-eigening liggen en welke tekenen 
van toe-eigening al waarneembaar zijn. Deze kennis is ingezet om bewoners 
in workshops als professionals naar hun eigen woonomgeving te laten 
 kijken en zo adequaat hun eigen ervaring en kennis te delen met elkaar  
— en met de ruimtelijk professionals.

Bewoners kijken als stedenbouwers Het empirisch onderzoek vormt 
de basis voor de bewonersworkshops die zijn gehouden. Eerst is een ana-
lyseschema voor het empirisch onderzoek ontworpen. Vervolgens is de 
workshopvorm ‘kijken als een stedenbouwer’ ontwikkeld. De workshop 
 bestaat steeds uit twee delen. In het eerste deel wordt aan de hand van een 
minicollege met daarin concrete situaties uit de buurt getoond en bediscus-
sieerd hoe de straten ruimtelijk werken en waar tekenen van toe-eigening 
zichtbaar zijn. In het tweede deel gaan de bewoners zelf aan de slag aan 
de hand van creatieve werkbladen. Waar ligt hun thuisgevoel, wat vinden 
zij goed en minder goed in de buurt en hoe zien zij hun straat? Zo is de work-
shop een combinatie van kennis ophalen en kennis brengen.

Naar de workshop in de Van Deysselbuurt, in samenwerking met woning-
corporatie Rochdale, kwamen ongeveer dertig bewoners die gezamenlijk 
een redelijke afspiegeling van de buurt vormen. De ontwikkelagenda van 
Rochdale vormde het kader voor de bijeenkomst. ’s Avond waren Roch- 
dale en het stadsdeel daarom ook aanwezig. De bewoners gingen vanaf de 
start van het minicollege met elkaar en met de onderzoekers in gesprek. 
De  analyse van de buurt en de kansen op toe-eigening waren in de presen-
tatie volledig gebaseerd op onderzoek in hun buurt. De buurtbewoners 
 waren daardoor meteen ook gelijkwaardige gesprekspartners en erkende 

Kijken als een stedenbouwer9



2 Workshop Van Deysselbuurt met (onder) een door de bewoners ingetekend  
en beschreven werkblad.
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specialisten. De discussies en gesprekken verliepen gemoedelijk, geïnteres-
seerd en zo nu en dan humorvol.

In het tweede deel van de workshop werd de bewoners gevraagd om 
meerdere werkbladen in te vullen. De interactie was opnieuw groot. Men 
vroeg elkaar om advies, toonde elkaar hun vondsten en vroeg de onder-
zoekers bijvoorbeeld of ze wel de juiste plek tekenden. Door de nadruk op 
het tekenen te leggen, deden ook de bewoners actief mee die mogelijk wat 
meer moeite hadden met Nederlands schrijven. Opvallend was hoe serieus 
en zorgvuldig de bewoners de werkbladen invulden. Het creatieve proces 
leverde een rijk en geschakeerd beeld op van de toe-eigening en waardering 
van de woonomgeving. Een barrière in het denken over mogelijkheden, 
 zoals geveltuintjes, bankjes en voorzieningen, was echter de angst dat die 
zouden leiden tot ratten, zwerfvuil of hangjongeren. Oftewel, veronder-
stelde negatieve aspecten leken eventuele particuliere initiatieven in de 
openbare ruimte te dwarsbomen. Samen met woonstichting De Key is met 
de bewoners van de Karel Klinkenbergstraat een soortgelijke workshop 
 gehouden. De workshop was compacter en de bewoners waren minder 
 representatief, maar de insteek bleek opnieuw stimulerend en leidde tot 
een levendige dialoog. 

De schaalniveaus van toe-eigening in Nieuw-West Op basis van de 
 analyses zijn er in deze casussen in Nieuw-West meerdere schaalniveaus te 
onderscheiden waar mogelijkheden op toe-eigening van de openbare ruimte 
liggen: de straat, het hof, de stoep en het schaalniveau van roerende objecten 
zoals bankjes en potten. Hieronder wordt voor ieder van de schaalniveaus 
getoond hoe deze inwerken op de kansen op toe-eigening. 

De straat als residu — Zoals in het kader op p. 104 uiteengezet, is het steden-
bouwkundig plan voor Nieuw-West een plan met een ordenend ‘raster’ van 
wegen, groen en water. Het schaalniveau van de straat is daarbij alleen 
op hoofdlijnen bepaald. Parkstad veranderde hier niet veel aan. De straat 
lijkt hierdoor het ‘residu’ van de keuzes die op kavelniveau zijn gemaakt. 
Afbeelding 3 toont meerdere voorbeelden. In de Melis Stokehof is bijvoor-
beeld woningbouw toegevoegd die intern is georganiseerd met als gevolg 
een straat die aan de nieuwbouwzijde uit een soort groen ‘schootsveld’ 
 bestaat. Deze opzet draagt niet bij aan het stimuleren van interactie met het 
tegenover gelegen blok. Drastischer nog is de ontwikkeling van het woon-
gebouw aan het Eendrachtspark. Het gebouw is als een ‘burcht’ opgetrokken 
die bovendien door de omvang letterlijk boven de omgeving uittorent. Het 
gevolg is dat er nauwelijks nog sprake is van een straatvorm die tot sociale 
verkeersruimte uitnodigt. In Osdorp is opnieuw een laagbouwenclave toe-
gevoegd, maar daar ontstaat een ander soort straat. De nieuwbouw kenmerkt 
zich door een hovenstructuur waardoor ook de bewoners van het tegenover 
gelegen AUP-blok er tussendoor kunnen wandelen naar de achter gelegen 
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groenstrook. De begane grond is bovendien georiënteerd op de straat, 
 voorzien van een bescheiden overgangszone tussen privé en openbaar in 
de vorm van nissen. 

Het hof als collectieve ruimte — Sommige vergelijkbare hoven hebben 
door de tijd heen een andere functie toegewezen gekregen, zoals op af-
beelding 4 te zien is. Het eerste hof biedt met een speeltuin een concrete 
bestemming, terwijl het tweede hof in de Karel Klinkenbergstraat enkel 
kijkgroen heeft.

In de casus Karel Klinkenbergstraat ontdekten we hoe de inrichting en 
het proces van de groeninrichting tot toe-eigening leidden. De bewoners 
hebben samen met de hovenier de vegetatie bepaald. Hierdoor is een rijk-
geschakeerd hof ontstaan dat de bewoners met name ervaren vanuit hun 
raam en vanaf het balkon. Men droeg gezamenlijk de verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud. Dat is inmiddels echter weer veranderd, maar de 
trots en betrokkenheid bij de woonomgeving zijn gebleven, zo bleek uit 
de workshop. 

Wat de toe-eigening van het hof versterkt, is de wijze waarop de randen 
van het hof functioneren. Die zijn afgebakend, bijvoorbeeld door naast de 

3 De straat als resultante van de ontwikkeling op kavelniveau.  
Boven : Melis Stokehof en Woningbouw Cadiz Osdorp. Onder: Eendrachtspark.
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woongebouwen de doorgang smaller te maken met groene gaaswanden. 
 Het hof blijft voor de voetganger wel open, maar de wanden versterken de 
intimiteit en beslotenheid van het hof. In de bewonersworkshop werden 
beide componenten genoemd als de grote kwaliteit van het hof. Uit de ana-
lyse (zie afbeelding 5) blijkt dat het meest toegeëigende deel van het hof 
niet aan de gevel ligt (zoals vaker voorkomt), maar in het hart van het hof. 
Dit komt door de geslotenheid van de gevels zelf in combinatie met het 
 uitzicht op het groen vanaf de balkons.

Open plint nog geen actieve plint — De plint is de begane grond van een 
 gebouw. In de herontwikkeling van Nieuw-West en in de hedendaagse 
 gebiedsontwikkeling zijn menging (van functies en doelgroepen) en een 
 actieve plint de vanzelfsprekende ontwerpconventies. Een actieve plint 
zorgt voor direct contact tussen publieke en private ruimtes en draagt op 
die wijze bij aan een gedeelde woonomgeving. Een analyse van de begane 
grond toont echter de verschillende manieren waarop deze gestalte kan 
krijgen. Op afbeelding 6 is te zien dat in de oudbouw van het AUP, waar 
de gesloten gevel plaatselijk open is, de gebruikers de ruit vervolgens weer 
afdekken. Een plint met raam en woon- of werkruimte is niet vanzelf-
sprekend hetzelfde als een actieve begane grond. 

Bij de nieuwbouw om de hoek van dezelfde straat is te zien dat sommige 
buren gezamenlijk de kansen van een actieve plint en margestrook wel 
 aangrijpen en hier bankjes en planten hebben geplaatst. De positie van de 
keuken aan de straat speelt hierin een grote rol. Echter bij andere nieuw-
bouwprojecten in dezelfde buurt is er nauwelijks iets met de mogelijk-
heden van de voorruimte gedaan. De gordijnen zijn er dicht en er zijn geen 
tekenen van toe-eigening zichtbaar. In hoeverre dit samenhangt met de 

4 Verschillende invulling van hoven.  
Links een hof met speelplek, rechts een hof met kijkgroen. 
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5 Ontwerpend onderzoek naar de relatie tussen de vormgeving en de condities  
voor mogelijkheden tot toe-eigening. 
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straat (breedte, overzijde, inrichting) of de bewoners moet nog nader 
 worden onderzocht, met name om bij de hernomen stedelijke vernieuwing 
van Nieuw-West te leren van de keuzes die al met de stedelijke vernieuwing 
van Parkstad zijn gemaakt. 

De stoep — De stoep is bij uitstek de plek waar kansen op toe-eigening 
 liggen. De stoep als ruimte kent in Nieuw-West vele verschijningsvormen. 
Van een brede kale stenen stoep tot een smalle strook of een gemêleerde 
rij van groen en steen. Een kleine voorruimte of geleding tussen de voordeur 
en de stoep maakt in verschijningsvorm een groot verschil. Afbeelding 7 
toont meerdere varianten. De foto linksboven laat zien hoe de trapsgewijze 
opbouw naar de voordeur ruimte biedt voor een groene heg die de overgang 
tussen de woning en de straat verzacht. De foto ernaast toont de harde 
 overgang bij de voordeur aan de overkant van dezelfde straat. Deze laatste 
situatie werd bij de workshop met de bewoners wel gewaardeerd omdat 
het groen mogelijk tot overlast van afval en ratten leidt.

Bij de vorm en inrichting van de stoep speelt eigendom (erfgrenzen) ook 
een belangrijke rol, zoals de middelste twee foto’s illustreren. In de Karel 
Klinkenbergstraat is het looppad langs het hof een kale en rommelige over-
gangszone (afbeelding 7, midden-links). Eén rij tegels is van de gemeente 

6 Verschillend gebruik van open plinten: actief gebruikt en met gordijnen gesloten. 

Kijken als een stedenbouwer9



112

en één rij tegels van De Key. Dit resulteert in een strook die oneffen en 
 onpraktisch is. Iets soortgelijks is te zien in de Van Deysselbuurt. Daar 
 bepalen eigendomsgrenzen de loop van stoepen, zoals de stoep waar 
de trap de volledige stoepruimte inneemt (afbeelding 7, midden-rechts) 
en de plekken waar groene stroken zo breed zijn dat er maar een smal 
 wandelstrookje resteert (afbeelding 7, linksonder). Op de afbeelding 
 rechtsonder is de rand van het hof aan de Karel Klinkenbergstraat te zien 
waar de gevel aan het groen grenst. Hier zijn struiken geplaatst, wat een 
 inbraakpreventieve functie heeft, maar tevens de overgang naar de gesloten 
plint verzacht. Het goede onderhoud van deze heg is hierbij essentieel. 
Het tegelpad is voor de glazenwasser bedoeld, maar wordt ook door voet-
gangers gebruikt.

Nu de herontwikkeling in delen van Nieuw-West weer opstart, ver-
dient het aanbeveling om ook integraal naar de kansen op dit kleine schaal-

7 Enkele verschijningsvormen van de stoep in Nieuw-West.
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niveau van de stoep te kijken. Zo bleek tijdens de workshop in de Van 
 Deysselbuurt dat de herprofilering van de openbare ruimte niet vanzelf-
sprekend is afgestemd op de plannen tot herontwikkeling. 

Potten, groen en bankjes — Opvallend is het bijzonder lage aantal privé- 
objecten die bewoners zelf in de openbare ruimte of in de voorruimte van 
hun woning hebben geplaatst. Afbeelding 8 laat enkele voorbeelden uit 
de casussen zien. In de Van Deysselbuurt staat in totaal één privébankje in 
de openbare ruimte. Vaker voorkomend, met name bij de laagbouw, zijn 
zelfgeplaatste potten en bakken op de stoep. Ook in de Karel Klinkenberg-
straat zijn zeer weinig tekenen van toe-eigening zichtbaar. Er zijn geen 
 privébankjes of bloempotten. Er is wel een vogelflatje en er is een subtielere 
toe-eigening zichtbaar in de vorm van kinder-krijttekeningen en in de winter 
de kerstverlichting van de bewonersvereniging.

Terug naar de straat Het onderzoek verliep deels anders dan was voor-
zien. Binnen de context van het AUP bleek de straat een complexer ruimte-
lijk concept dan gedacht. Bovendien bleek het een schaalniveau dat in 
 zowel het AUP als Parkstad niet altijd de blijvende aandacht heeft die 
 nodig is. Daarnaast kwam de stedelijke vernieuwing onvoorzien snel weer 
op gang. Het empirisch onderzoek naar de toe-eigening van de straat moest 
zich daarmee gaan verhouden tot de vraag welke opgaven en kansen in het 

8 Schaarse voorbeelden van tekenen van toe-eigening in de casussen.
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herontwerp van straten in Nieuw-West meegenomen kunnen worden  
— en hoe daarbij ook de ervaringen van bewoners betrokken kunnen  
worden.

De eerste lessen uit het onderzoek richten zich daarom ook op de ver-
nieuwbouw die weer lijkt te zijn gestart. Ten eerste leveren de ontwerp-
conventies die in de vorige periode van de gebiedsontwikkeling zijn 
 gehanteerd (margestroken, menging, actieve begane grond et cetera) 
niet vanzelfsprekend een goede en fijne straat op. Daarvoor is een eva- 
luatie van de ruimtelijke effecten van Parkstad-innovaties noodzakelijk 
en — in Nieuw-West specifiek — het zicht op beide straatwanden. Ten 
 tweede zijn lessen voor betrokken herontwikkeling ook te vinden in de 
 micro-voorbeelden, zoals de waarde die bewoners in de Karel Klinken-
bergstraat hechten aan hun hof. De basis hiervoor is gelegd door samen 
met de hovenier de bloemen en planten uit te zoeken. Uit de workshop 
in de Van Deysselbuurt bleek echter dat deze bewoners alleen willen 
 participeren in beheer en onderhoud van de publieke ruimte als de basis 
op orde is en dat hield voor hen in: schoon, heel en veilig. Ten slotte bleek 
in de Van Deysselbuurt dat de stedelijke vernieuwing niet vanzelfsprekend 
weer tot een gezamenlijk optrekken van gemeente en corporaties leidt. 
Die samenwerking moet opnieuw gestalte krijgen. Vanwege het belang 
van de straat — en het versnipperd eigendom — zou bij die samenwerking 
ook gekeken moeten worden naar de kwaliteit en de kracht van de straat 
en de openbare ruimte. 

Misschien wel de belangrijkste les is dat we in staat zijn gebleken om 
een brug te slaan tussen professionals en bewoners, door middel van de 
 ontwerp-workshop. Gebleken is dat bewoners hun kennis van de buurt 
veel sterker aan de ruimtelijk professional kunnen overbrengen als ze 
dat als gelijkwaardige deskundige doen. Essentieel in de workshop is het 
minicollege dat louter beelden uit de eigen woonomgeving hanteert en 
 daardoor de taal van de stedenbouw herkenbaar en toegankelijk maakt. 
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de gespreksleiding openstaat voor een 
 andere opinie. Zo werd in de workshops duidelijk dat de manier waarop 
 bewoners hun straten beleven soms heel anders is dan het professioneel 
perspectief. Bewonersparticipatie kan zo voorbij draagvlakverwerving 
strekken en mogelijk voorkomen dat gemaakte fouten uit het verleden 
 worden herhaald. Zeker nu de stedelijke vernieuwing weer op gang lijkt 
te komen, moeten we scherper doorgronden welke ontwerpkeuzes werkten 
en nagaan hoe we de kennis en ervaring van de huidige bewoners er vol-
waardig bij kunnen betrekken. Opdat er buurten ontstaan met straten 
 waarin men niet alleen woont, maar waarin men ook samenleeft. 
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Circa negentig procent van de 1400  
woningen in de Van Deysselbuurt zijn

sociale huurwoningen en in eigendom van 
Rochdale. Zo’n 1100 woningen hebben inmid-
dels een projectstatus en voor deze panden 
moeten concrete bouwplannen gemaakt 
 worden. Het voornemen om de Van Deyssel-
buurt aan te pakken is er al heel lang, maar 
mede door de marktcrisis er is nog weinig 
gebeurd. 

We maken onderscheid tussen een gebieds-
aanpak voor de hele buurt en een woning-
aanpak wat per complex met de betreffende 
bewoners uitgewerkt wordt. In de woning-
aanpak is de participatie inmiddels goed 
 geborgd. Met alle renovaties en onderhouds-
projecten uit de laatste vijftien jaar heeft 
Rochdale hier zelf heel veel ervaringen op-
gebouwd. Bovendien zijn hier de bestaande 
kaderafspraken tussen gemeente, woning-
corporaties en huurdersorganisaties van toe-
passing. Dat geldt nog niet voor een gebieds-
aanpak, bewoners hebben hier minder 
inspraak. Daarom is behoefte aan een ander-
soortige bewonersbetrokkenheid. Het project 
MijnStraat helpt in de behoefte van Rochdale 
om dit meer inzichtelijk te maken. 

In de Van Deysselbuurt hebben we begin 
vorig jaar een klankbordgroep opgericht. 
In deze buurt is de participatiegraad laag, 
er bestond slechts één bewonerscommissie. 
We zijn echt bij mensen over de vloer geweest, 
zogeheten drempelbezoeken. Zo hebben we 
een heel gemêleerd gezelschap voor de klank-
bordgroep weten aan te trekken. We lichten 
hen de plannen toe en het proces, maar ge-
bruiken hen tegelijkertijd als informatiebron. 
Dat is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Mensen 
wachten al heel lang op de aanpak, zijn het 
wachten beu en willen alleen maar weten 
wanneer hun woning aan de beurt is. En 
dan vragen wij ze eerst weer om nog meer 
 informatie. 

Met de HvA hebben we de klankbordgroep 
speciaal gevraagd om ‘mindmaps’ te maken. 
Uit de daaruit volgende tekensessies, kwamen 
echt verrassende inzichten over wat bewoners 
zelf waardevolle en minder aantrekkelijke 
plekken vinden in de wijk. Zo bleek juist één 

van de — in onze ogen — meest afzichtelijke 
plekken in de Van Deysselbuurt een hele 
 geliefde plek voor bewoners. Het is eigenlijk 
gewoon een parkeerplaats, maar blijkt ook 
een belangrijke ontmoetingsplek voor de 
 bewoners. Dat legt voor ons nieuwe accenten 
in de planvorming. Op deze manier mee-
denken over het ontwerp van een buurt is in 
mijn ogen vrij nieuw. 

De inzet van Rochdale én de gemeente is 
natuurlijk dat het meedenken het gevoel van 
eigenaarschap vergroot waardoor mensen 
zich ook meer verantwoordelijk gaan voelen 
voor de (kwaliteit van) openbare ruimte 
en de sociale controle. Als woningcorporatie 
is het niet onze taak om dit zélf te doen en ook 
de mogelijkheden van de overheid zijn niet 
oneindig. Daarom willen wij dit samen met 
bewoners initiëren, faciliteren en stimuleren. 
Als dat lukt kan het leiden tot een duurzame 
leefbaarheid.

Als woningcorporatie moeten 
we een gevoel van eigenaar-
schap bij bewoners faciliteren

Richard Loman
Projectleider afdeling vastgoed Rochdale



Een fieldlab impliceert niet alleen onderzoeken, maar ook maken en 
doen. Het combineren van onderzoek en ontwerp moet uiteindelijk 
leiden tot bruikbare diensten en producten. De belofte is immers 
om directe waarde te creëren voor het gebied en de burgers. In Field-
lab Zuidoost wordt samen met alle betrokken partijen in de buurt 
 gewerkt aan een nieuw ontwerp voor het imago van Zuidoost. De 
 negatieve  reputatie die het stadsdeel nog steeds heeft, wordt door de 
bewoners als belemmerend ervaren en strookt bovendien niet met 
hun eigen percepties. Zij zijn juist optimistisch en ervaren een posi-
tieve ontwikkeling van het gebied. 

Stadsdeel Zuidoost is een district met een divers karakter. Het omvat 
 verschillende gebieden met vooral kantoren en bedrijven, zoals Amstel III 
en Bullewijk, er is een entertainmentcluster rondom de Amsterdam Arena 
en een medisch cluster rondom het AMC. Verder is er de Bijlmermeer met 
zijn verschillende buurten, het dorpje Driemond, Venserpolder en Gaasper-
dam met de buurten Holendrecht, Nellestein, Reigersbos en Gein. Sinds 
een aantal jaren heeft het stadsdeel steeds meer de ambitie om zich verder 
te positioneren als een voor bewoners en bezoekers aantrekkelijk deel van 
de metropoolregio Amsterdam. 

Deze ambitie wordt ook ondersteund door de gemeente Amsterdam. 
Met de visies Stad in balans en Koers 2025 probeert de gemeente een meer 
gebalanceerde ontwikkeling van de stad te bewerkstelligen.1 Hierbij wordt 
ernaar gestreefd dat ‘perifere’ gebieden zoals Zuidoost een nieuwe ‘positie’ 
krijgen: niet langer als buitenwijk maar als onderdeel van het grootstedelijk 
weefsel. De afgelopen tien jaar is een aantal locaties in het stadsdeel al met 
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succes (her)ontwikkeld als nieuwe plek voor bewoners en bezoekers. Een 
gebouw als de Ziggo Dome kon tijdens het bouwen op nogal wat scepsis 
 rekenen, Amsterdam had immers al genoeg concertzalen. Maar al snel werd 
de Ziggo Dome door erkende persoonlijkheden in de muziekwereld geroemd 
als een van de beste zalen waar ze ooit hadden opgetreden.2 Ook investeer-
ders beginnen weer interesse te tonen in Zuidoost. En bewoners vinden 
het inmiddels een geliefde plek om te leven, te ondernemen en om zich 
voor in te zetten. Deze waardering voor en de verbondenheid met de wijk 
vormen een vruchtbare basis om het imago van Zuidoost positief te ver-
sterken.3

Wat daarbij opvalt is dat met name de ‘verblijfkwaliteit’ van Zuidoost nog 
versterkt kan worden. Want hoewel het stadsdeel al een groei kent van het 
aantal hotels en overnachtingen door toeristen, is het nog geen plek waar 
men lang vertoeft. Hetzelfde geldt voor ( jonge) bewoners. Het uitgaans-
leven in Zuidoost is voor hen bijvoorbeeld te beperkt. Het stadsdeel is 
 daarom op zoek naar manieren om de verblijfkwaliteit voor bewoners en 
be zoekers te vergroten. Een stedelijk weefsel waar men niet alleen terecht 
kan voor grote evenementen, maar vooral ook voor een levendige bedrijvig-
heid van kleinschalige winkels, horeca, sport- en cultuurvoorzieningen 
en een aantrekkelijke drukte op straat.4

In Fieldlab Zuidoost beogen we samen met het stadsdeel en andere be-
trokkenen alternatieve ontwikkelingsrichtingen uit te werken om de positie 
van Zuidoost als een welkome plek voor bewoners en bezoekers te verster-
ken. Afgesproken is dat de term ‘fieldlab’ zeker niet als een laboratorium 
met proefkonijnen moet worden gezien, maar als een samenwerking waar 
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men de aanwezige expertise van bewoners en ondernemers benut. Met 
deze kracht als uitgangspunt werken we toe naar bouwstenen voor een 
 aantrekkelijker Zuidoost en naar concrete interventies die de wijk meer 
recht doen. 

Veranderend toerisme Sinds de jaren negentig spant Amsterdam zich 
in om een aantrekkelijke plek te worden voor bewoners en bezoekers. 
De economische crisis van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig had 
Amsterdam hard getroffen. Met een ‘compacte-stad-beleid’ probeerde 
 Amsterdam de terugloop van het aantal bewoners te keren. Het doel was 
om Amsterdam schoner, gevarieerder en aantrekkelijker te maken voor 
 bewoners uit de middenklasse die eerder de stad hadden verlaten. Ook werd 
er hard gewerkt om het slechte imago van Amsterdam als duur, vuil en on-
veilig te keren en om bezoekers aan te trekken.5 In het programma Topstad, 
dat met het ontstaan van City Marketing Amsterdam in 2004 werd ont-
wikkeld, waren maatregelen vastgelegd om Amsterdam te positioneren als 
een voorbeeldstad met een veelzijdige aantrekkingskracht voor een diverse 
populatie en dito bezoekers.6

Inmiddels is de groei van het aantal bewoners en bezoekers in Amster-
dam een feit. Het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland jaarlijks 
 bezoekt is tussen 2000 en 2014 met veertig procent gestegen naar bijna 
veertien miljoen. Het is druk in de Amsterdamse binnenstad, volgens velen 
zelfs te druk.7 Ook de gemeente ziet, net als andere betrokken partijen, 
steeds meer in dat de groei van het toerisme, hoewel gewenst als financiële 
motor en indicator van prestige, de leefbaarheid van de binnenstad niet 
in gevaar mag brengen. Een oplossingsrichting die in het beleid van de 
 gemeente is opgenomen is het spreiden van toerisme over andere stads-
delen en de regio. Andere stadsdelen moeten daarom worden gepromoot 
of aantrekkelijk worden gemaakt.8

Imago voorbij citymarketing Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt 
dat citymarketing om een stad of wijk te promoten een complexe opgave 
is die niet met enkele marketingtools gerealiseerd kan worden. Er is tevens 
een groeiende bewustwording dat steden niet zomaar vergeleken kunnen 
worden met marktproducten, maar dat ze in feite levende organismen zijn 
die zich lastig laten vangen door citymarketing en managementtheorieën. 
Daarom is het veld van stadspromotie steeds meer multidisciplinair ge-
worden.9 

Om het complexe verschijnsel ‘imago’ van een plaats te begrijpen brengen 
traditionele marktsegmentaties, die consumenten indelen in abstracte 
 categorieën, zoals leeftijd, geslacht, inkomen of herkomst, niet altijd genoeg 
nuance.10 In wat men de ‘vloeibare maatschappij’ is gaan noemen zijn be-
grippen als ‘hippe’ of ‘coole’ plaatsen vaak lastig te definiëren.11 De beteke-
nis die aan deze begrippen wordt toegekend is niet concreet, maar is het 
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 resultaat van informele processen waarin gelijkgestemden eenzelfde 
 verhaal delen over het gebruik van de stad. Mensen voelen aan wat ‘hip’ of 
‘cool’ betekent, maar kunnen niet echt rationeel vertellen wat het precies 
inhoudt.12 Om deze processen te (be)grijpen, zijn complementaire alter-
natieven nodig, zoals het bestuderen van denkbeelden, stereotyperingen 
en trends.13

Plaats-aantrekkelijkheid en reputatie zijn geen statische verschijnselen. 
Negatieve reputaties zijn hardnekkig, mensen zijn niet snel geneigd hun 
meningen en ingesleten beelden te veranderen.14 Maar soms — en het lijkt 
soms bijna plotseling — zijn mensen bereid om hun beelden wel aan te 
 passen. Verder laten recente studies zien dat de huidige stedelingen en 
 bezoekers consumenten zijn met een grote mate van eclecticisme en een 
hang naar nieuwe ervaringen. Als blijkt dat een buitenwijk als Zuidoost 
het bezoeken waard is omdat daar iets cools, iets anders, iets authentieks 
te halen valt, zal de consument dat ook doen. Dit past bij de tendens dat veel 
bezoekers de stad als een local willen verkennen en ervaren. Denk aan ste-
den als New York en Londen met een zeer gevarieerd spectrum van imago’s, 
waar geen groot onderscheid meer is tussen faciliteiten voor toeristen en 
bewoners en waar men openbare voorzieningen met gemak deelt.15

Beeldvorming De hiervoor beschreven recente ontwikkelingen en toeris-
tische trends bieden de kans om het beeld van Zuidoost te herpositioneren. 
Beelden zijn in feite mentale constructies die tot uitdrukking komen door 
middel van tekst, soms mondeling, soms schriftelijk. Om ‘nieuwe’ beelden 
over Zuidoost te construeren hebben we een veelvoud van bronnen geana-
lyseerd, variërend van formele visies en nota’s, businessplannen, propo-
sities en manifesten tot mediareportages, songteksten, kunstprojecten en 
communicatie in blogs en fora. Deze data zijn sentient data, data gegene-
reerd door zelfbewuste en zelf-reflecterende individuen. Uit deze data zijn 
vijf verschillende (zelf )beelden van Zuidoost geconstrueerd die de potentie 
lijken te hebben aantrekkelijk en appellerend te zijn voor een diverser 
 publiek. Deze beelden vormen de basis voor een veelzijdiger ontwikkeling 
van het imago van Zuidoost. 

Het eerste beeld is gerelateerd aan de ArenA Boulevard. Het is het soort 
omgeving dat ook internationaal sinds de jaren negentig vooral ontwikkeld 
is in stadsbuitengebieden met een al bestaande verbindingsknoop van 
(spoor)wegen.16 Deze gebieden werden door de socioloog John Hannigan 
Fantasy City genoemd. Representatieve hoogbouw voor zakelijk gebruik 
wordt dan gecombineerd met een vrijetijdsgebied bestaande uit een modu-
lair aanbod gelinkt aan sterke A-merken. Denk in Zuidoost aan merken 
als Heineken, Ziggo, Ajax, Pathé en aan hotels als Hilton. Het voordeel van 
zulke gebieden is dat ze een herkenbaar geheel vormen. Bezoekers die 
er vertoeven hebben meestal een gericht plan en weten wat ze hier willen 
doen. Het gebied is overzichtelijk, rustgevend en voorspelbaar. 

Zuidoost op de kaart10
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Het tweede beeld is creativiteit en imperfectie. Het is het beeld van de 
creatieve industrie, die een impuls heeft gegeven aan de herwaardering en 
het herstel van verlaten industriegebieden en lege kantoorgebouwen in veel 
Europese steden. Met het hergebruik probeert men oude fysieke gebouw-
structuren intact te houden en wordt het geheel gezien als de charme van 
de imperfectie.17 Het is het narratief van pop-ups, spontaniteit, synergie, 
improvisatie en de ongedwongen ontmoeting tussen (onbekende) gelijk-
gestemden. Creativiteit en imperfectie is in Zuidoost zichtbaar in de 
 nieuwe broedplaatsen in verlaten kantoorgebouwen of typische Bijlmer-
woonhuizen, zoals Heesterveld Creative Community. 

Het derde beeld refereert aan de migrantencultuur: exotisme en roots. 
Dit houdt verband met activiteiten die geassocieerd worden met de oor-
sprong van de eerste niet-lokale bewoners van Zuidoost: de Surinamers 
en Antillianen en later de Ghanezen. Dergelijke activiteiten worden vaak 
als kleurrijk bestempeld en komen tot uiting in zogenoemde ‘etnische’ 
 settingen, zoals het Kwaku Festival, lekker eten, de markt met specifieke 
producten, muziek en dans.18 Het werk van Sharon Zukin die de aantrek-
kingskracht van etnische markten en muziek-scenes in New York inter-
nationaal op de kaart zette is een belangrijke referentie om dit beeld beter 
te begrijpen.19 

Een vierde beeld kan omschreven worden als urban post-white society. 
Deze ontstaat vanuit een civiele onrust en de behoefte bij bewoners om zich 
te empoweren. Deze identiteit is in steden als London en New York al aan-
wezig, in Amsterdam minder.20 Het is het verhaal van gekleurde, politiek 
bewuste intellectuelen die de raciale structuur van de maatschappij uit-
dagen. De Bijlmer is als geboorteplek van de Zwarte Piet-discussie en als 
broedplaats voor nieuwe gedachten en levensstijlen en nieuwe vormen 
van onderwijs zichtbaar in debatten, presentaties en performances, soms 
met een oorsprong in de hiphop, soms uitgedrukt in het werk van mensen-
rechtenactivisten en kunstenaars. Online initiatieven als New Urban 
 Collective en fysieke plekken als het Bijlmer Parktheater en Imagine IC 
zijn in dit verband aan te duiden als broedplaatsen. 

Het vijfde beeld, groene Bijlmermeer, brengt een aantal associaties naar 
voren die Amsterdam-Zuidoost heeft weten te behouden. De Bijlmermeer 
als oase van groen en ruimte in een drukke metropool. De tastbare tekens 
van dit beeld verwijzen naar een ambitieus verleden met projecten als de 
Floriade en de Gaasperplas. Dit zijn tradities waarop voortgebouwd kan 
worden in de plannen voor een Eeuwige Floriade met duurzaam groen en 
voor de overkapping van de snelweg A9. Het heeft als mogelijke kracht het 
verenigen van verschillende authentieke belevingen en het creëren van 
een aantrekkelijke gedeelde publieke ruimte.

Deze vijf beelden zijn uitvergrotingen van al aanwezige karakteristieken 
van Zuidoost. De beelden zijn bewust positief en verbloemen daarmee de 
keerzijde. Zo kan de veilige en voorspelbare Fantasy City saai, kunstmatig 
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en kil aanvoelen. De creatieve scene kan wispelturig en trendgevoelig 
 gevonden worden. Exotisme en roots als traditionele folklore kan ervaren 
worden als stereotype-bevestigend. Een post-white society kan opgevat 
worden als te activistisch of te intimiderend en de groene Bijlmermeer 
kan gezien worden als een gemaakt gebied: nep, saai, voorspelbaar, niet 
 natuurlijk. 

De aantrekkelijkheid volgens betrokkenen Met deze beelden als uit-
gangspunt hebben we in Zuidoost een aantal gesprekken en een ontwerp-
sessie gehouden. De ontwerpsessie is opgezet met behulp van de frame 
 creation methode.21 Deelnemers waren betrokkenen uit Zuidoost: beleids-
makers, bewoners, ondernemers, kunstenaars, intellectuelen en leden 
van de alliantie Zuidoost Partners.22 Zij bespraken de herkenbaarheid 
en mogelijkheden van de verschillende beelden en reflecteerden over alter-
natieve beeldcombinaties. Het doel was om tot tastbare en voor bezoekers 
aantrekkelijke referenties te komen voor deze beelden — plekken en voor-
zieningen die al bestonden. 

Een terugkerend uitgangspunt was dat diversiteit de basis vormt bij 
het ontwikkelen van nieuwe perspectieven in Zuidoost. Hiermee wordt 
 gedoeld op de identiteit van Zuidoost als open en tolerant voor nieuw-
komers. De dragers voor de toekomst van Zuidoost zijn vervolgens uiteen-
lopend.  Sommige refereren aan een van de voorgestelde beelden, andere aan 

De Bijlmermarkt op het Anton de Komplein.
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combinaties ervan of aan nieuwe beelden. Kernbegrippen waren gevarieerd: 
werelds en culinair eten, expertise in het maken en aanbieden van muziek, 
mode en cultuur en het voeren van debat, het ontwikkelen van toeganke-
lijke volwaardige musea en onderwijsinstellingen, sportfaciliteiten, groene 
hightechgebieden en 365 dagen per jaar Floriade. 

Uit deze discussie ontstond een beeld dat het beste gedekt wordt door 
de term ‘kosmopolitisme’. Een groot aantal deelnemers aan de ontwerpsessie 
beschreef de Bijlmer als de meest kosmopolitische plek van Amsterdam. 
Een plek waar taalverschillen niet een tijdelijk toeristisch verschijnsel zijn, 
maar het gevolg zijn van de diversiteit van de inwoners. Deze kosmopoli-
tische sfeer werd door de deelnemers gekenmerkt als een mengeling van 
klanken, geuren en iets wat socioloog Jan Willem Duyvendak ‘amicaliteit’ 
zou noemen. Laten leven, aardig zijn voor elkaar, elkaar verwelkomen en 
naar elkaar glimlachen. 

Het beeld van een kosmopolitische identiteit gaat gepaard met gevoelens 
van empowerment en solidariteit. Waarden die ook zichtbaar aan het worden 
zijn in Zuidoost.23 Deze gevoelens zijn deels een tegenreactie op het nega-
tieve imago van Zuidoost in de rest van de stad. Tegelijkertijd geven de 
 gesprekken en ontwerpsessies inzicht in de manier waarop empowerment 
en solidariteit richting en kracht hebben gegeven aan een verscheiden-
heid van initiatieven, gebaseerd op ondernemerschap en samenwerking. 
Creatieve en culturele ondernemers opererend in Zuidoost hebben de naam 
‘Bijlmer’ geadopteerd en gerehabiliteerd, het is een geuzennaam geworden: 
‘Bijlmer Battles’, ‘Bijlmer meer’, ‘Bijlmer enZo’ en ‘Bijlmer Parktheater’ zijn 
er voorbeelden van. Deze kanteling van de Bijlmer als aantrekkelijk merk 
is ook zichtbaar in de groeiende waardering voor de karakteristieke Bijlmer 
architectuur.24 

Tegelijkertijd zijn empowerment en solidariteit kenmerkend voor ver-
schillende stromingen van de hiphopcultuur die zo genesteld is in Zuidoost. 
Hiphop, is de boodschap, stimuleert tot zelfbeschikking en zelfontplooiing 
en van talent is er nooit genoeg.25 Kunstcollectieven die zich in Zuidoost 
vestigen hebben een welkome boodschap voor nieuwkomers. Met The 
World of Talent bijvoorbeeld werken erkende initiatiefnemers uit Zuidoost 
aan de verbetering van de infrastructuur voor het verder professionaliseren 
van lokale artiesten en creatieve krachten. Uitingen van empowerment 
 hebben we ook kunnen vernemen van lokale ondernemers zoals die van 
World of Food of Izi Solutions. Zij zeggen ‘yes, we can’. 

Begrippen die de deelnemers aan de ontwerpsessie associëren met de 
Bijlmer, zoals ‘kosmopolitisch’, ‘empowerment’, ‘zelfreflectie’ en ‘solidari-
teit’, passen ook bij de ambities van internationale allure voor het gebied 
rond de Arena Boulevard. Ook zoekt het stadsdeel naar manieren om de 
nog voelbare scheiding tussen ‘de twee kanten van de spoorlijn’ weg te 
 nemen en beide gebieden niet alleen fysiek maar ook mentaal te verbinden. 
Uit de ontwerpsessie zijn tevens intenties tot samenwerking gekomen. 
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Zuidoost Partners is de publiek-private 
citymarketingorganisatie van en voor

Amsterdam-Zuidoost. Doel van de stichting is 
om stadsdeel Zuidoost op de kaart te zetten. 
Er was bij de oprichting veel verbeterd hier in 
de Bijlmer, maar dat vertaalde zich niet direct 
in een beter imago. Bijvoorbeeld het Hoeken-
rodeplein. Toen ik daar voor het eerst kwam 
was het een verloederd plein. Er hingen 
 bordjes met ‘verboden alcohol en drugs te 
gebruiken’, ‘hier begint camerabewaking’ en 
een bordje met de tekst ‘Use it Loose it’ met 
een afbeelding van een persoon wiens tele-
foon wordt weggegrist. Mijn eerste daad als 
citymarketeer was de situatie omdraaien. 
We hebben de bordjes in overleg met de 
 politie — er was inmiddels geen sprake meer 
van telefoonroof — weggehaald en een bordje 
opgehangen met de tekst ‘Welkom in Zuid-
oost’. Nu is het overigens een prachtig plein 
met een hotel, restaurants en het hoofd-
kantoor van Nuon.

Amsterdam zit eigenlijk op slot. De bereik-
baarheid is slecht, prijzen van woningen zijn 
enorm hoog en er is weinig ruimte. Zuidoost 
is juist heel goed bereikbaar, betaalbaar, er 
is veel ruimte en veel groen. Hier gaat het in 
Amsterdam de komende jaren gebeuren. 
We maken een transitie door: van een ‘ban-
lieu’ naar een ‘beaulieu’. Waar bedrijven 
 vroeger vertrokken, staan ze nu in de rij, zo-
als Huawei, Endemol en ING. We zijn het 
tweede grootste internetknooppunt van 
 Europa. Een toekomstwens is om in het 
 gebied een kenniscentrum op het gebied 
van datatechnologie te vestigen à la ‘Silicon 
Valley’. We zijn met onder andere de Ziggo 
Dome en Amsterdam ArenA het grootste 
 entertainmentcluster van Nederland.

ZuidoostPartners werkt ook nauw samen 
met de HvA in de zogenaamde fieldlabs. 
Eén van de producten die voortkomen uit 
het fieldlab is de toeristische kaart met alle 
Points of Interest van Zuidoost. In Zuidoost 
verblijven steeds meer toeristen, veelal 
 mensen van  buiten Amsterdam, maar dat is 
vaak van korte duur. Als de verblijfsduur in 
het gebied verlengd wordt en mensen ook 

Zuidoost gaan verkennen, kan ook de lokale 
wijkeconomie profiteren van het toerisme. 
Als toeristen niet weten dat er een World of 
Food is, dan profiteert de lokale middenstand 
niet van de vele bezoekers. De kaart ligt nu 
bij hotels en op drukbezochte locaties maar is 
straks ook online beschikbaar. 

Voeten in de modder: dat is wat mij aan-
spreekt aan een fieldlab. Studenten die in de 
maatschappij actief bezig zijn met publieke en 
private partijen, dat vind ik heel goed. Zolang 
het maar praktisch is en tastbare resultaten 
oplevert. Natuurlijk moet er ook een lange-
termijnvisie zijn, maar in de tussentijd moet 
je ook resultaten laten zien. Uiteindelijk is er 
maar een ding dat telt en dat is resultaat. In 
ons geval is dat waardecreatie voor Zuidoost. 
Het is het idee van het rentmeesterschap: 
je zorgt ergens voor en probeert het mooier 
en beter achter te laten dan je het hebt aan-
getroffen. Dat is voor mij een essentieel uit-
gangspunt in mijn werk.

Hier gaat het  
gewoon gebeuren

Arno Gorissen
Stichting Zuidoost Partners
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Het  expliciet openbaar maken van het podium van Hotel Jaz, gelegen aan 
de Arena Boulevard, zodat ook lokale Bijlmer-artiesten er kunnen optreden, 
is hier een voorbeeld van. 

Kansen voor nieuwe beelden De vernieuwde belangstelling voor Zuid-
oost in combinatie met een genuanceerder begrip van de huidige stedelijke 
bewoner en bezoeker biedt een kans om het beeld van Zuidoost proactief 
te herpositioneren als kosmopolitisch. We zijn in gesprek gegaan met een 
verscheidenheid van betrokken actoren en andere Zuidoost-kenners en zo 
zijn beelden ontstaan die een positieve draai hebben gegeven aan de nega-
tieve reputatie van dit deel van Amsterdam. 

De geformuleerde beelden bieden ook inzicht in andere concrete in-
grepen die nog gedaan zouden kunnen worden. Allereerst zouden in Zuid-
oost meer stedelijke voorzieningen gerealiseerd kunnen worden, met een 
grotere diversiteit. De verschillende deelgebieden zouden sterker met 
 elkaar moeten worden verbonden en op microniveau kan de ‘leesbaarheid’ 
van het gebied vergroot worden door een fijnmaziger infrastructuur, betere 
wegwijsborden, gedeelde faciliteiten op campussen en in woongebieden 
en een diverser aanbod voor de verschillende momenten van de dag.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de routes die vanuit het Arena 
Boulevard-gebied naar andere interessante plekken in Zuidoost leiden, voor 
de bewoners en bezoekers werkelijk toegankelijke routes worden, met bij-
voorbeeld microvervoer en betere verlichting. Deze routes verbinden dan 
plekken die men in andere wijken en steden al is gaan waarderen: World of 
Food, het Bijlmer Parktheater, Imagine IC, het Nelson Mandela Park, het 
Bijlmer Museum en Heesterveld. Dit roept bij ons de volgende vraag op: 
welke randvoorwaarden moeten worden aangepast om het stedelijk weefsel 
in Zuidoost op een natuurlijke manier verder te ontwikkelen? 

Met ons huidige onderzoek bouwen we op deze vraag verder voort. We 
komen tot concrete resultaten en hopen een bijdrage te leveren aan het zicht-
baar maken van de subtiliteit en verscheidenheid van Zuidoost. Ook hopen 
we als verbindende factor te kunnen blijven fungeren. Expertise van direct-
betrokkenen uit Zuidoost is hierin essentieel. Want niet het privébelang, 
maar juist de combinatie van ideeën en ontwikkelingsrichtingen van aller-
lei betrokkenen zullen van Zuidoost een ‘duurzame’ aantrekkelijke plek 
 maken. Een lokaal gevormde en gedragen visie is nodig om werelden te 
 blijven verbinden in plaats van te scheiden. 
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Bij de aanpak van hardnekkige grootstedelijke problemen vindt 
een continue verschuiving in de constellaties van betrokken 
 partijen plaats. Vaak gaat het om een balans vinden tussen de over-
heid, de markt en de maatschappij rondom concrete vraagstuk-
ken. Juist de aanpak van deze opgaven vereist nieuwe vormen 
van samenwerking en het doorbreken van bestaande structuren. 

De drie volgende hoofdstukken laten zien hoe nieuwe verhou-
dingen en rolverschuivingen rondom maatschappelijke opgaven 
vorm krijgen als deel van sociale innovatie. Het vergroten van 
participatie onder bewoners in Nieuw-West (hoofdstuk 11) 
vraagt bijvoorbeeld niet alleen een actieve bijdrage van de be-
woners zelf, maar ook een verandering in de rol van de overheid, 
commerciële en sociale ondernemingen. Zij scheppen de moge-
lijkheden om te kunnen participeren en het is belangrijk dat zij 
zich bewust worden van de rol die zij hierin hebben. Een complex 
en onzeker probleem als klimaatverandering stelt bestaande 
 systemen voor een uitdaging. Het project Klimaatbestendige 
Wijk in Middenmeer in Oost (hoofdstuk 12) toont dat de 
 complexiteit van het probleem niet is weerspiegeld in de aanpak 
ervan. Wateroverlast in de stad kan niet worden opgelost in 
de openbare ruimte alleen. Bewoners van wie kelders blijven 
 onderlopen zijn bezig iets te doen en zijn onmisbaar. Partijen 
als de gemeente en het Waternet moeten nieuwe partners en 
nieuwe werkwijzen zoeken om tot effectieve oplossingen te 
 komen. Vaak gaat dit niet zonder conflict. Tevens, in het project 
Laaggeletterdheid (hoofdstuk 13), is een effectievere aanpak 
van het probleem met name gelegen in een beter samenspel 
 tussen betrokken partijen en het daarmee integraal benaderen 
van het probleem. Waar de overheid een stap terug heeft moeten 
doen, moet nu de samenwerking worden gezocht met het net-
werk van formele en informele taalaanbieders. 

nieuwe verhoudingen en 
rolverschuivingen

———————



Bewoners die zelf initiatieven nemen op het gebied van zorg, energie 
en het beheer van openbare ruimte staan volop in de belangstelling. 
Deze experimenten bieden kansen om vanuit andere verhoudingen 
oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken te exploreren. Regel-
matig wordt gewezen op de eenzijdige maatschappelijke betrokken-
heid van hoogopgeleide actieve burgers bij dergelijke initiatieven. 
Uit zicht blijft de vaak ongeziene bijdrage van andere groepen aan 
de maatschappij, bijvoorbeeld mensen met een minimum inkomen. 
De experimentele benadering die hier vorm krijgt is om vanuit hun 
ervaringen te onderzoeken hoe zij in de participatiesamenleving 
 functioneren en welke kansen en belemmeringen zij ervaren. 
 Daarmee stuiten we op een belangrijk thema. Bestaande beleids-
kaders rondom participatie hebben vaak onvoldoende aansluiting 
bij  mensen in precaire posities en hun bijdrage aan de participatie-
samenleving is voor veel beleidsmakers vaak onzichtbaar en daar-
mee ondergewaardeerd. 

Meedoen in de samenleving is een uitdagend vraagstuk dat veel breder 
en complexer is dan alleen de uitvoering van de Participatiewet door de 
overheid. In de participatiesamenleving is niet alleen de overheid aan zet, 
ook talloze andere betrokken partijen bepalen de koers en nemen hun aan-
deel, zoals uitkeringsgerechtigden en mensen die op een minimum leven 
maar geen uitkering aanvragen of ontvangen. Betrokken private partijen 
zoals commerciële bedrijven en welgestelde burgers doen ook mee, 
 evenals actoren in de zogeheten derde sector, denk aan kerken, welzijns-

11
participeren doen 

we allemaal

martha meerman
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organisaties, fondsen en sociale ondernemingen. De opbouw van een 
 nieuwe samenleving waarin burgers niet meer als vanzelfsprekend worden 
verzorgd, is alleen mogelijk als we van elkaar weten welke inbreng iedere 
betrokkene kan en wil leveren. Het is een proces in wording, een bewust-
wordingsproces. 

De overheid schept de kaders om participatie van bewoners mogelijk 
te maken: ze stuurt door wetgeving, maakt middelen vrij en bouwt een 
 organisatie op nationaal, lokaal en buurtniveau om de doelen te realiseren. 
Maar dat is niet genoeg. Het gronden van beleid in de samenleving kan 
 alleen als rekening wordt gehouden met de behoeften van degene voor  
wie de kaders bedoeld zijn. Gronden kan alleen als de verschillende  
manieren waarop mensen participeren en samenleven worden gezien.  
Ze participeren namelijk, naar eigen zeggen, bijna allemaal, met of zonder 
uitkering. 

In Fieldlab Nieuw-West wilden we een aandeel leveren aan bovenstaand 
proces door de bijdrage van bewoners die van een minimuminkomen moeten 
rondkomen zichtbaar te maken. Waar in de klassieke samenwerking tussen 
overheid en onderzoekers vooral wordt gekeken vanuit het perspectief van 
de bestaande wet- en regelgeving, is in dit onderzoek het perspectief van 
bewoners centraal gesteld. ‘Zijn bewoners voldoende toegerust om optimaal 
te participeren in hun buurt en welke (buurt)initiatieven worden zoal ge-
nomen?’ was daarbij een leidende vraag. Wie zijn de mensen die van een 
minimuminkomen moeten rondkomen en potentieel afhankelijk zijn van 
het overheidsbeleid? ‘De activiteiten van de overheid bereiken niet alle doel-
groepen’ en ‘wij kennen niet al onze bewoners’, zeiden vertegenwoordigers 
van de overheid tijdens een eerste kennismaking. Om het bewustwordings-
proces op gang te brengen was de eerste stap om te onderzoeken welke 
 bijdrage de diversiteit van bewoners met een minimuminkomen  levert aan 
de samenleving. Het onderzoek zou licht kunnen werpen op de vraag welke 
andere betrokkenen in de buurt essentieel zijn om de parti cipatie van een 
ieder mogelijk te maken, te zien en te waarderen. 

‘Bijna alles is participatie’ 1 In het onderzoek in Fieldlab Nieuw-West 
wordt de filosofie van Martha Nussbaum als vertrekpunt genomen.2 Zij 
heeft het over het scheppen van mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor 
mensen om een ‘goed’ leven te kunnen leiden. De Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens, in 1948 vastgesteld door de Verenigde Naties, geldt 
daarbij als richtlijn. Nussbaum biedt een alternatief voor het denken in ge-
lijke kansen. Dat gaat immers alleen op als alle mensen onder dezelfde con-
dities zouden leven en hun behoeften gelijk zouden zijn. Maar zo is het niet. 
Mensen hebben gevarieerde behoeften, ze zijn afhankelijk van factoren als 
gezondheid, overtuiging, goede werkomstandigheden en persoonlijkheid. 
Volgens Nussbaums capability-benadering gaat het om de mogelijkheden 
die mensen hebben om inkomen, werk en kansen te bemachtigen, en om de 
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Toegang tot de doelgroepen Om de bewoners te bereiken leek het 
ons het beste om ze te ontmoeten in hun vertrouwde omgeving en  
aan te sluiten bij hun reguliere activiteiten. We kozen de focusgroep-
methode, dat wil zeggen we spraken over het onderwerp met mensen 
die bepaalde (persoonlijkheids-)kenmerken of activiteiten met elkaar 
delen. Door een dergelijke methode worden onderzoekers (en wellicht 
geldt dat ook voor professionals) gedwongen zich in de positie en de 
 activiteiten van bewoners te verplaatsen. Dat vergemakkelijkt het ge-
sprek over een niet eenvoudig onderwerp: het leveren van een bijdrage 
aan de samenleving. 

Net als het stadsdeel hebben ook de onderzoekers van de HvA niet 
vanzelfsprekend toegang tot de grote diversiteit van bewoners in 
het stadsdeel. Allereerst was het belangrijk te weten welke mensen we 
bij het onderzoek wilden betrekken, waar ze zich bevinden en wat ze 
zoal doen. Uit ervaring blijkt dat het leggen van contact vervolgens 
erg afhankelijk is van de persoon van de onderzoeker. Niet elke persoon 
kan in eerste instantie met elke groep een goede verbinding leggen. 
De eerste indruk is een breekijzer voor vervolgcontact. Het gaat dan 
over gedeelde interesses en opvattingen, over de zin en betekenis van 
de ontmoeting, over verschil in etnische afkomst, geslacht en leeftijd 
en over eenzelfde taal spreken, letterlijk en figuurlijk. Dat gaat niet via 
de mail.

Toegang tot de doelgroep heeft niet alleen een methodische kant, 
maar vraagt werkelijke interesse in de ander. Het vraagt energie en 
doorzettingsvermogen. De deelnemers willen niet alleen weten waar 
het gesprek over zal gaan, maar vragen een werkelijke stem bij de 
 in vulling van de ontmoeting. Er zijn groepen die als ze vertrouwen 
 hebben in de persoon van de onderzoeker de deuren wijd open zetten. 
Onbegrip van elkaars achtergrond of wantrouwen leidt al snel tot niet 
meedoen of tot onderhandelen over een tegenprestatie. Respondenten 
zijn soms gewend geld te ontvangen voor hun informatie, ze vroegen 
onze kennis met hen te delen of om louter gezelligheid. Met verschil-
lende groepen deelden we voor het gesprek gezamenlijk de maaltijd. 
Uiteindelijk zijn de onderzoeksvragen voorgelegd en sloten wij aan bij 
maatschappelijke en religieuze activiteiten, bij onderwijsinstellingen 
en taalcentra, bij sociale ondernemingen en buurtinitiatieven en bij 
werknemers in arbeidsorganisaties die flexibele en laag betaalde arbeid 
verrichten. In totaal spraken we met 32 verschillende groepen buurt-
bewoners. 
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voorwaarden in de samenleving waardoor die mogelijkheden ook echt ge-
bruikt kunnen worden.

De huidige participatiesamenleving gaat ervan uit dat een ieder die dat 
kan, ongeacht achtergrond, leeftijd, opvatting of gezondheid, een bijdrage 
moet leveren aan de maatschappij en zelfredzaam is. In de Participatiewet 
staat: ‘Iedereen die dat kan neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar 
eigen leven en omgeving zonder hulp van de overheid.’ De wet hanteert 
een smalle definitie van participatie. De meeste bewoners gaan hier in 
 zoverre in mee dat ze graag willen werken en voor zichzelf willen zorgen. 
Er is echter niet genoeg betaald werk. Vrijwilligerswerk is voor veel mensen 
noodzakelijk, ook omdat er zoveel van is. Het antwoord op onze vraag wat 
bewoners zoal onder participatie of ‘meedoen’ verstaan was daarom tame-
lijk breed. De meeste bewoners doen mee door in loondienst of zelfstandig 
te werken, door te studeren, mantelzorg te verrichten, te tolken, hun kin-
deren op te voeden en vrijwilligerswerk te doen. Het merendeel van de 
 deelnemers aan het onderzoek is niet bekend met het participatiebeleid van 
de overheid, maar vindt dat zij in de volle breedte meedoen in de samen-
leving. ‘Bijna alles is participatie’, zo zeggen ze. Ze willen graag zelf bepalen 
op welke wijze ze participeren, maar zeggen niet zonder de steun van de 
overheid te kunnen. 

Waar de wetgeving zich voornamelijk richt op het activeren van burgers 
in de richting van re-integratie door formele betaalde of onbetaalde arbeid 
aan te bieden, definiëren burgers participatie als een breed palet van con-
crete activiteiten die uiteenlopen van dagelijks de stoep vegen tot het 
 in zetten van hun eigen competenties. ‘Meedoen aan de samenleving is 
 alles gewoon doen buiten je huis’, aldus een vrijwilligster. Het gaat om de 
 vanzelfsprekende sociale hulp aan familie en buren, de financiële hulp aan 
familie in het land van herkomst. Waar participatie vanuit de overheid 
voornamelijk gericht is op het terugdringen van het aantal mensen dat 
 afhankelijk is van een uitkering, betekent participatie voor burgers alle 
 dingen die zij vanzelfsprekend al doen, die bevorderend zijn voor het eigen 
welzijn of dat van mensen in hun omgeving. Meedoen doe je volgens de 
moeders die we spraken niet alleen buitenshuis maar ook binnenshuis. 
‘Meedoen in de samenleving begint thuis. Als je het thuis goed doet, breng 
je dat over op je kinderen.’ 

Bewoners participeren door in formele bedrijven en instellingen te 
 werken of in zelf opgerichte coöperatieve verenigingen. Ze zijn financieel 
zelfredzaam door te werken op de flexibele arbeidsmarkt, ze stapelen banen 
om zo financieel te kunnen rondkomen. Ze worden wit, grijs, zwart of niet 
betaald. Met zelfgekozen vrijwilligerswerk laten bewoners zien wat ze 
 kunnen, maar ze nemen ook gedwongen vrijwilligerswerk voor lief om te 
voldoen aan de plicht die de Participatiewet hun oplegt. Zo stellen ze hun 
uitkering veilig. Zij noemen ‘alles’ participatie, maar hebben het liefst een 
gewone, zichtbare, betaalde baan. ‘Want als je je baan verliest, verlies je 



Vrouwen van het Makersnetwerk leren kinderen oorbellen en kettingen maken in  
de Lucas Community aan de Garage Notweg in Amsterdam Nieuw-West.  
De Lucas Community biedt ruimte aan verschillende ondernemingen, zogenoemde 



‘bewondernemers’, die activiteiten organiseren in de buurt. Het Makersnetwerk  
is een groep van sociaal ondernemers met een minimum inkomen die bijvoorbeeld 
haren knippen, naaien of een creatief atelier hebben.
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 alles. Je komt in de schulden en daardoor verlies je je familie en vrienden’, 
aldus een flexwerker in de schoonmaak. De bewoners met een minimum-
inkomen willen meegaan in het gedachtegoed van de overheid waarbij 
 participeren gelijk staat aan economische participatie: werken, geld ver-
dienen en geld uitgeven met het perspectief op zekerheid. Dat werk hoeft 
niet altijd zichtbaar te zijn. ‘Ik koop gewoon brood met het geld dat ik zwart 
verdien en draag dus bij aan de economie’, aldus een werker die toeristen 
rondleidt in de wijk. Vaak is onderwijs een voorwaarde voor een betaalde 
baan. Mensen doen mee als ze in zichzelf investeren door naar school te 
gaan.

Mogelijkheden scheppen Stadsdeel Nieuw-West telt veel verschillende 
bewoners(groepen) met een zwakke en onzekere arbeidsmarktpositie, die 
moeten rondkomen van een minimuminkomen. Het zijn niet alleen laag-
opgeleiden maar ook mensen met een beroepskwalificatie: kapsters, muzi-
kanten, sociaal werkers, geschoolde productiewerkers en tuinders. Het zijn 
niet alleen niet-westerse allochtonen maar ook witte Nederlanders. Het 
zijn mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, zonder en met diploma. 
Het zijn economische migranten en vluchtelingen en niet-westerse alloch-
tonen die al lang in Nederland wonen en helemaal geen allochtoon meer 
zijn. Het zijn vrijwillig werkenden en werknemers die nauwelijks gemist 
kunnen worden op de werkvloer. De bewoners zijn georganiseerd in bijvoor-
beeld een kerk of moskee, een buurtinitiatief, een café of een sociale onder-
neming. In het stadsdeel hebben mensen zich meestal georganiseerd naar 
etnische herkomst, maar soms kwamen we ook multi-etnische groepen 
 tegen. Met al die betrokkenen werd gesproken over de vraag: Wat hebben 
mensen met een minimuminkomen nodig om te kunnen participeren? 
En als die voorwaarden gerealiseerd zouden zijn: Welke mogelijkheden 
 zouden bewoners dan aangrijpen om tot optimale participatie te komen? 
Er is niet slechts één antwoord op die vraag, daarom werden verschillende 
groepen bewoners bij elkaar gebracht om de antwoorden te vergaren.

Bewoners van het stadsdeel noemen voorwaarden waaronder ze optimaal 
zouden kunnen participeren. Zo hebben de meesten behoefte aan onderwijs. 
Degenen die betaalde arbeid verrichten hebben vaak geen tijd, een leven 
lang leren hoort niet bij hun werkelijkheid. Mensen die meer tijd hebben 
kunnen niet altijd onderwijs volgen. Ze spreken over de (on)toegankelijk-
heid en over een gebrek aan tegemoetkoming in de studiekosten en kinder-
opvang. Wellicht wordt aan die voorwaarden via bestaande regelingen voor 
bepaalde groepen wel voldaan, maar de bewoners zijn daarvan niet op de 
hoogte. 

De bewoners die wij spraken ervaren geen gelijke kansen op de arbeids-
markt. Ze zeggen bijna allemaal te willen werken, maar geven aan dat 
 werkgevers niet op zoek zijn naar de kennis, vaardigheden en persoonlijk-
heidskenmerken die zij bezitten. Er is sprake van een mismatch wat betreft 
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kwali ficaties en ervaring tussen vraag en aanbod, maar ook van demora-
lisering, deels door de beleving van discriminatie (leeftijd en etnisch) en 
door onzekerheid door bijvoorbeeld de vele afwijzingen bij sollicitaties. 
Mensen willen zinvol werk dat aansluit op de eigen competenties.

Ze zijn bang voor mogelijke kortingen op de uitkering als ze (tijdelijk) 
werk aanvaarden. Los van de inhoud van dat werk leidt tijdelijk werk vaak 
tot stressvolle situaties als het contract afloopt. De procedures die volgen 
kosten tijd en brengen onzekerheid met zich mee. De respondenten zijn niet 
per se tegen flexibel werk als er tegelijkertijd sprake zou zijn van zekerheid 
van werk en inkomen. Veel mensen kunnen niet rondkomen. De beperkte 
hoogte van hun inkomen zien zij als een belemmering. Door dubbele banen 
probeert een groep zich te onttrekken aan de armoedeval. Zij maken lange 
werkdagen met alle gevolgen van dien. Het verschil tussen het minimum-
loon en een uitkering met bijbehorende toeslagen is gering. Ze geven aan 
dat voor hen de financiële en daarmee samenhangende sociale situatie 
 nauwelijks verbetert als ze (formeel) gaan werken. 

De bewoners die wij spraken hebben de overheid nodig. De overheid 
zou werkgevers moeten aanzetten discriminatie tegen te gaan. Ze zou vol-
doende banen moeten creëren die passen bij de werkelijke kwaliteiten van 
mensen. De bewoners vinden het ‘rondpompen’ van mensen op de arbeids-
markt (van de ene tijdelijke baan of werkervaringsplek naar de andere 
 on betaalde stage) geen oplossing voor duurzaam meedoen binnen de 
samen leving. Ze willen niet meedoen aan vrijwilligerswerk dat ten koste 
gaat van bestaand betaald werk. Ze vinden dat bestaande wetten en regels 
niet aanzetten tot actie en soms remmend werken. De ‘ondernemende’ 
 deelnemers vragen om minder regels of om het flexibeler toepassen van 
de bestaande. 

De actieve, vaak georganiseerde buurtbewoners die meededen aan het 
onderzoek maken zich zorgen om de sociale samenhang in het stadsdeel. 
Er is weinig begrip. De bewoners leven in hun eigen (etnische) groep. 
Ze hebben elkaar nodig, maar het is moeilijk om de segregatie te door-
breken. Ze wijzen op het ontbreken van voldoende ruimte (letterlijk en 
 figuurlijk) om gezamenlijke activiteiten te organiseren. In de slipstream 
van de gesprekken kwam een scala aan thema’s voor het voetlicht die vol-
gens de deelnemers verbonden zijn met participatie, zoals een evenwichtige 
etnische samenstelling van de wijk, de aanpak van criminaliteit, het terug-
dringen van winkelleegstand, het tegengaan van verpaupering en het ver-
beteren van huisvesting en woonomgeving. Een enkeling suggereert dat 
 tussen bewoners onderling een dialoog over deze kwesties georganiseerd 
zou moeten worden. Het is wellicht een voorwaarde (capability) om gelijke 
kansen mogelijk te maken. 

Niet alle deelnemers willen een dialoog. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
mensen die door een gering inkomen in de problemen zijn geraakt en minder 
in staat zijn om de eigen mogelijkheden in te zetten. Zo ontbreekt het bij 
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de jongeren met een dossier bij de politie vaak aan een toekomstperspectief. 
De beelden die zij hebben gaan over vandaag en niet over morgen. Dat geldt 
ook voor groeperingen die zich alleen organiseren in de eigen etnische 
groep, zo blijkt uit de analyse. Armoede en de daarbij behorende sociale 
 situatie zorgen ervoor dat mensen gefocust zijn op de belemmeringen in 
de eigen situatie. Ze staan niet open voor initiatieven die gericht zijn op 
het realiseren van kansen. 

Het voeren van een dialoog is wel een voorwaarde om elkaars bijdrage 
beter te leren kennen. In enkele groepen werd gesproken over meer co-
productie en meebeslissen, doelend op samenwerking waarbij de overheid 
een helpende hand biedt in het verwezenlijken van ideeën die bewoners 
zelf aandragen in het kader van participatie. We kwamen in de wijk krach-
tige voorbeelden tegen waar mensen, door elkaar gesteund, alle mogelijk-
heden die het beleid biedt aangrijpen om aan de slag te gaan. De mensen 
met wie werd gesproken willen zelf bepalen op welke wijze zij participeren, 
zonder hun uitkering te verliezen, maar zeggen tegelijkertijd niet zonder 
de hulp van de overheid te kunnen. De overheid moet hen beschermen 
en  financieel helpen op een manier die aansluit bij hun mogelijkheden. 
De bewoners voelen zich alleen staan en missen het vertrouwen. Ze zijn 
niet bij machte, ook niet in collectief verband, om uitvoerende en contro-
lerende organen, werkgevers of de arbeidsmarkt aan te zetten tot een 
 verandering. 

Deelnemers aan zowel de formele als de informele arbeidsmarkt vragen 
om steun. De Participatiewet is bedoeld voor mensen die niet werken, 
maar de deelnemers vinden het onderscheid tussen mensen met en zonder 
uitkering kunstmatig. De schotten tussen betaald, flexibel werk en werk-
loosheid zijn uiterst dun. Ze ervaren een muur als het gaat om contact 
met mensen die hen zouden kunnen helpen om optimaal te participeren. 
Ze zijn vaak teruggeworpen op zichzelf en hun gezin.

Kansen voor innovatie De resultaten laten drie terugkerende thema’s 
zien. Bewoners met een minimuminkomen willen in ieder geval [ 1 ] zeker-
heid van inkomen, [ 2 ] zinvol werk of een opleiding die aansluit op de eigen 
competenties, [ 3 ] (collectieve) zelfredzaamheid. Velen kunnen het echter 
niet alleen en vragen de overheid hen te helpen. Deze conclusie vraagt van 
professionals aansluiting bij bovenstaande drie thema’s. In ons onderzoek, 
waarin niet alle bewoners werden bereikt, is een poging gedaan het per-
spectief van de bewoners aan het licht te brengen. Het zou in verschillende 
vormen herhaald moeten worden om steeds nieuwe mensen, nieuwe ini-
tiatieven en participatiemogelijkheden te leren kennen. Dat zouden profes-
sionals kunnen doen die bij de overheid werken, bij een private werkgever 
of als zelfstandige. 

Met een Experiment Regelluwe Bijstand (mensen op een bescheiden 
schaal laten bijverdienen naast de uitkering, zoals vrijwilligerswerk, 



De participatiesamenleving is een 
containerbegrip geworden. In principe

werkt de overheid niet echt met bewoners-
organisaties. Wel voor een soort inspraak, 
maar niet écht. De rol van de bewoner in de 
participatiesamenleving is nog minimaal, het 
is nog steeds van bovenaf. Voor mij betekent 
de participatiesamenleving dat bewoners van 
een bepaald geografisch gebied geleerd wordt 
te werken en te ondernemen en vooral dingen 
voor elkaar leren te doen. We hebben hierbij 
de overheid nog wel nodig, maar wel steeds 
minder. 

Dat is wat we doen bij de Lucas Commu-
nity. We hebben gemerkt dat er een gigan-
tische ruimte ligt tussen een uitkering en gaan 
ondernemen. Het aanbod van de gemeente 
voor mensen zonder werk voldoet niet. Als je 
bijvoorbeeld wilt ondernemen kom je in een 
traject waarvoor je naar Bureau Eigen Werk 
moet bij de Kamer van Koophandel. Moet je je 
voorstellen dat je in Amsterdam Nieuw-West 
woont, drie kinderen hebt, en daar om half 
negen ’s ochtends moet zijn; dat is natuurlijk 
al een enorme drempel, wie verzint dat ! Bij 
de Lucas Community willen we hier in de wijk 
mensen activeren door deel te nemen aan 
wijkactiviteiten. Er lopen hier bijvoorbeeld 
heel veel vrouwen rond die heel goed kunnen 
koken. Of vrouwen met naaimachines die 
het leuk vinden om iets te maken. Ze  kregen 
ook vaak vrijwilligersvergoedingen of boeken-
bonnen. Dat ze geld konden vragen voor hun 
activiteiten, daar hadden ze niet eens over 
nagedacht. Bij de Lucas Community bieden 
we hen een plek om die activiteiten te 
 ‘vermarkten’. 

We moeten de participatiesamenleving 
anders gaan inrichten, zeker op het wijk-
niveau liggen er kansen. Er gaat gigantisch 
veel geld de wijk in, maar de buurtbewoner 
waar het echt om draait, die gaat er niet op 
vooruit. Laten we een voorbeeld noemen: 
 Mohammed en Kees zitten thuis met een 
 uitkering. In de huur die zij betalen aan de 

woningcorporatie zit (indirect) een bijlage 
van de overheid. Van die bijlage gaat ook een 
deel naar het groenonderhoud in de omgeving. 
Indirect betaalt de overheid dat dus. Dat 
groenonderhoud is weer uitbesteed aan een 
hoveniersbedrijf in Groningen. Ondertussen 
zitten Mohammed en Kees gewoon thuis 
met een uitkering. Dat kan natuurlijk anders. 
De rol van de overheid is hierin ook anders 
dan voorheen: zij kan er voor zorgen dat 
het budget beschikbaar wordt gesteld aan 
 bewoners en dat wordt afgestapt van alle 
 criteria van Europese aanbestedingsregels. 
Maar dat systeem hebben we als overheid 
zelf zo ingericht. We moeten mensen aan 
het werk krijgen in hun wijk. De  Lucas 
 Community probeert daar iets aan bij te 
 dragen. 

We moeten de 
participatiesamenleving 
anders inrichten

Redouan Boussaid
Lucas Community
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 zonder de sollicitatieplicht) zouden we erachter kunnen  komen of parti-
cipatie zou worden vergroot omdat mensen zich geen zorgen hoeven te 
 maken over hun inkomen. Als ze de relatieve vrijheid hebben om zelf te 
 bepalen wat ze met het geld doen en niet meer onzeker hoeven te zijn over 
de hoogte van hun inkomen. De lokale overheid zou graag willen meedoen 
aan een dergelijk experiment ware het niet dat de landelijke overheid zich 
hier niet aan wil wagen. Ze denkt nog vanuit de oude kaders en een  beperkte 
opvatting van participatie, terwijl het voor de onderzoekers en bijvoorbeeld 
de klantmanagers een uitdaging zou zijn een experiment uit te voeren van-
uit het perspectief van de bewoners.

Een andere kans voor innovatie ligt in de vereniging van lokale en sociale 
ondernemingen in het stadsdeel in zogeheten leernetwerken. Op dit moment 
is er overheidsbeleid waarbij bedrijven ondersteund worden om mensen 
met een beperking in dienst te nemen. Helaas zijn er vanuit het perspectief 
van de bewoners twee bezwaren tegen dat beleid. Het is alleen gericht op 
de groep mensen met een ‘geestelijke of fysieke beperking’ die geen werk 
kunnen vinden en niet op degenen die bijvoorbeeld vanwege hun achter-
naam worden uitgesloten. Daarnaast grondt de beleidsmaatregel nauwelijks 
in ‘gewone’ commerciële organisaties. Het werk dat wordt gecreëerd bij 
 bedrijven en instellingen is vaak van korte duur en sluit onvoldoende aan 
bij wat werkzoekenden te bieden hebben. De vraag aan de human resource-
professionals in bedrijven is daarom welke mogelijkheden zij zien en heb-
ben voor mensen die graag willen werken. In de leernetwerken bespreken 
zij de samenwerking en regelgeving met de overheid en ook de eigen succes-
sen, valkuilen en belemmeringen. In de netwerken kijken Human Resource-
professionals uit verschillende ondernemingen wat zij kunnen doen en 
wat ze nodig hebben om de bewoners die dat willen welkom te heten. 

Maar er zijn er veel meer die een bijdrage kunnen leveren. We doelen op 
de welgestelde buurtbewoners. Ze kunnen werk aanbieden in hun eigen 
huishouden, samen met bewoners geld verdienen in daartoe op te richten 
ondernemingen, geld uitgeven in de buurt of bewoners helpen aan een 
nieuw netwerk.

Naar een collectieve zelfredzaamheid De verzorgingsstaat ging ooit 
uit van gedeelde maatschappelijke belangen en solidariteit. Het maat-
schappijbeeld van de participatiesamenleving gaat daarentegen meer uit 
van mensen als individu die handelen vanuit economische motieven. 
Het maatschappijbeeld is er een van winnaars en verliezers. De wenselijk-
heid hiervan valt te betwijfelen.3 Deze opvatting van de samenleving sluit 
in ieder geval niet aan bij wat de bewoners willen en te bieden hebben. 
Om te overleven trekken zij zich terug in hun eigen (etnische) groep, ze 
 proberen linksom of rechtsom zelfredzaam te zijn in hun eigen vertrouwde 
omgeving. Anderen organiseren zich rond een buurtcoöperatie waar zij, 
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niet in competitie, een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen welzijn 
en dat van de buurt.

Om zelfredzaamheid te begrijpen is een analyse nodig van de strategieën 
die mensen hanteren om het hoofd boven water te houden. De strategieën 
verschillen afhankelijk van de omgeving waarbinnen mensen opgroeien en 
waarvan ze afhankelijk zijn. Uit onze analyse kunnen wij niet opmaken dat 
werkenden zich beter redden dan werklozen of dat activeringsprogramma’s 
van de overheid altijd aansluiten bij de eigen overlevingsstrategieën. De 
netwerken en groepen waarbinnen mensen zichzelf redden kunnen dwars 
door de scheidslijnen die de overheid hanteert heenlopen. Onderzoekende 
professionals in het maatschappelijk domein zouden de strategieën van de 
verschillende collectieven in Nieuw-West moeten ontwaren, ze onder de 
loep leggen, eventueel verstevigen en ondersteunen.

Een ‘multi-stakeholdermodel’, waarin ‘stakeholder’ staat voor betrok-
kene, is nodig om participatie te kunnen begrijpen en meer inhoud te geven. 
Niet alleen de overheid schept de mogelijkheden waar Nussbaum op doelt, 
ook de sociale en commerciële ondernemingen in de omgeving doen dat. 
Door kennis te hebben van de verschillende perspectieven van alle betrok-
kenen en hun onderlinge samenwerking kan de participatiesamenleving 
beter begrepen worden. De samenleving gaat voor mensen met een mini-
muminkomen vaak niet verder dan de buurtgrenzen. In een leefbare buurt 
is de wijk als het ware de werkgever van al het werk dat in de wijk moet 
 worden aangepakt. Alleen door de onderlinge samenhang te bekijken 
 kunnen effectieve maatregelen en innovaties bedacht en ingezet worden. 
Een poging daartoe doet de Lucas-community. 
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klimaat in de straat
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karin de nijs
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De (her-)inrichting van de openbare ruimte tijdens projecten van 
groot onderhoud betekent bijvoorbeeld het vormgeven aan integrale 
oplossingen die de harde scheiding tussen publiek en particulier 
 terrein (tuinen, daken) overstijgen. Het experimentele is dat voor-
heen heel gestandaardiseerde technische processen, gericht op 
 effi ciëntie en het uitrollen van generieke oplossingen rondom rio-
lering en waterafvoer, vervangen moeten worden door maatwerk 
en de  integratie met lokale kennis en initiatieven van bewoners. 
Dit vraagt nieuwe werkwijzen en vaardigheden van professionals 
die op korte termijn op gespannen voet kunnen staan met efficiëntie, 
maar op  lange termijn vernieuwend en verrijkend kunnen zijn. In 
dit fieldlab-traject wordt onderzocht in hoeverre klimaatadaptatie 
al opgepakt wordt in de gemeentelijke processen en kijken we daar-
naast of er ruimte is om de lokale kennis en initiatieven van bewoners 
mee te  nemen.

Het regent steeds meer en steeds harder. Door de klimaatveranderingen 
worden wolkbreuken extremer en talrijker: grofweg twee keer zo vaak, dus 
wat eerst eens per tien jaar viel, valt nu al eens per vijf jaar. Deze excessieve 
buien leiden tot meer wateroverlast in de stad: vaker water in woningen, 
water op straat en ondergelopen tunnels. De technische kennis over hoe de 
stad zich hieraan moet aanpassen groeit, maar de toepassing in de buiten-
ruimte is nog beperkt.1

140
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Bij nieuwbouw kunnen maatregelen eenvoudig worden geïntegreerd. 
In bestaand stedelijk gebied is de ruimte schaars en zijn de mogelijkheden 
en middelen beperkt. Daarom moet ook gekeken worden naar particulier 
terrein, zoals tuinen en daken. 

In de levensloop van een wijk worden de openbare ruimte en de riolering 
gemiddeld eens in de dertig jaar grondig aangepakt. Bij dergelijke projecten 
van groot onderhoud (of herinrichting) is het interessant om te zien of die 
momenten kunnen worden aangegrepen om naast het oplossen van de 
 reguliere waterproblemen de openbare ruimte klimaatbestendig te maken. 
Het effect kan nog verder worden vergroot als dit gecombineerd wordt met 
maatregelen op particulier terrein. Om lokale kansen te benutten moet 
daarbij afgestapt worden van de one size fits all-oplossingen die van bovenaf 
worden uitgerold. Specifieke lokale kennis over de buurt kan bijdragen aan 
een slimme aanpak van klimaatadaptatie en burgers betrekken bij hun 
 eigen leefomgeving. Er zijn tal van voorbeelden hoe burgers zelf kunnen 
bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid water die afstroomt naar 
het openbaar gebied, bijvoorbeeld door regenwater in de tuinen te infiltreren 
of af te afvoeren, hemelwater af te koppelen, het aantal verharde opper-
vlakten te verminderen en groene daken aan te leggen. Soms kan het water 
van de regenpijpen aangesloten worden op het openbare groen en in andere 
gevallen kan dit een mooie aanleiding zijn voor burgers om zich actief in te 
zetten bij het buurtgroen.

Het betrekken van burgers, het bevorderen en integreren van hun klimaat-
initiatieven en het implementeren van nieuwe technieken bij het groot 
 onderhoud van openbare ruimten vraagt nieuwe werkwijzen en vaardig-
heden van de betrokken professionals. In Fieldlab Oost onderzoeken we hoe 
we in het proces van groot onderhoud ook andere belangen en interesses 
kunnen mobiliseren en verenigen, omdat het totale vraagstuk niet alleen 
is op te lossen.

Vernieuwende werkwijzen zijn mogelijk, maar een probleem kan zijn dat 
deze op korte termijn op gespannen voet staan met efficiëntie en bestaande 
routines. We onderzoeken een proces om tot een innovatieve aanpak op wijk-
niveau te komen, om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden, beper-
kingen en gunstige condities voor integrale klimaatadaptieve oplossingen. 

Een ‘winning neighbourhood’ In Amsterdam-Oost is het traject gestart 
in Middenmeer-Noord. Deze wijk ligt in de laagste polder van Amsterdam 
en er staat voor de komende jaren groot onderhoud gepland aan het riool, 
de gasleidingen en de openbare ruimte. Middenmeer is eind negentiende 
en begin twintigste eeuw ontwikkeld en bestaat uit gesloten bouwblokken 
met enkele winkels en voorzieningen. Het is een van de best gewaardeerde 
woonbuurten in Oost. Middenmeer telt circa vijfduizend inwoners en 
2300 woningen, waarvan relatief veel koopwoningen. De wijk scoort zeer 
goed op leefbaarheidsindicatoren als buurtwaardering, sociale cohesie en 
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veiligheid. In de gemeentelijke gebiedsanalyse wordt de wijk omschreven 
als een ‘zeer tevreden wijk met relatief weinig problemen, relatief hoog-
opgeleide, welgestelde en bewuste bewoners’.2 Aan de inrichting van de 
wijk valt te zien dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woonomgeving. 
Veel tuinen zijn verzorgd en er is veel aandacht voor de openbare ruimte. 
Voorbeelden zijn de vele geveltuintjes, keramieken tegels in de stoep, bloem-
potten en picknickbanken.

Om een beeld te krijgen van de behoeften van bewoners en ondernemers 
op het gebied van klimaatbestendigheid heeft het onderzoeksteam een ver-
kenning uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de overlast door regenwater, op straat 
en in huis of tuin door veel bewoners als groot wordt ervaren. Bewoners en 
ondernemers zoeken individueel naar mogelijkheden om de wateroverlast 
in kelders te verminderen of hun tuin leeg te pompen. In zijn woning aan 
de Linnaeusparkweg vertelt bewoner Richard over de vochtoverlast in zijn 
kelder, souterrain en tuin. Hij demonstreert welke schade hij heeft gehad 
en welke maatregelen hij in zijn woning heeft moeten treffen. Na elke hevige 
regenbui moet hij zijn tuin, en die van de buren, leegpompen. ‘En zo heeft 
ieder een eigen manier’, zegt een van de ondernemers aan de Linnaeuskade: 
‘Sommige buren hebben grindputten laten aanleggen waardoor het grond-
water straks kan weg stromen. Anderen verhogen hun tuinen en de laatste 
paar jaren zie je ook enkele groene daken.’

Uit de rondgang blijkt dat bewoners het vaak moeilijk vinden om aan 
 informatie te komen over hoe zij dergelijke problemen kunnen aanpakken. 
Ze gaan individueel op zoek naar oplossingen, maar zouden graag meer 
 gezamenlijk willen optrekken om, eventueel samen met de gemeente, een 
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bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie. Ze zouden eerder geneigd zijn 
mee te doen als ze bij een bestaand initiatief kunnen aanhaken dan wanneer 
ze zelf het initiatief moeten nemen. Hoewel er nog geen vaste werkwijze is 
voor het realiseren van een grotere regenbestendigheid, worden in de open-
bare ruimte wel steeds meer maatregelen getroffen. De gemeente Amster-
dam en waterbedrijf  Waternet onderkennen de urgentie. Het programma 
‘Amsterdam Rainproof ’ zet zich met een netwerk van diverse organisaties 
actief in voor het regenbestendig maken van Amsterdam en ontwikkelt een 
nieuwe werkwijze om klimaatbestendigheid mee te nemen in toekomstige 
gemeentelijke projecten. Groot-onderhoudsprojecten of vervangings-
opgaven in openbare ruimte en riolering worden projectmatig, top-down 
georganiseerd, gericht op efficiëntie en standaardoplossingen. Er is ruimte 
om bewoners te informeren en nieuwe ideeën te vergaren, maar niet voor 
(uitgebreide) trajecten in samenspraak met de wijk. 

Om beter te begrijpen wat de houding is van de betrokkenen van de 
 gemeente en Waternet zijn er interviews afgenomen met enkele van hun 
medewerkers. Daaruit blijkt dat zij over het algemeen voor samenwerking 
met bewoners zijn en daar een meerwaarde in zien, zoals ‘meer binding met 
de openbare ruimte en daardoor ook meer afstemming onderling, tussen 
de bewoners, de gemeente en het Waternet’, of ‘meer begrip en meer mede-
werking vanuit de buurt, waardoor het project zelf ook vlotter verloopt’. 

Sommige respondenten roemen ook het belang van bewoners als ‘goede 
dwarskijkers die aanvullende kansen en risico’s kunnen aandragen’ en 
 pleiten ervoor dat deze er meer bij betrokken worden, zodat er ‘meer kans 
is om maatregelen te treffen waar ook de buurt blij van wordt’. De professio-
nals noemen ook andere manieren van samenwerking, zoals ‘voorlichting 
en medebeheer’ en ‘meedenken over herinrichting van de openbare ruimte’. 
Daarnaast hebben sommigen een duidelijke, integrale kijk op de proble-
matiek: ‘Door bij de woningen te beginnen, de bron, kan een particulier 
 indirect invloed uitoefenen op de maatregelen die in de openbare ruimte 
genomen worden.’

Deze eerste verkenningen in de buurt en onder professionals * leren dat 
er op veel vlakken een gedeelde urgentie is om te werken aan klimaatbe-
stendigheid, maar nog onbekend is hoe daar meer samenhang in aange-
bracht kan worden. De gebruikelijke werkwijze laat beperkte ruimte voor 
vernieuwing, al zijn er indicaties van verandering in het denken van mede-
werkers van de betrokken organisaties als het gaat om probleemdefinities, 
oplossingen en rolverhoudingen. Het onderzoek probeert via twee sporen 
maatschappelijke innovatie rond dit thema in de wijk te bevorderen, via de 
gemeente en via de bewoners en ondernemers (zie kader pagina 146).

* Interviews afgenomen met elf professionals betrokken bij project Middenmeer-Noord, 
werkzaam bij Waternet, Stadsdeel Oost en Ingenieursbureau Amsterdam.
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Methode Het onderzoek kent twee sporen. In het eerste spoor 
 onderzoeken we hoe grote ambities inzake klimaatbestendigheid van 
de gemeente en Waternet neerdalen in de uitvoering op straat.3 
Dit doen wij door als observator aanwezig te zijn bij de voorbereidende 
overleggen over groot onderhoud van de ontwerpteams / project- 
groepen van de gemeente en Waternet en de keuzes omtrent klimaat-
bestendigheid die hier gemaakt worden vast te leggen.4 Daarnaast 
 hebben we de betrokken professionals geïnterviewd (elf in totaal) 
over de mogelijkheden die zij zien voor klimaatbestendigheid en hun 
rol en verantwoordelijkheid daarin.

Parallel daaraan — het tweede spoor — onderzochten we door mid-
del van wijkscans,5 enquêtes 6 en interviews hoe het thema klimaat-
adaptatie speelt onder bewoners en ondernemers. Deze manier van 
werken vroeg om meer investeringen in het leren kennen van de wijk en 
het inspelen op de specifieke situatie. Het bleek dat eerst uitgevonden 
moest worden voor wie klimaatbestendigheid in de wijk van belang was. 
Wat betekende klimaatbestendigheid voor bewoners, ondernemers en 
anderen? Wat waren hun ideeën, behoeften, problemen, initiatieven? 
Welke mogelijkheden voor klimaatadaptatie hebben zij? Kennen 
 bewoners die hiermee bezig zijn elkaar en zou het een meerwaarde 
 kunnen zijn als zij worden samengebracht? Welke interventies zijn 
 geschikt voor de wijk?

De rol van het onderzoeksteam is om te reageren op de bevindingen, 
om slimme verbindingen te leggen en daar creatief mee om te gaan. 

In het vervolg combineren we beide sporen en kijken we hoe het 
 proces van groot onderhoud kan worden aangewend om de betrokken-
heid van bewoners en ondernemers bij de buitenruimte te vergroten 
en de mensen bewuster te maken van hun omgeving, zodat ze ook op 
eigen terrein aan de slag gaan en aan de leefbaarheid van hun gebied 
gaan werken.

Ruimte creëren voor verandering Een centraal onderdeel van het eerste 
spoor van het onderzoek in Middenmeer was het meelopen in het voor-
bereidings- en besluitvormingstraject rondom het groot onderhoud. Naast 
het observeren van de manier waarop keuzes gemaakt worden voor klimaat-
bestendige inrichting, van de besluitvorming daarover en van de wijze van 
het betrekken van bewoners hierbij, is een referentieplan van een optimaal 
klimaatbestendige inrichting ontwikkeld om de voorstellen mee te kunnen 
vergelijken. 

Het onderzoeksteam constateerde dat de grootonderhouds- en her-
inrichtingsprojecten een werkwijze kennen die beperkt ruimte biedt voor 
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processen in en met de wijk. Het fieldlab wordt gesteund door stadsdeel 
Oost waar gebiedsgericht werken sterk is verankerd. Voor het groot onder-
houd maakt het stadsdeel gebruik van diensten van het gemeentelijk 
 Projectbureau dat, in samenwerking met Waternet, vooral aanstuurt 
op meer technocratische processen voor de herinrichting van de buiten-
ruimte. Deze processen hebben een planning zonder ruimte voor specifiek 
maatwerk, en hebben daarmee niet dezelfde ambitie als het fieldlab om 
 gebiedsgerichte sociale innovatie te realiseren. 

Aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren wij hoe dit zich tot 
nog toe manifesteert. 

v  Het begint bij de definitie van de opgave. Op basis van de gebiedsanalyse 
is in de ‘Nota van uitgangspunten’ voor de herinrichting besloten in 
deze ‘winning neighbourhood’ geen plaats te reserveren voor uitgebreide 
trajecten met bewoners en daarmee is er weinig ruimte om met de aan-
wezige kennis en ervaringen het proces van groot onderhoud een meer-
waarde te geven in de buurt (er is alleen apart budget gereserveerd om, 
als de bewoners dat willen, te kijken naar hun inbreng bij de inrichting 
van één bepaald plantsoen, het Galilei-plantsoen). 

v  De zwaarwegende planning van het project laat weinig extra ruimte om 
de wijk er meer bij te betrekken en door tijdsdruk was er uiteindelijk te 
weinig gelegenheid voor een vergelijking met het referentieplan en extra 
advies op bewonersavonden.

v  Bij het uitnodigen van bewoners op informatieavonden is strak gekeken 
naar de projectgrenzen in plaats van de buurtgrenzen. Scholen krijgen 
een standaard uitnodiging en er is aarzeling om extra aandacht te be-
steden aan het actief betrekken van bewoners bij de inrichting van de 
openbare ruimte, vanwege mogelijke vertraging. 

v  De gebiedsmanager is niet betrokken bij het uitnodigingsbeleid en 
ook onvoldoende bekend met de opdrachtformulering en de hoofd-
opzet,  terwijl de projectleider zich vooral baseert op het (project)-
overdrachtsdocument en daardoor niet alle wenselijke kennis erbij 
kan betrekken. 

v  Bewoners worden vooral geïnformeerd over de aanpassingen in de 
 openbare ruimte en kunnen hun commentaar en ideeën achterlaten, 
maar worden niet uitgenodigd om zelf een rol te spelen op openbaar 
of  eigen terrein. In bijzondere gevallen zal per straat nog extra overleg 
komen, maar dit is geen standaard werkwijze.

v  Het project heeft een strakke opzet en organiseert bijvoorbeeld de in-
loopavonden met uitnodigingen per deelgebied. Amsterdam Rainproof 
was bereid om op verzoek van het onderzoeksteam informatie te geven 
op de bewonersavonden en extra experts uit te nodigen, onder de voor-
waarde dat er een aankondiging kwam in de bewonersbrief. Vanuit het 
project was dit gezien de structuur van de avonden (per buurt) onwense-
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lijk, met als gevolg dat Rainproof afzag van het uitnodigen van meerdere 
ervaringsdeskundigen. Gezien de nieuwsgierigheid van de vele bezoekers 
is dit misschien een gemiste kans.

Binnen de gemeente lijken er twee bewegingen gaande te zijn. De ene stuurt 
meer op resultaat en de andere meer op gebiedsmanagement, waarbij we 
zien dat de sturing van het project sterker is dan het gebiedsgerichte werk. 

Energie opwekken Inmiddels hebben we vanuit het onderzoeksteam 
van het fieldlab ruimte gecreëerd om klimaatbestendigheid en de rol van 
bewoners toch een plek te geven. De investeringen in de vorm van actieve 
deelname aan voorbereidende ontwerpteams waren van belang voor 
het creëren van een vertrouwensrelatie. Wisselingen in de personeels-
bezetting bij de organisatie, zoals bij de overgang van de ontwerp- naar 
de project fases, en de toename van tijds- of externe druk maakten dat we 
onze rol steeds weer moesten bevechten. De aanwezigheid van het onder-
zoeksteam werd dan gezien als een mogelijk ongewenste verbreding en 
 vertraging. 

Er zijn ook positieve resultaten. Tijdens de bewonersavonden is naast 
het verstrekken van informatie over de (technische en uitvoeringskant 
van de) herinrichting ook klimaatbestendigheid duidelijk neergezet. De 
 gemeente gaf in de communicatie aandacht aan de maatregelen die ge troffen 
worden in het kader van het programma Amsterdam Rainproof en op de 
 informatieavond hing er een speciale tekening met Rainproof-maatregelen 
aan de wand. In de uitnodiging voor de inloopbijeenkomsten stond: ‘Wat 
is een klimaatbestendiger buurt en wat kunt u als bewoners / ondernemers 
daarin betekenen?’ Ook werd de suggestie van het onderzoeksteam om 
 een expert van Rainproof uit te nodigen geaccepteerd. Gezien de belang-
stelling van de bewoners kan dit leiden tot kansen om hun inbreng beter 
te waarborgen.

Op dit moment is het nog zoeken naar de juiste vorm en worden afspraken 
gemaakt over het meedraaien in het project. Zo wordt nu in reactie op het 
fieldlab-onderzoek met een nieuwe projectleider zelfs meer ruimte ge-
creëerd voor samenwerking met bewoners en wordt overwogen om voor 
de binnentuinen aparte budgetten aan te vragen. Een ander idee is om 
 enthousiaste mensen in de wijk als klimaatambassadeurs aan te wijzen 
en een lokaal digitaal platform voor uitwisseling van informatie aan te 
 reiken. Ook wordt nagedacht over het actief benaderen van de scholen en 
het organiseren van een lezing en tentoonstelling in de dichtstbijzijnde 
openbare bibliotheek in Oost. 

Er lijkt voldoende energie aanwezig. Mensen zijn geïnteresseerd, maar 
hebben wel behoefte om enigszins op gang geholpen te worden. Daar zou 
de gemeente een rol in kunnen spelen. De vraag is of de gemeente in de toe-
komst bereid is haar rolopvatting bij groot onderhouds- en herinrichtings-



In februari 2016 hebben wij (René  
Dronkers, Esther Verhamme en Liduine

Smals) dit binnenpark opgericht. Maar daar-
voor zijn we zeker twee jaar bezig geweest met 
de voorbereidingen en het zoeken naar een 
goede locatie. In eerste instantie ontstond 
het idee om een indoor-park te maken omdat 
het in Nederland regelmatig slecht weer is en 
we bedachten dat je in de winter ook moet 
kunnen picknicken. Als kunstenaar had ik al 
wat publieke interventies gedaan en toen 
René bij mij kwam met het idee om een park 
te maken, maar dan binnen, besloten we het 
uit te werken en gewoon te doen. Tijdens de 
voorbereiding hebben we veel sponsors aan 
ons weten te binden voor de inrichting van 
het park. Daarnaast kwamen we in contact 
met heel veel interessante en inspirerende 
mensen en organisaties die zich bezig houden 
met het thema stad en natuur. We kwamen al 
snel tot de conclusie dat we hen een podium 
wilden bieden. 

In het PopinnPark zijn verschillende par-
tijen aanwezig, allerlei partijen die op wat 
voor manier dan ook willen bijdragen aan 
een groenere stad (van kunstenaars tot leve-
ranciers van plantverlichting). Het is laag-
drempelig, iedereen met een goed idee of een 
initiatief is hier welkom. Het verbinden is 
echt de functie van het park. We zitten hier 
op een scheidslijn tussen twee buurten. Aan 
de ene kant de Watergraafsmeer, waar veel 
(welvarende) jonge gezinnen wonen en aan 
de andere kant de Transvaalbuurt: een wijk 
met meer sociale problematiek. Maar beide 
groepen bewoners komen hier en dat is echt 
de toegevoegde waarde van het park. We 
 willen niet als een groen activistisch clubje 
worden gezien, dan schieten we ons doel voor-
bij, namelijk de buurt activeren om de stad 
groener te maken. 

Op 22 januari 2017 hadden we hier een 
klimaatfestival, waar ook de HvA aan mee 
heeft gewerkt. De organisatie lag bij diverse 
actieve organisaties in de wijk: PopinnPark, 
Starters 4Communities, Amsterdam Rain-
proof. Naast de klimaatbestendige stad 

 stonden ook schone lucht, duurzame energie, 
voedsel en circulaire economie in de aan-
dacht. Het festival vond op dezelfde dag 
plaats als de inauguratie van Donald Trump. 
Volgens hem is ‘climate change a hoax’, dus 
vonden wij het wel treffend om het festival 
‘climate change hoax my ass’ te noemen. 
Het was een geslaagd eerste buurtfestival met 
dit thema, maar we hadden gehoopt op meer 
buurtbewoners. 

Klimaatproblemen staan niet op nummer 
één op de agenda als er ook sprake is van 
 sociale of economische problemen. Omdat 
die laatste twee hier minder groot zijn, 
 merken we wel dat er meer belangstelling 
voor het eerste is. Doordat dit een winning 
neighbourhood is, zoals Linda het verwoordt, 
krijg je hier misschien wel wat meer gehoor. 
Bij een volgende vestiging op een andere plek 
zou dit heel anders kunnen zijn. 

We willen niet worden  
gezien als een  
groen activistisch clubje

Esther Verhamme
Mede-oprichter PopinnPark 
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projecten te verruimen en meer aandacht te besteden aan het faciliteren 
van bewoners(netwerken) en het op een andere manier ontsluiten van 
 informatie, bijvoorbeeld door meer direct aan te haken bij de bewoners en 
gebruikers.

Voorbij het eigenbelang Actie-onderzoek in het fieldlab heeft het onder-
zoeksteam ook geconfronteerd met meer fundamentele uitdagingen wat 
betreft onze rol. Het gaat hier om de mate waarin en de wijze waarop onder-
zoekers interveniëren. Dit zien wij zowel in het eerste spoor, zoals hier-
boven beschreven, als in het tweede spoor, waar wij met bewoners en onder-
nemers werken die zich proberen te organiseren om collectief wateroverlast 
tegen te gaan. Op eigen initiatief zijn wij in contact gekomen met verschil-
lende lokale groepen: PopinnPark (een lokaal podium voor groene initia-
tieven in de Watergraafsmeer), de openbare bibliotheek, het digitaal plat-
form Oost-online en platform Duurzaam Oost.

In het eerste spoor zijn interventies gepleegd door advies te geven aan 
de gemeente en samen op te trekken tijdens de bewonersavonden. In het 
tweede spoor hebben wij al geïntervenieerd door partijen uit de wijk samen 
te brengen met het idee dat zij elkaar mogelijk kunnen helpen in het zoeken 
naar maatregelen. Maar ook door het uitdagen tot reflectie en het faciliteren 
van de zoektocht naar gedeelde belangen en vormen van samenwerking, 
waarbij zij meer zouden kunnen bereiken dan in hun eentje. In de voor-
bereidende sessie voor het buurtfestival bleek dat moeilijk. Mensen hadden 
hun eigen doelen en stuurden de sessie in die richting. Deze partijen, met 
PopinnPark als belangrijkste partij, hebben uiteindelijk een klein buurt-
festival georganiseerd, met als thema ‘Climate Change Hoax My Ass’. 
Het onderzoeksteam heeft advies gegeven, bijvoorbeeld dat het belangrijk 
is om je te verplaatsen in de doelgroep, en suggesties gedaan over de opzet. 
Er waren op de bijeenkomst heel weinig bewoners en er is nog geen uit-
wisseling in de wijk ontstaan. Een mogelijke manier om met deze uitdaging 
om te gaan is het vinden van lokale partners die net als wij het belang van de 
wijk vóór het eigenbelang stellen. In Middenmeer wordt nu via (de leider 
van) een lokaal platform en een digitaal platform gekeken of en hoe andere 
losse initiatieven, individuele bewoners, ondernemers en ondernemers-
verenigingen beter met elkaar verbonden kunnen worden. 

Zoeken naar kansen De zoektocht naar een nieuwe, integrale werkwijze 
die voorbijgaat aan het onderscheid tussen particulier en openbaar eigen-
dom is in Fieldlab Oost gestart. Dit vergt een omslag bij de gemeente en 
 Waternet van een technische aanpak gericht op het openbaar gebied naar 
een meer technisch-sociale aanpak gericht op de wijk als geheel. De orga-
nisaties zijn op zoek naar manieren om bewoners en ondernemers een 
 belangrijkere rol te laten spelen. Door een tweesporenaanpak heeft het 
onderzoeks team geprobeerd ruimte voor innovatie te creëren. Enerzijds 
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door de dynamiek in de wijk en bij de professionele organisaties in kaart 
te brengen, anderzijds door alternatieve processen te ondersteunen en 
 kritische vragen te stellen die prikkelen tot reflectie. Daarbij is het een uit-
daging voor de gemeente om vanuit de systeemwereld aan te sluiten bij de 
dynamiek van de leefwereld. Als de gemeente bereid is om de resultaat-
sturing meer los te laten en om meer procesafspraken te maken, omdat 
 rollen kunnen verschuiven en uitkomsten veelal niet vooraf bekend zijn, 
ontstaat er meer gewenste ruimte. 

Het programma Amsterdam Rainproof bewijst dat het onderwerp 
 klimaatbestendigheid de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen van 
de gemeente Amsterdam. Het blijft nog lastig om het vergrote bewustzijn 
te integreren in nieuwe werkwijzen. Daarom speelt in deze casus vooral 
het vraagstuk van ‘mainstreaming’ van nieuwe ideeën in bestaande werk-
wijzen.7 Wat kan de rol van een fieldlab daarin zijn? Is het stilstaan bij 
de huidige manier van werken en een pleidooi voor het inpassen van meer 
ruimte voor samenwerking met de wijk al een stap richting een meer ver-
nieuwende en verrijkende werkwijze?

In Middenmeer-Noord hebben bewoners en ondernemers een groot 
 milieubewustzijn. Het is een betrokken wijk met veel zelforganiserend 
 vermogen en er is sprake van urgentie. Juist hier liggen kansen om tot een 
geïntegreerde aanpak te komen.

Een grote uitdaging is om dit ook in wijken te realiseren waar deze 
 condities minder gunstig zijn; een wijk die geen ‘winning neighbourhood’ is. 
Wellicht is hier een heel andere benadering gepast en moet hier meer ge-
zocht worden naar directe begeleiding van geïnteresseerden door bijvoor-
beeld meer gebruik te maken van milieucoaches. Of door een stimulerings- 
of beloningssysteem te ontwikkelen in het kader van klimaatadaptatie, 
zoals bijvoorbeeld het Zero Waste Lab in de Dapperbuurt doet met recycling 
door deelnemers acties en kortingen aan te bieden. Belangrijk is dat we 
de vaste kaders loslaten en dat de gemeente, Waternet en de bewoners 
de ruimte nemen om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden, zoals 
nieuwe vindingrijke technieken voor zowel de openbare ruimte als het 
 particulier terrein. 



Door op lokaal schaalniveau onderzoek te doen en interventies uit 
te voeren kan er meer samenhang worden gecreëerd tussen verschil-
lende grootstedelijke problemen. Ook biedt het lokale schaalniveau 
de mogelijkheid om context-specifieke oplossingen te realiseren.  
Bij een probleem als laaggeletterdheid is er niet één beste oplossing, 
maar wordt maatwerk vereist en afstemming tussen verschillende 
betrokken partijen. Laaggeletterdheid hangt immers niet alleen 
 samen met taal en iemands persoonlijke capaciteit om mee te doen 
aan de samenleving, maar ook aan problemen als armoede en inte-
gratie. Nu het stadsdeel niet meer verantwoordelijk is voor het taal-
aanbod in een wijk moet er gezocht worden naar een aanpak waarbij 
de samenwerking met uitvoerende organisaties in de wijk essentieel 
is, met name de formele en informele taalaanbieders. Bij de zoek-
tocht naar deze nieuwe aanpak is het belangrijk laaggeletterdheid 
 integraal te benaderen en te koppelen aan andere domeinen. 

Tot mijn zestiende ben ik naar school gegaan, daarna ben ik gaan werken. 
Na verschillende baantjes kreeg ik werk bij een parkeergelegenheid. Een 
plek waar ik dagrapporten en formulieren moest invullen. Ik was blij met 
mijn baan, maar ging er ook elke dag angstig naartoe, omdat ik wist dat ik 
weer zou moeten schrijven. Mijn collega merkte op dat er in mijn rappor-
ten steeds woorden ontbraken of verkeerd geschreven waren. Hij vroeg 
of ik een schrijfprobleem had en vertelde dat daar cursussen voor zijn. 
Ik schrok me rot dat hij het ontdekt had en durfde pas drie maanden later 
naar mijn teamleider te stappen. Veel te bang dat ik ontslagen zou worden. 
Achteraf was dat nergens voor nodig, want mijn teamleider reageerde 
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heel positief en stuurde me naar het ROC. In het begin vond ik het ont-
zettend eng om weer naar school te gaan. Het heeft me dan ook bijna een 
jaar gekost om mijn zelf vertrouwen terug te winnen. Vanaf dat moment 
kreeg ik er plezier in om nieuwe dingen te leren. Ik voelde me vrijer in 
mijn doen en laten en mijn leven kreeg een andere wending. 1
Dicky 

Dicky was laaggeletterd. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen tussen 
de 16 en 65 jaar hiermee te maken.2 Net als Dicky in het verleden hebben 
zij niet genoeg basisvaardigheden om volwaardig mee te kunnen doen in 
de maatschappij, om te participeren op de arbeidsmarkt en deel te nemen 
aan de digitale kennissamenleving. Formulieren invullen, handleidingen 
lezen, e-mails schrijven: de alledaagse bezigheden zijn al ingewikkeld 
 genoeg. En het aantal laaggeletterden blijft toenemen: afgelopen jaren zijn 
er tweehonderdduizend bijgekomen door onder andere de vergrijzing en 
de komst van immigranten. 

Volgens landelijk onderzoek ligt het gemiddelde percentage laaggeletterd-
heid in Amsterdam rond de zestien.3 Uit onderzoek naar de regionale 
 spreiding van laaggeletterdheid blijkt dat dit percentage in een aantal 
 stadsdelen aanzienlijk hoger is: 21 in Nieuw-West, 29 in Noord en 32 in 
Zuidoost. 4 Hoewel de urgentie van de problematiek op buurtniveau groot 
is, is juist de regie vanuit het stadsdeel bijna geheel verdwenen door ver-
anderingen in het sociale domein.5 Daarbij zijn gemeenten niet meer 
 verplicht om taalcursussen in te kopen bij het Regionaal Opleidings-
centrum (ROC) en vindt er meer marktwerking plaats. Bovendien heeft 
het stadsdeel door de vele vrijwilligersorganisaties die actief zijn in een 
wijk er geen zicht meer op welke organisaties taalcursussen aanbieden. 
Om dezelfde reden kan het stadsdeel moeilijk beoordelen of er voldoende 
samenwerking en kennisdeling tussen taalaanbieders plaatsvindt en of 
deze organisaties voldoende de doelgroep bedienen. Verder wordt met de 
inzet op burgerkracht en zelfredzaamheid veel gevraagd van de doelgroep 
zelf, terwijl die misschien juist meer regie nodig heeft. Deze nieuwe ver-
houdingen nopen tot een innovatie in de aanpak van laaggeletterdheid. 
In die aanpak kunnen maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen 
een rol spelen. 

In 2013 en 2014 hebben de Stichting Lezen & Schrijven en de gemeente 
 Amsterdam samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de HvA om via 
onderzoek in de fieldlabs een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling 
rondom het vraagstuk laaggeletterdheid. Er hebben in de afgelopen jaren 
meerdere inspanningen plaatsgevonden. Er is een snellere methode ont-
wikkeld om leesvaardigheid te meten als indicatie van laaggeletterdheid, 
er hebben in de fieldlabs grootschalige veldonderzoeken met studenten 
plaatsgevonden, er is een taalcoachingsprogramma voor laaggeletterde 
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 ouders ontwikkeld en er is een netwerkanalyse van de taalaanbieders uit-
gevoerd. Dit hoofdstuk is een weergave van die inspanningen. Maar eerst 
zal worden ingegaan op het verschijnsel laaggeletterdheid en het beleid 
 ertegen. 

Laaggeletterdheid De term ‘laaggeletterdheid’ lijkt alleen te verwijzen 
naar taalvaardigheden, maar is eigenlijk breder. In 2012 heeft de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de definitie van laaggeletterdheid 
vastgesteld als: ‘Geletterdheid omvat luisteren, spreken, lezen, schrijven, 
gecijferdheid en in dat kader het gebruiken van alledaagse technologie om 
te communiceren en om te gaan met informatie.’ 6 Het gaat bij geletterdheid 
ook om vaardigheden die niet alleen met het gebruik van geschreven taal 
te maken hebben, maar die wel van direct praktisch belang zijn in het kader 
van informatieverwerking. 7, 8 

Het streven naar een effectievere aanpak van laaggeletterdheid in Neder-
land was de aanleiding voor het kabinet om het begrip laaggeletterdheid te 
verbreden. Het accent had tot dan toe vooral op lezen en schrijven gelegen, 
terwijl de eisen om maatschappelijk volwaardig te kunnen functioneren 
steeds hoger en diverser zijn geworden.9
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Laaggeletterdheid vormt niet alleen een obstakel bij het vinden of be-
houden van een baan. Het is voor laaggeletterden ook moeilijk om mee 
te komen in de digitale kennissamenleving. De toenemende digitalisering 
van overheidsdiensten zal dat probleem alleen maar vergroten.10 Daarbij 
is laaggeletterdheid nog steeds een sociaal taboe, met schaamte en sociaal 
isolement tot gevolg, en is er een trend waarneembaar van toenemende 
 verschillen in taalbeheersing tussen bevolkingsgroepen, zoals lager en 
 hoger opgeleiden. Laag- en hoogopgeleiden komen steeds meer in ge-
scheiden werelden te leven. Dit is zorgelijk, omdat het de sociale ongelijk-
heid kan vergroten.11 

Voor de samenleving als geheel is laaggeletterdheid bovendien een grote 
financiële last. De jaarlijkse kosten van laaggeletterdheid in Nederland 
 bedragen ongeveer 560 miljoen euro, met name veroorzaakt door een ver-
minderde productiviteit en verminderde belastinginkomsten.12

Bescheiden doelen Hoewel laaggeletterdheid tegenwoordig wel nadruk-
kelijk op de politieke agenda staat, is de ambitie om laaggeletterdheid 
 tegen te gaan volgens de Algemene Rekenkamer bescheiden te noemen. 
Als doel voor de periode 2016–2018 is gesteld om op een totaal van 1,9 mil-
joen  mensen boven de zestien jaar die moeite hebben met taal, van 45.000 
mensen de taalbeheersing te verbeteren.13 De ambitie is dus slechts gericht 
op 4,6 procent van de doelgroep.14 De Algemene Rekenkamer concludeerde 
na  onderzoek ook dat de huidige aanpak van laaggeletterdheid weinig 
 effectief is. Er bestaat een kloof tussen de omvang van het probleem en 
de gekozen aanpak. De doelen zijn bescheiden, met de diversiteit van de 
doelgroep wordt onvoldoende rekening gehouden en er is sprake van wacht-
lijsten. Het is onduidelijk wat het beleid bijdraagt aan de afname van het 
aantal laaggeletterden en de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap noch de Tweede Kamer heeft een volledig beeld van de kenmerken 
van cursisten.15 

De regie valt weg Het beleid wordt uitgevoerd door gemeenten. Zij krijgen 
op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) budget om cur-
sussen voor taal en rekenen in te kopen. Er worden formele en non-formele 
cursussen gegeven aan laaggeletterden. Het formele onderwijs betreft cur-
sussen die worden aangeboden op een ROC of door private taalaanbieders 
die opleiden tot een diploma. Het non-formele taalaanbod betreft cursussen 
buiten de school en wordt verzorgd door vrijwilligers.16

Wat betreft de bestrijding van laaggeletterdheid is het stadsdeel altijd 
verantwoordelijk geweest voor het non-formele taalaanbod. Maar terwijl 
het percentage laaggeletterdheid in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost 
aanzienlijk is, is er juist vanuit de betreffende stadsdeelorganisaties weinig 
zicht op het taalaanbod. Door de overheveling van taken van decentraal 
 niveau (stadsdeel) naar centraal niveau (gemeente) is de regie over de 
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 non-formele aanbieders vanuit het stadsdeel verdwenen. Daarnaast is er 
veel onvrede over de veranderlijkheid en grilligheid van het sociale domein. 
Professionals wijzen op de voortdurende reorganisaties op centraal niveau 
en bij de stadsdelen, de wetswijzigingen, de veranderende procedures en 
beleidskaders en het voortdurend wisselende taalaanbod. Een van de non-
formele taalaanbieders vertelde: ‘Dat is voor mij in mijn werk heel erg 
 belemmerend. Ik denk soms: ik ga het ook niet meer uitzoeken, het veran-
dert zo snel. Je moet er een dagtaak van maken om die sociale kaart bij te 
houden. We hebben in principe een sociale kaart, maar toen ik ’m laatst 
 bekeek bleek dat 3 /4 niet meer bestaat.’17

Door concurrentieoverwegingen, de vele veranderingen in het sociale 
domein en het daarmee gepaard gaande gebrekkige overzicht over het taal-
aanbod in de wijken is de samenwerking tussen taalaanbieders gering, wat 
de aanpak van laaggeletterdheid minder effectief maakt. Zo vertelde een 
non-formele taalaanbieder: ‘Er is geen overzicht. Ideale samenwerking zou 
zijn als ik weet waar ik iemand naartoe moet sturen. Die efficiënt geholpen 
gaat worden. Dan moet je weten van elkaar wat je doet. Dan moet je con tact-
personen hebben binnen die organisatie en een warme overdracht. Dat 
zou de  ideale samenwerking zijn. Dan hebben we het over taal [ … ] Er is geen 
helder taalaanbod.’18

 Er wordt bovendien te weinig rekening gehouden met de verscheiden-
heid aan taalbehoeftigen. Groepen als mannen of volwassenen met Neder-
lands als eerste taal (NT1) worden bijvoorbeeld minder goed bereikt. 
 Daarnaast is volgens de professionals in de wijken, zoals taaldocenten en 
welzijnsmedewerkers, de doelgroep laaggeletterden vanwege de gebrekkige 
zelfredzaamheid niet gebaat bij een veranderlijk en grillig veld, maar meer 
bij stabiliteit en structuur. 19 

Het bereiken van de doelgroep De verbreding door het kabinet van het 
begrip laaggeletterdheid betekent ook een breder scala aan manieren om 
laaggeletterdheid te meten. Het meten van laaggeletterdheid speelt een rol 
in grootschalige peilingonderzoeken, maar ook in de dagelijkse beroeps-
praktijk waarin professionals willen nagaan of de informatie die zij aan 
hun cliënten geven voor hen begrijpelijk is. In Nederland wordt momenteel 
onder andere de Taalmeter gebruikt als screeningsinstrument voor een 
snelle en efficiënte diagnose van het taalniveau. De Taalmeter is een online 
instrument en bestaat uit vijf leesopdrachten met in totaal 24 verschillende 
vragen. Deelnemers hebben maximaal twaalf minuten om de vragen te 
 beantwoorden. 

In de medische wereld legt men zich echter steeds meer toe op de ont-
wikkeling van zeer korte toetsen om laaggeletterdheid te screenen.20, 21 
Om aan te sluiten op deze trend hebben onderzoekers van de HvA de Taal-
verkenner Paspoort ontwikkeld, een screeningsinstrument dat in drie 
 minuten kan worden afgenomen.22 De Taalverkenner Paspoort kan, 
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in  tegenstelling tot bijvoorbeeld de Taalmeter, als hardcopy vragenlijst 
 worden ingezet. (Student)onderzoekers kunnen dit instrument in een 
grootschalig peilingonderzoek gebruiken, waardoor op buurtniveau een 
beeld kan worden gegeven van het leesvaardigheidsniveau.

Door de snelheid van het instrument kan het ook dienst doen in diverse 
maatschappelijke situaties, bijvoorbeeld als naar werk wordt gezocht of 
bij zorgbehoefte. Ook via zorginstellingen, arbeidsbemiddeling, scholen 
en werkgevers kunnen dan mensen gevonden worden die onvoldoende lees-
vaardig zijn.

Dat het percentage laaggeletterden onder de beroepsbevolking in som-
mige Amsterdamse buurten hoger ligt dan het stedelijk gemiddelde van 
16 procent, is ook geconstateerd door middel van de Taalverkenner Paspoort. 
Van de beroepsbevolking in Amsterdam Nieuw-West is 30,7 procent onvol-
doende leesvaardig en in Amsterdam-Zuidoost 32 procent. In Nieuw-West 
zijn met name de buurten Slotermeer-Noordoost, Geuzenveld en Sloter-
meer-Zuidwest zorgwekkend, met percentages rond de veertig. In Bijlmer-
Centrum in Zuidoost is het aandeel laaggeletterdheid 36,3 procent, ten 
 opzichte van 28,5 procent in Bijlmer-Oost. 23, 24

Onderzoek naar Laaggeletterdheid Studenten bestuurskunde 
 hebben in 2014 en 2015 veldonderzoeken uitgevoerd waarbij de vind-
plaatsen van laaggeletterden in Nieuw-West en Zuidoost in kaart 
zijn gebracht. Meer dan tweehonderd eerstejaars studenten van 
 bestuurskunde en zes projectcoaches zijn betrokken geweest bij dit 
 onderzoek. Met behulp van de Taalverkenner Paspoort hebben zij 
in de stadsdelen mensen benaderd. Zo is een beeld ontstaan van de 
mate van leesvaardigheid in diverse gebieden binnen de stadsdelen. 
In Nieuw-West hebben 2335 mensen de Taalverkenner volledig 
 ingevuld. In Zuidoost waren dat 1104 mensen.

Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost Dat veel mensen in Nieuw-West 
en Zuidoost laaggeletterd zijn, kan deels verklaard worden door de lagere 
sociaaleconomische status van deze buurten. Laaggeletterdheid hangt nauw 
samen met opleidingsniveau en arbeidsmarktparticipatie.25 Slotermeer-
Noordoost en -Zuidwest kennen bijvoorbeeld een hoge mate van werkloos-
heid en een hoog percentage mensen die bijstand ontvangen (10 procent 
tegen 6,4 procent stedelijk gemiddelde). Het aantal mensen in de schuld-
hulpverlening in Nieuw-West is aanzienlijk en een groot deel van de jonge-
ren groeit op in een minimahuishouden, met name in Slotermeer-Noord-
oost. Ook zijn er in Nieuw-West relatief veel kinderen met laagopgeleide 
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ouders (37 procent), met name in Slotermeer-Zuidwest (43 procent). Pro-
fessionals constateren dat veel kinderen uit migrantengezinnen, ook al zijn 
ze van de tweede of derde generatie, een taalachterstand hebben.26

Ook in Bijlmer-Centrum en Bijlmer-Oost is een hoge mate van werk-
loosheid waarneembaar. Het aandeel geregistreerde werklozen ligt met 
18 procent ver boven het Amsterdamse gemiddelde van 12 procent. In 
 Bijlmer-Centrum heeft 33 procent van de huishoudens een laag inkomen en 
een gezinshoofd met een lage opleiding, ten opzichte van een gemiddelde 
van 15 procent in Amsterdam. In Bijlmer-Oost is dat 27 procent.27

Het is aannemelijk dat de grote concentratie van deze kenmerken een rol 
speelt in de omvangrijke laaggeletterdheid in deze buurten. Uit de veld-
onderzoeken blijkt dat de mensen die onvoldoende leesvaardig zijn een 
laag opleidingsniveau hebben, vaak geen Nederlands spreken in hun sociale 
omgeving en meestal geen baan hebben. Binnen de stadsdelen Nieuw-West 
en Zuidoost is vooral onder de eerste generatie allochtonen het leesvaar-
digheidsniveau onvoldoende. Dit sluit aan op de uitkomsten van het groot-
schalige onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling) naar kernvaardigheden van volwassenen, waaruit 
bleek dat laaggeletterdheid binnen deze groep groot is.28 

Uit de veldonderzoeken is in ieder geval duidelijk geworden dat er ook 
bij mannen en ouderen nog een hoop te winnen valt en dat deze groepen 
meer aandacht behoeven. Mannen blijken in beide stadsdelen vaker onvol-
doende leesvaardig te zijn dan vrouwen. Hoewel de verschillen betrekkelijk 
laag zijn, nemen ze toe met de leeftijd. Leeftijd is een belangrijke risico-
factor; over het algemeen geldt ‘hoe ouder, hoe lager het niveau’.29 Het gaat 
om zowel oudere mannen mét een baan als oudere werkloze mannen. Dit 
zijn moeilijk te bereiken groepen, omdat het taboe en de schaamte nog groot 
zijn. Hierdoor is de kans aanzienlijk dat zij in een isolement raken. Aan-
gezien Nederland vergrijst en deze trend de komende decennia alleen maar 
zal toenemen, zal de laaggeletterdheid onder ouderen ook toenemen. Door 
de inzet van taalambassadeurs kunnen het taboe en de schaamte die nog 
rond laaggeletterdheid hangen verminderd worden. 

Als we specifieker kijken naar de relatie tussen arbeidsmarktstatus en 
geslacht, dan valt op dat meer mannen dan vrouwen mét een baan onvol-
doende leesvaardigheden hebben, 27 versus 23 procent in Nieuw-West 
en 33 versus 21 procent in Zuidoost. Wellicht wordt de betere positie van 
vrouwen veroorzaakt doordat de gemeente Amsterdam zich het afgelopen 
decennium flink heeft ingezet voor de (taal)ontwikkeling en het empoweren 
van vrouwen, denk aan initiatieven als het Amsterdams Buurvrouwen 
 Contact (ABC) en vrouwenemancipatiecentra als Nisa for Nisa, Vrouw en 
Vaart en de Hippe Heks. 

Het Amsterdamse taalbeleid is gericht op doelgroepen als uitkerings-
gerechtigden en werkzoekenden, arbeidsmigranten uit Europa, oudkomers 
die niet meer inburgeringsplichtig zijn, nieuwkomers en vluchtelingen, 



Zelf ben ik ooit taalcoach geweest en 
ik weet hoe moeilijk het is om de taal te

leren. Het belangrijkste inzicht dat ik heb op-
gedaan door dit project is dat het samenspel 
tussen het informele en formele taalaanbod 
in stadsdeelniveau is verwaterd in Nieuw-
West. Als gevolg van de reorganisatie van de 
gemeente is de regie op taal en inburgering 
verder af komen te staan van het stadsdeel. 
De verantwoordelijkheid voor taal en inburge-
ring is centraal belegd en geen bevoegdheid 
meer van het stadsdeel. Dat is jammer, want 
taalaanbieders vragen wel om meer aan-
sturing van ons. Het is heel belangrijk dat er 
voldoende formeel en informeel taalaanbod 
blijft bestaan en goede aansluiting vindt 
bij de doelgroep. Als stadsdeelorganisatie 
moeten wij ons daar wel voor blijven inzetten, 
ondanks dat we zelf geen middelen hebben. 
Ik zou graag zien dat taalachterstand en laag-
geletterdheid meer nadruk krijgt in de ge-
biedsplannen. Hiermee kan Nieuw-West de 
urgentie benadrukken bij het college van 
B&W en de gemeenteraad. Problemen als 
 armoede, werkloosheid en criminaliteit 
 hangen er immers nauw mee samen. 

Het belang van taal bij het aanpakken van 
sociale problemen is mede door dit onderzoek 
opnieuw op de agenda gezet en heeft ertoe 
geleid dat de RVE Participatie samen met de 
andere stadsdelen, waar mogelijk, gecombi-
neerde trajecten aanbieden (taal en partici-
patie). Als je mensen wilt activeren moet ook 
hun taalniveau worden meegenomen. Hier 
in het stadsdeel gaan we samen met Startpunt 
en met medewerkers van het Sociaal Loket 
 kijken hoe we de oude taalwijzerfunctie van 
het stadsdeel weer op de rit kunnen krijgen. 
Maar de RVE (resultaatverantwoordelijke 
eenheid) moet hier wel middelen voor gaan 
vrijmaken. 

Het fieldlab is een goede omgeving om met 
verschillende partijen naar maatschappelijke 

opgaven te kijken. In Nieuw-West lopen ver-
schillende fieldlabprojecten. Wat ik nog meer 
had willen zien, en verwacht, was dat we echt 
van elkaar zouden leren. Dat er ruimte en tijd 
zou zijn voor wederzijdse beïnvloeding ge-
durende het onderzoek. Maar in werkelijk-
heid vond er toch weinig interactie plaats 
 tussen onderzoekers, studenten en ambte-
naren of professionals. Ik ben benieuwd 
hoe we in de toekomst meer kortetermijn-
rendement kunnen behalen met het fieldlab: 
dat het echt effect heeft op het eigen dage-
lijkse handelen van de ambtenaar. 

Als je mensen wilt activeren 
moet ook hun taalniveau  
worden meegenomen

Yvonne Cornelisse
Opdrachtgever Sociaal Domein  
stadsdeelorganisatie Nieuw-West 
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 alsmede Nederlandssprekenden die moeite hebben met de Nederlandse 
taal.30 Er is echter geen specifieke focus op ouderen en mannen. Een groter 
alternatief taalaanbod (zowel formeel als non-formeel) en vindstrategieën 
gericht op onvoldoende leesvaardige mannen met een baan kunnen  leiden 
tot een effectievere aanpak van laaggeletterdheid. Ook werkgevers moeten 
de noodzaak inzien van bijscholing van  laag geletterd personeel, al is het 
 alleen al op basis van economische  gronden. 

Onder ouders met meerdere kinderen is het percentage onvoldoende 
leesvaardigheid ook hoog, namelijk 29 in Nieuw-West en 38,1 in Zuid-
oost. Dit percentage is nog hoger bij allochtone ouders van de eerste 
 generatie, namelijk 52 in Nieuw-West en 48,5 in Zuidoost. Kinderen 
met ouders die laagopgeleid zijn, hebben een groter risico op leerachter-
standen.31 In dergelijke gezinnen nemen de kinderen taken waarvoor 
 taalvaardigheid nodig is over van hun ouders, maar tegelijkertijd scoren 
die kinderen zelf op taalbeheersing minder goed dan gemiddeld.

Doordat een groot aantal kinderen opgroeit in gezinnen waar ouders 
niet goed kunnen lezen en schrijven, is de kans groot dat de problematiek 
in stand blijft. Dit onderstreept het belang van taaltrajecten gericht op laag-
geletterde ouders. Ouders spelen een grote rol in de ontwikkeling van hun 
kinderen en het voorkomen van achterstanden, waardoor het gezin een plek 
is waar preventie van laaggeletterdheid gestalte kan krijgen. Uit onderzoek 
blijkt dat ‘Family Literacy’-programma’s die gelijktijdig werken aan de 
(taal)ontwikkeling van ouders en kind effectieve interventies zijn.32 
Taal voor Thuis van Stichting Lezen & Schrijven en Taal met Ouders van 
de HvA zijn voorbeelden van trajecten die zich richten op de betrokkenheid 
van ouders bij de ontwikkeling van kinderen. 

Nieuwe verhoudingen vragen een nieuwe aanpak De veldonderzoeken 
in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost laten zien dat het met grote on-
derzoeksgroepen en een eenvoudig te hanteren meetinstrument mogelijk 
is om laaggeletterden te bereiken en specifieke risicogroepen in de wijken 
te identificeren. Mensen die buiten beeld vallen, zoals mannen en ouderen, 
worden beter bereikt. De relaties tussen taalvaardigheden enerzijds en de 
onderwijs- en arbeidsmarktkansen, sociale inclusie en armoede anderzijds 
komen aan het licht. Verder sluiten de onderzoeken goed aan op het nieuwe 
actieprogramma Tel mee met Taal,33 dat taal als een middel ziet om in 
 verschillende levensdomeinen uit de voeten te kunnen. Mensen met taal-
problemen dienen net als alle anderen de kans te krijgen zich te redden op 
hun werk, in hun gezin en in hun contact met zorgverleners. Laaggeletterd-
heid kan bij uitstek effectief worden aangepakt waar de grootste taal-
achterstanden gesignaleerd worden. 

De kansen voor verdere innovatie liggen op het gebied van activering 
en educatie. Studenten in de fieldlabs kunnen een bijdrage leveren aan de 
scholing van laaggeletterde ouders in een thuis-leeromgeving (gezin). 
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Uit een effectmeting van de pilot Taal met Ouders blijkt dat het taaltraject 
kan leiden tot meer sociale inclusie. Er zijn significante verschillen waar-
genomen wat betreft taalvaardigheden, digitale vaardigheden en asser-
tiviteit.34 De wijziging van de WEB in 2015 biedt ruimte voor vernieuwing 
van het educatieaanbod, passend bij de diversiteit van de doelgroep.35 
 Kennisinstellingen zoals de HvA kunnen een rol spelen in de stad. Door 
 studenten bijvoorbeeld in te zetten in programma’s die gelijktijdig aan de 
(taal)ontwikkeling van ouders en kind werken (Family Literacy), kan ver-
dere laaggeletterdheid voorkomen worden. Tegelijkertijd levert dit voor de 
studenten maatschappelijke meerwaarde op, omdat het ze de gelegenheid 
biedt meer leermomenten te hebben en kennis te maken met de diversiteit 
van de doelgroepen in de fieldlabs. 

De nieuwe uitdagingen in het educatieveld vragen om een degelijke 
 samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en kennis-
instellingen om laaggeletterden beter te bereiken. In Fieldlab Nieuw-West 
werd juist in deze samenwerking de innovatie gezocht. Laaggeletterdheid is 
een samenlevingsvraagstuk waardoor de individuele schoolse benadering 
niet voldoende is. Een deel van de oplossingen zit in het netwerk in de lokale 
praktijk waarin organisaties een eigen rol kunnen hebben. Hierdoor wordt 
de aanpak van laaggeletterdheid ook een governance vraagstuk. Een kennis-
instelling, zoals een hogeschool, kan ook een rol spelen in die lokale aanpak. 
De basisopdracht voor alle hogescholen is kwalitatief bacheloronderwijs 
te bieden met een oriëntatie op de beroepspraktijk én daarnaast worteling 
in de regio of een specifieke maatschappelijke sector. Hogescholen hebben 
dus ook een maatschappelijke functie en hun kwaliteit zit in het aanbod 
van enorme studentenaantallen die een rol kunnen spelen in de aanpak 
van maatschappelijke vraagstukken en het bieden van een diversiteit aan 
expertises. 



Deelnemers werksessie delen ideëen over aanpak van schulden onder jongeren  
in stadsdeel Zuidoost.

Workshop project Imago Zuidoost (zie hoofdstuk 10).
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Vanaf de aftrap in 2012 zijn de fieldlabs  werkenderwijs door-
ontwikkeld. Deze reflection in action op de methodiek van 
het fieldlab en de vertaling naar de aansturing in de dagelijkse 
praktijk, speelden een belangrijke rol in het  werkproces van de 
kernteams van de fieldlabs. In dit deel  reflecteren de fieldlab- 
coördinatoren op een aantal kritische  ontwikkelingen in het 
 succes van de fieldlabs. 

Sandra Bos, fieldlab-coördinator Oost, stelt het proces van 
vraagsturing centraal. Terugkijkend gaat zij in op de moeilijkheid 
om de eindgebruiker centraal te stellen in de verandertrajecten 
en het onderzoek dat in het fieldlab vorm krijgt. Financiën en 
 belangen zijn belangrijke bepalende factoren en het vraagt veel 
aandacht om de inbreng van ongelijksoortige partijen in even-
wicht te houden.

Anna de Zeeuw, fieldlab-coördinator Nieuw-West, reflecteert 
op het belang van taal en vertalen in de ontwikkeling van de 
 samenwerking tussen partners. Alleen al de keuze voor het woord 
‘fieldlab’ ontlokte een bepaalde dialoog tussen de betrokken 
 partners van Nieuw-West. Aan de hand van een aantal voor-
beelden analyseert zij de impact van de keuze voor woorden op 
de beleving van partners van het fieldlab.

Elke van der Heijden, fieldlab-coördinator Zuidoost, onder-
zoekt de rol van vertrouwen aan de hand van de moeizame start 
van het fieldlab. Zij beschrijft hoe deelname van partners in 
de startfase van een fieldlab voornamelijk een economische 
 afweging is en op welke manier kwartiermakers het vertrouwen 
in de meerwaarde van een fieldlab kunnen versterken. 

inleiding
———————





Wil je aan de slag met hardnekkige grootstedelijke kwesties, dan zijn 
keuzes in de aanpak niet neutraal. De doelen die gekozen worden, 
 kunnen ontstaan vanuit het perspectief van het stadsdeel, vanuit een 
onderzoeker die zijn onderzoeksagenda voor ogen heeft, of vanuit 
 burgers. Die laatste categorie is veelzijdig. De wensen van burgers 
als vertrekpunt nemen, vraagt om verdere toespitsing naar doelgroep. 
Er bestaan vele groepen burgers en bij de keuze van een vraagstuk 
(ontstaan vanuit een vraag van de stadsdeelorganisatie) komen 
 andere categorieën burgers centraal te staan. Keuzes rond projecten 
en trajectinvulling betekenen een afweging die een fieldlab-coör-
dinator, in interactie met meerdere partijen, moet maken. 

Vraaggericht werken is in. Geen lokaal initiatief wordt meer geaccepteerd 
zonder dat er ‘van onderop’ aan burgers is gevraagd welke behoeften en 
ideeën zij hebben. Op papier lijkt deze vraaggerichte benadering uitvoer-
baar, maar in de praktijk blijkt het geen sinecure. Want wie is de vragende 
partij? Is de vraag van onderop leidend voor de keuze en aanpak van het 
vraagstuk? En wat als er meerdere vragende partijen zijn met verschillende 
belangen die willen meebepalen hoe ‘van onderop’ het vraagstuk wordt 
 aangepakt? 

Een veerkrachtige wijk Amsterdam-Oost kenmerkt zich sinds de wijk-
aanpak (2007–2011) als een gebied met veel bewonersinitiatieven, buurt-
communities en een lokale overheid die ruimte en middelen biedt om 
deze dynamiek van onderop te faciliteren en te stimuleren. Er wordt volop 
 geëxperimenteerd met bewonersbudgetten, buurtbegrotingen en maat-
schappelijk aanbesteden. Kortom: Oost is in beweging en ambitieus. 

14
de beurt aan de buurt

sandra bos
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De vraag is hoe Oost, ondanks de bezuinigingen en bestuurlijke kantelingen, 
deze energie kan vasthouden.1 Kan het nog beter aansluiten bij de bewoners 
en slimmer samenwerken met allerlei belanghebbende partijen? Dit was 
de vraag die de kwartiermakers van Fieldlab Oost bij aanvang meekregen 
vanuit stadsdeel Oost.

Deze vraag werd verbonden aan de ambitie van het fieldlab: bijdragen 
aan een veerkrachtige wijk. Een wijk waar bewoners, ondernemers en 
 andere  partijen de ruimte en het vertrouwen krijgen om datgene te doen 
wat hen en hun buurt (veer)krachtig maakt.2 Dit zou hen helpen om zich 
beter te kunnen verhouden tot maatschappelijke en politieke ontwikke-
lingen,  bestuurlijke kantelingen en bezuinigingen. Deze ambitie van Field-
lab Oost bete kende dat de buurt centraal moest staan in het vaststellen en 
oppakken van de opgaven. Maar hoe organiseer je als grote kennisinstelling 
zo’n ‘van onderop’-benadering met onderzoekers die de dynamiek en veer-
kracht van Oost vaak niet kennen en afhankelijk zijn van derdegeld stromen? 
En met stadsdeel Oost als partner die zijn eigen agenda en  beleidscyclus 
heeft? 

‘De’ vraag van ‘de’ burger Vraaggericht werken lijkt een reactie op 
een  periode waarin anderen (overheid en markt) dan de eindgebruiker 
 bepaalden hoe de herontwikkeling van het plein eruit ging zien, welke zorg 
er in de buurt werd aangeboden en hoe vaak de groenvoorziening langs-
kwam.3 Niet alleen in de zorg, maar ook in andere publieke sectoren krijgt 
de eindgebruiker, de bewoner, een andere positie.4 Men verwacht meer 
 betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de bewoner bij en voor zijn 
leefomgeving, zodat de overheid in sommige situaties een stapje terug 
 kan doen. De bewoner van zijn kant wil in sommige gevallen meer invloed 
hebben op het beleid. Dit betekent dat publieke professionals vraag- of 
 opgavegericht moeten gaan werken. 

Het gevaar van de populariteit van de vraaggerichte benadering is dat 
er minder kritisch wordt gekeken of het wel de best toepasbare werkwijze 
is. Bovendien roept deze ‘innovatieve’ benadering verwachtingen op bij 
de betrokken en bevraagde partijen die niet altijd waargemaakt kunnen 
worden.5 Immers, niet alle voorgelegde vraagstukken kunnen door de 
buurtgebonden professionals en onderzoekers in het gebied zelf worden 
opgelost.6 Daarnaast botst de kracht van de integrale, lokale kennis en 
de  innovatieve oplossingen niet zelden met een verkokerde overheid buiten 
de buurt of met een marktpartij.7 Tot slot impliceert de ‘van onderop’- 
benadering een nieuwe werkwijze, alsof er voorheen niet vraaggericht 
en met de eindgebruiker werd gewerkt.8 

Hoe dan ook, vanaf nu worden publieke professionals geacht ‘van onder-
op’ en outreachend te werken. De systeemwereld reikt naar de leefwereld. 
Interessant in deze invulling van vraaggericht werken is dat de term ‘vraag-
gericht’ vrijwel altijd naar de vraag van ‘de’ burger verwijst. De bewoner 
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als belangrijkste eindgebruiker van de oplossing. Vraaggericht impliceert 
dat de vrager de eerste stap mag zetten en dat het aanbod die vraag weer-
spiegelt.9 Dit suggereert eenrichtingsverkeer; de overheid reikt naar de 
 burger en de burger verwoordt zijn behoeften, terwijl juist het streven is 
om de burger uit zijn rol van consument te halen. De overheid moet geen 
leverancier meer zijn van diensten, maar een bemiddelaar tussen allerlei 
partijen.10 Gewerkt moet worden aan een interactief lokaal samenspel 
van halen en brengen, juist omdat de vraag ‘van onderop’ vaak niet een-
duidig is. Hier gaat een proces van horen, afstemmen en herdefiniëren 
van de behoefte aan vooraf. Een gangbare definitie van vraaggericht werken 
is daarom: het afstemmen van het aanbod op de (subjectieve) behoeften 
van burgers in een continue interactie tussen overheid, instellingen en 
 burgers.11 

Deze interactie tussen verschillende partijen wordt in het fieldlab 
 ge faciliteerd. Hierin worden niet alleen de behoeften van bewoners mee-
genomen. In de dynamiek van co-creatie zijn er immers meerdere partijen 
die een vraag etaleren en op zoek zijn naar een passend aanbod. Het is aan 
het kernteam om uit te zoeken hoe de verschillende vragende partijen, 
de onderzoeker, de ambtenaar, de bestuurder, de bewoner, zich tot elkaar 
verhouden. 

De vragende partij Om een idee te krijgen van de vraagstukken die in 
stadsdeel Oost spelen, organiseerde Fieldlab Oost in de beginfase twee 
openbare werksessies voor sleutelfiguren uit Oost.12 In de zoektocht 
naar potentiële fieldlab-projecten bevroeg het fieldlab diverse gebieds-
ambtenaren, de stads deelsecretaris en de BOOT-Oost-medewerkers. Daar-
naast kwam er een inven tarisatie van alle projecten in Oost waar de HvA 
al bij betrokken was. Inmiddels hadden zich rondom het kernteam drie lec-
toren  geschaard. Zij toonden interesse om in Oost onderzoek te doen. Hun 
onderzoeken pasten in de brede thema’s die in het 110 Dagen Plan van 
 Fieldlab Oost  beschreven stonden (in andere labs was dit het 100 Dagen Plan, 
zoals beschreven in hoofdstuk 4, Fieldlab-methodiek). Er ontstond dus 
enerzijds een vraag naar een  onderzoeksgebied en anderzijds lag er het 
 aanbod vanuit de onderzoekers aangaande methoden en technieken. Daar-
naast klonk vanuit het stadsdeel steeds luider de vraag om de ambtenaren, 
werkzaam in de buurten, te  ondersteunen bij hun uitvoeringstaken. Dit 
 verzoek speelde tegen de  achtergrond van de afschaffing van de stadsdelen 
als bestuurlijk orgaan, centralisatie van middelen en expertise, en tevens 
extra aandacht voor het gebiedsgericht werken.13 

Elk van de drie vragende partijen, buurt, stadsdeel en onderzoeker,  wilde 
het fieldlab gebruiken om haar eigen behoeften te vervullen. Dat de buurt 
het kleinste aandeel had in de uiteindelijke selectie van opgave en gebied, 
lag achteraf bezien al deels besloten in het 110 Dagen Plan. Ondanks 
de  focus op de vraaggerichte benadering en bewoners-gestuurde wijk-
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ontwikkeling staan in het hoofdstuk, getiteld ‘De spelers’, de bewoners als 
partner minimaal beschreven. Geen overtuigende uitnodiging voor een 
vraaggericht experiment. 

In de uitvoering van de projecten is een soortgelijke tendens waarneem-
baar. Voor het project Age Friendly City (AFC) werd de buurt gezien als 
een geschikt onderzoeksgebied en niet zozeer als een eindgebruiker met 
een bepaalde vraag. Sterker nog, pas nadat het project was aangenomen 
werd gezocht naar de meest geschikte buurt waar het kon worden uitge-
voerd. AFC is een mondiaal netwerk van de World Health Organisation 
waar de gemeente Amsterdam zich bij heeft aangemeld. Samen met de GGD 
ging de gemeente op zoek naar een geschikt pilotgebied. Het lectoraat in 
kwestie, in eerste instantie gericht op een project rondom samenwerking 
tussen formele en informele zorgverlening, zag een kans om door een 
 koppeling van AFC met het oorspronkelijke fieldlab-project aan de vereiste 
financiële inzet te voldoen. Wellicht door deze top-down aanvliegroute 
zijn ouderen, mantelzorgers en zorginstellingen in deze beginfase niet 
 geconsulteerd. In de uitwerking van het onderzoek wordt de buurt echter 
wel betrokken. Een aantal ouderen speelt zelfs een bijzondere rol. Zij 
 worden opgeleid tot co-onderzoeker en interviewen hun oudere buurt-
bewoners over hun wensen en behoeften in de wijk.14 In de buurtagenda 
van de Indische Buurt, waar de pilot plaatsvindt, staat het thema ‘ver-
grijzing’ als opgave vermeld.15 Voor dit fieldlab-traject geldt dus dat een 
 stedelijk project (AFC) met behulp van een aan het fieldlab verbonden 
 lectoraat een geschikt onderzoeksgebied vindt in stadsdeel Oost. Een 
 win-winsituatie voor de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost en het 
 betreffende lectoraat.

Het project Klimaatbestendige Wijk is ontstaan vanuit het aanbod 
van het lectoraat ‘Water in en om de stad’. Dit thema had binnen het stads-
deel in eerste instantie geen hoge prioriteit, al bevatte het gebiedsplan van 
de Watergraafsmeer wel de opgave om wateroverlast tegen te gaan door 
het realiseren van waterberging en meer gebruik van hernieuwde energie-
bronnen.16 De lector zag de urgentie en complexiteit van dit thema echter 
al in 2014 in en koppelde tijdens een werksessie van Fieldlab Oost het lecto-
raat aan dit thema en later aan het groot onderhoudsproces in Middenmeer. 
De vraag is geboren door het aanbod dat het lectoraat in samenwerking met 
ambtenaren van het stadsdeel kon doen, namelijk op wijkniveau samen-
werken en samen leren op het gebied van wateroverlast en hittestress.

Stadsdeel Oost, RVE Ruimte en Duurzaamheid, Waternet, corporaties 
en buurtverenigingen raakten geïnteresseerd. Opnieuw spelen in dit project 
bewoners voornamelijk in de ontwerp- en uitvoeringsfase een belangrijke 
rol. Voor dit project geldt dat een HvA-lectoraat op zoek ging naar mede-
standers in Oost om met dit thema aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast 
zocht het medefinanciers die in dit experiment wilden investeren. Om 
 derdegeldstromen te verbinden aan een fieldlab-traject moet de toegevoegde 



Misschien werkten we voorheen meer 
aanbodgericht, of je hier vraaggericht

werken tegenover moet stellen is nog de vraag. 
Je moet de behoeften en vragen kennen die in 
een wijk spelen. Een aanbod of voortrekkers-
rol van de overheid is niet meer altijd vanzelf-
sprekend. Dat is waarschijnlijk ook niet wat 
bewoners echt willen. Als publieke professio-
nals meer vraaggericht moeten gaan werken 
impliceert dat gelijk dat zij een antwoord 
moeten hebben op die behoefte. Dat is een 
overheid van ‘u vraagt, wij draaien’, die we 
juist niet meer willen zijn. Althans ten aan-
zien van steeds meer vraagstukken. Het 
 leveren van een paspoort kan weer wel heel 
vraaggericht verlopen. Mede door het fieldlab 
maken we als Oost (meer) gebruik van de 
energie die zit in netwerken van bewoners 
en ondernemers. Open staan en reflecteren 
hoort daarbij.

Wat ik heel belangrijk vind is dat we beter 
zicht hebben op wat er speelt in de wijk. Het 
maken van een projectplan veronderstelt 
dat je een uitgestippelde route hebt, maar 
dan weten we nog niet wat de daadwerkelijke 
behoeften zijn. Eerst een half jaar verkennen, 
zoals Sandra Bos voorstelt, zou heel goed zijn. 
Die bijna antropologische benadering hebben 
we op sommige onderdelen toegepast in het 
fieldlab, maar dat is ook lastig bij twee grote 
organisaties met bepaalde (hardnekkige) 
structuren. Zowel de HvA als de stadsdeel-
organisatie dragen financieel bij en hebben 
uren en geld te verantwoorden. Eerst ‘een half 
jaartje kijken’ vergt een andere rolopvatting 
van de stuurgroep, het kernteam of zelfs de 
hele organisatiestructuur. Ook daar liepen 
wij nog vaak tegenaan. We constateerden 
dat het lastig was om er zelf — als kernteam — 
consequent naar te handelen. Op bepaalde 
onder delen creëerden we ruimte voor de 
 onderzoeksteams. Gelijktijdig vroegen we de 
onderzoeksteams om deelproducten op te 
leveren. Je kunt blijven studeren op een straat 
om die duur zamer in te richten, maar op een 
gegeven  moment worden de woningen op-
geleverd en is het prettig als de straat is aan-
gelegd. Ik heb gezien dat inzicht geven en 
 interesse tonen in elkaars belangen en posi-
ties ook  helderheid en mogelijkheden creëert. 

Dé  organisatiestructuur voor een fieldlab 
 hebben we niet. Het is goed dat naast een 
 systemische wereld en projectmatig werken 
een fieldlabmethodiek kan bestaan. 

De zoektocht naar wat wel en niet werkt 
is echt een gezamenlijk leerproces geweest. In 
een fieldlab kun je je kwetsbaarder opstellen: 
het belang van onzekerheid en dat durven 
te benoemen met elkaar. De inzet van een 
 onderwijsinstelling draagt bij aan de door-
ontwikkeling en innovatie en tegelijkertijd 
biedt het een reflectie op ons eigen professio-
nele handelen. Daardoor ontstaat een beter 
idee van hoe we de nieuwe professional willen 
opleiden en welke professional wij zelf willen 
zijn. Door het langjarige samenwerkings-
verband kun je kleinere kort-cyclische acties 
en interventies uitvoeren, waar je weer op 
kunt reflecteren in relatie tot de langetermijn-
visie die je met elkaar hebt geformuleerd. 
Het belang van onzeker weten is misschien 
de resultante van die zoektocht. Als we ons als 
maatschappij meer zo openstellen is dat een 
mooie meerwaarde.

Zoeken naar wat wel  
en niet werkt 

Jasper Boesveldt
Kwartiermaker Fieldlab Oost
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waarde van het onderzoek vooraf al duidelijk zijn. Bovendien moet het 
 project het buurtgebonden karakter en de behoeften van een buurt over-
stijgen. De opbrengsten in wijk X moeten transformeerbaar zijn naar wijk Y. 
Anders is de investering te groot. 

Vraaggericht werken met de buurt als vragende partij in het voortraject 
van een fieldlab-project blijkt dus een ingewikkelde opgave. Het fieldlab, 
en in het bijzonder de betrokken lectoraten, speelt als vragende en tevens 
aanbiedende partij een bepalende rol in de eerste fase van het project. Bij 
het indienen van het voorstel is nog wel gecheckt of het project aansloot bij 
de buurtagenda’s. Dit leverde in beide gevallen een vinkje op. Met enige 
voorzichtigheid mogen we ervan uitgaan dat deze buurtagendapunten de 
prioriteiten van de buurt weerspiegelen.

Op zoek naar balans Vraaggericht werken is een populaire en in veel 
 gevallen aan te bevelen manier van werken. Het kan echter ook misleidend 
zijn en een verbale vernieuwing lijken als het niet goed wordt geduid en 
 geoperationaliseerd.17 Daarom moet duidelijk zijn wiens vraag centraal 
staat.

Binnen Fieldlab Oost was het moeilijk om de opgaven vanaf het begin 
 zuiver bottom-up op te halen. Dit heeft drie oorzaken. Ten eerste beschikte 
Fieldlab Oost in het begin over onvoldoende kennis van de lokale netwerken 
en buurten om tot een weloverwogen keuze van onderwerpen te komen. 
Wel heeft het fieldlab — met terugwerkende kracht — gebruikgemaakt van 
eerder op gehaalde buurtopgaven, onder meer via de buurtagenda’s. Ten 
tweede blijkt de buurt duidelijk niet de enige vragende partij. Ook het stads-
deel heeft vragen en behoeften die het via het fieldlab beantwoord en ver-
vuld wil krijgen. Vanuit de HvA zijn lectoraten op zoek naar gebieden of 
 casuïstiek waarop ze hun methodiek en nieuwe werkwijzen kunnen toe-
passen en waaraan ze ze kunnen toetsen. Tot slot speelt ook de derde geld-
stroom — een vereiste voor het starten van een fieldlab-project — vaak een 
bepalende rol in de concretisering van de opgave en de keuze van het gebied. 
Vraaggericht werken betekent in het geval van Fieldlab Oost dus ‘multi- 
stakeholder-gericht’ werken, oftewel werken met meerdere betrokkenen, 
waarbij het bepalend is met wiens vraag als eerste aan de slag wordt gegaan. 
Daarnaast is het cruciaal welke belanghebbende partijen wanneer worden 
toegelaten in het samenspel en hoeveel speelruimte ze krijgen. 

In het geval van Fieldlab Oost blijkt dat met name de betrokken lecto-
ren en  gebiedsmanagers een belangrijk aandeel hadden in het vaststellen 
van de vraagstukken en het gebied waar de onderzoeken plaatsvinden.  
De bewoner als de grote aandeelhouder en vragende partij speelde een  
geringe rol in het vaststellen van de thema’s, maar is wel prominenter 
 aanwezig in de  ontwerp- en uitvoeringsfase. Deze fase leent zich kennelijk  
beter voor een vraaggerichte aanpak. Dit is te rechtvaardigen, immers,  
de  bestaansgrond van vraaggericht werken is niet (alleen) leveren wat de 
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 burger als eind gebruiker wil, maar bijdragen aan de aanpak van een stede-
lijk vraagstuk. 

De kunst van een fieldlab is om de vier vragende partijen te dienen en  
te zoeken naar een balans, een energiek samenspel, waarin ze zich allemaal 
kunnen vinden. Als dit bereikt is, kan een fieldlab als community of practice 
de kennis van buiten naar binnen brengen, de bewoners empoweren, de wijk 
veerkrachtig maken en de professional een sterk netwerk bieden waar-
binnen hij het verschil kan maken. Nog een stap verder en er ontstaat een 
co-city, die zich kenmerkt door co-creatieve bestuurlijke structuren, waarin 
meerdere partijen collectief eigenaarschap voelen en verantwoordelijkheid 
nemen voor een gebied, een opgave, een common.18

Wie zaait, zal oogsten Overtuigd van de meerwaarde van vraaggericht 
of buurtgericht werken vanaf de beginfase, doe ik tot slot een suggestie 
om dit ook binnen de HvA-fieldlabs mogelijk te maken. In plaats van forse 
financiële investeringen vanuit de hogeschool, gemeente en derden vanaf de 
goedkeuring van het onderzoeksplan, zou een lector die geïnteresseerd is 
om onderzoek te doen binnen Fieldlab Oost seed money kunnen aanvragen. 
Gedurende zes à twaalf maanden trekken onderzoekers en studenten een 
buurt in. In deze periode verkennen ze een aantal lokale opgaven, gerela-
teerd aan het lectoraat, en bouwen ze een netwerk op. Aan het einde van dit 
vooronderzoek dient het lectoraat namens de buurt én het stadsdeel een 
plan in, waarin namens de drie partijen wordt verantwoord waarom ze geld 
nodig hebben om de komende één à twee jaar vervolgonderzoek te doen 
naar dit vraagstuk. Het fieldlab-kernteam kan in deze onderzoeksfase een 
aantal voorwaarden stellen.

Op deze manier wordt voorkomen dat een fieldlab op basis van gesprekken 
en rapporten overkoepelende thema’s selecteert, hier vervolgens lectoraten 
bij moet vinden, die vervolgens stadsdeel en potentiële financiers moeten 
overtuigen dat ze een relevant en breed gedragen thema in handen hebben 
dat gebaat is bij verder praktijkonderzoek. Want zo is vraaggericht werken 
zeker niet bedoeld.

De beurt aan de buurt14



Taal speelt een belangrijke rol in processen waarin heel verschillende 
partijen aan sociale innovatie werken. Daarom is het belangrijk dat 
er in een fieldlab een bepaalde gevoeligheid ontstaat voor de talen die 
partijen gebruiken. Woorden die voor de ene partij belangrijk zijn, 
kunnen voor een andere partij gevoelig liggen, een andere betekenis 
hebben of zelfs polariserend werken. Hier bewust mee omgaan via 
processen van ‘vertalen’ tussen partijen is daarom cruciaal.

Samenwerken en innoveren in netwerken is kenmerkend voor een fieldlab. 
Een fieldlab biedt een omgeving waar over de tweedeling tussen de meer 
bureaucratische wereld van de overheid en de dagelijkse werkelijkheid van 
bewoners en ondernemers heen kan worden gestapt. Het motto is: samen 
aan de slag gaan. Interactie tussen partijen speelt daarbij een centrale rol. 
Dat brengt automatisch aandacht met zich mee voor de taal die personen 
en partijen spreken. In de innovatieve setting van een fieldlab bestaat bij-
voorbeeld het gevaar dat partijen communiceren in jargontaal, waardoor 
lastig verbindingen zijn te leggen tussen mensen van diverse organisaties. 
In dit kader wordt vaak gewezen op een ‘kloof ’ tussen het taalgebruik 
van beleids makers en de dagelijkse verhalen van burgers. Die is te wijten 
aan verhullend taalgebruik of eenzijdige betekenisgeving.1 Ook kunnen 
 processen ontstaan waarin geen werkelijke poging wordt gedaan om naar 
elkaar te luisteren, waardoor er een ‘dialoog van doven’ ontstaat. 

Vaststaat in ieder geval dat taalgebruik veel zegt over de gedachtewereld, 
ideaalbeelden en achterliggende waarden en overtuigingen van personen 
of groepen.2 Vanuit professionals is de capaciteit om aan te kunnen sluiten 
op de taal, persoonlijke relevantie en belevingswereld van bewoners daarom 
van groot belang.3 
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Om in de samenwerking in een fieldlab elkaars belangen te kunnen 
 begrijpen, moet men elkaars taal leren spreken. Relevant hierbij is hoe 
 framing als overtuigingstechniek in communicatie kan worden ingezet. 
Tversky en Khaneman 4 geven aan hoe woordgebruik houdingen en ge-
dragskeuzen kan beïnvloeden. Dit om bij mensen een gemeenschappelijke 
werkelijkheid te creëren, associaties op te roepen, of hen uit te nodigen tot 
actie.5 Hoe heeft taal gewerkt in de eerste jaren van Fieldlab Nieuw-West? 

Een eigen taal De kick-off van de projecten van Fieldlab Nieuw-West 
vond plaats op 9 oktober 2014. In het programmaplan van het fieldlab 
 beschrijven de partners als belangrijkste doel van de projecten het leveren 
van een  bijdrage aan de zelfredzaamheid van burgers. Hierbij lag de focus 
op twee locaties, de Ringzone Noord (Geuzenveld-Slotermeer) en de 
 Ringzone Zuid (Slotervaart) met elk een eigen subthema, respectievelijk 
armoede en sociale cohesie. 

Bij de kick-off waren veel lokale spelers aanwezig die elk hun eigen jargon 
spraken: de bestuurscommissie Nieuw-West met vertegenwoordigers van 
verschillende politieke partijen, ambtenaren die bezig zijn met grootstede-
lijke beleidsprogramma’s en gebiedsteams die bezig zijn met het ‘vertalen’ 
van beleid naar de bewoners in de wijk. Verder waren er partijen als het 
Huis van de Wijk, broedplaatsen, vrijwilligersorganisaties en woning-
corporaties. Het idee was om de zeer diverse groep bewoners van Nieuw-
West in een later stadium, via de projecten, te betrekken. Het woord ‘field-
lab’ had een taalkundig interessant effect in deze eerste fase, omdat het bij 
deze diverse  lokale spelers al snel aansprak, los van de concrete invulling. 
Het leek een begrip waar niemand tegen kon zijn.6

De naamkeuze van projecten binnen het fieldlab was taalkundig belang-
rijk, omdat deze namen als ‘eerste visitekaartje’ van het fieldlab zouden 
worden gebruikt. De framing van deze naamkeuze was niet geregisseerd 
door het kernteam van het stadsdeel en het HvA-speerpunt Urban Manage-
ment, maar door de onderzoekers van de betrokken lectoraten. Doel van de 
 projecten was om de leefwereld van bewoners als uitgangspunt te nemen. 

In 2014 startten er vier projecten:
v  Project Financiële zelfredzaamheid 
v  Project De Keukentafel : pedagogisch thuisklimaat
v  Project Kijk! Een gezonde wijk
v  Collectief aan de slag met participatie

In 2015 startte:
v  Project ‘Mijn Straat’ : toe-eigening van de directe woonomgeving
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De titels van de verschillende projecten bleken achteraf niet alleen repre-
sentatief voor hun verschillen in aanpak, maar ook voor de capaciteit om via 
taal een verbinding te leggen tussen leef- en systeemwerelden.

De projectnaam ‘Kijk! Een gezonde wijk’ was letterlijk uit te leggen als 
een uitnodiging om naar de eigen wijk te kijken. Deze werd gebruikt voor de 
website en een ‘Kijk! Meetweek’, waarbij bewoners de in het project door 
henzelf ontwikkelde applicatie om signalen te geven over de beleving van 
de wijk uitprobeerden. De projectnaam ‘De Keukentafel’ vroeg om nadere 
uitleg, maar had een beeldend karakter dat nieuwsgierig maakt. De term 
drukt uit dat het erom gaat met gezinnen aan de slag te gaan met de leer-
omgeving van hun kinderen. Soms was de eerste stap het plaatsen van een 
keukentafel, omdat die eenvoudigweg niet aanwezig was: geen plek voor 
kinderen om hun huiswerk aan te maken. 

Bij andere fieldlab-projecten viel de keuze van de naam echter op een 
vooral beleidsmatige term. De projectnaam ‘Collectief aan de slag met 
 participatie’ was bijvoorbeeld ingegeven door de ambtenaren. Tijdens ge-
sprekken over de operationalisering van dit onderzoek kwamen de onder-
zoekers tot de ontdekking dat het begrip ‘participatie’ op vele manieren 
werd geïnterpreteerd. Dit leidde uiteindelijk tot de ambitie om de beleving 
van ‘participatie’ door bewoners en bedrijven in Nieuw-West te onder-
zoeken. Uit het onderzoek bleek dat de bewoners niet denken in termen 
van ‘participatie’ en ‘zelfredzaamheid’ en doorgaans niet bekend zijn met 
de achtergronden daarvan, maar eigen betekenissen geven aan hun dage-
lijkse activiteiten (zie ook hoofdstuk 11). 

De diversiteit in projectnamen en de bijbehorende associaties bleken 
een voorspeller te zijn van de diversiteit in de wijze van interactie met 
 bewoners. ‘Kijk!’ roept bijna direct op tot actie van bewoners, wat in de loop 
van het onderzoek ook gebeurde met de ontwikkeling van een appli catie. 
De titel ‘Collectief aan de slag met participatie’ riep in eerste instantie 
 vragen op, maar leidde daardoor tot een nadere dialoog en verkenning 
 binnen de wijk. De woordkeuze bleek dus belangrijk. Dat kwam bij een 
 ander project in Nieuw-West, de later gestarte dashboardpilot, ook sterk 
naar voren en leidde tot aanpassing van het taalgebruik.

Zoeken naar de juiste woorden De zoektocht naar de juiste naamgeving 
en een gezamenlijke werkelijkheid tussen verschillende partijen kwam 
ook naar voren bij een ander initiatief in het fieldlab. Al bij de start vroeg 
het fieldlab-kernteam zich af hoe de diverse projectresultaten het beste 
 onder een eenduidige noemer te brengen waren. Enerzijds om de bijdrage 
aan de gekozen gebiedsdoelen goed te kunnen volgen. Anderzijds om te 
 werken aan de gemeenschappelijke taal, die verschillende onderzoeken 
en onderzoekers bij elkaar kon brengen.7 Het kernteam gaf uiteindelijk aan 
dat een algemeen ‘dashboard’ per buurt van toegevoegde waarde zou zijn, 
waarbij het specifieke doel, de inhoud van het dashboard, op maat per buurt 
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kon worden bepaald. Hiervoor werd in 2016 een pilot gestart rond de 
vraag: hoe kan via een dashboard inzicht ontstaan in een buurt en kunnen 
de effecten van fieldlab-experimenten worden gevolgd en begrepen? 
Voor een pilot van dit project werd de Van Deysselbuurt geselecteerd, een 
deel van Amsterdam Nieuw-West dat gekenmerkt wordt door complexe 
 armoedeproblematiek en een diverse bevolkingssamenstelling met vele 
verschillende nationaliteiten. ‘Gedrag bij armoede’ was in lijn met het 
 eerder genoemde programmaplan het inhoudelijke thema van de inven-
tarisatie en de experimenten.8 De dashboardpilot in de Van Deysselbuurt 
startte in juni 2016 met een voorbereidende kick-off door onderzoekers en 
wijkprofessionals. Aan de orde kwam daarbij vooral de methodologische 
vraag of en hoe een dashboard kan bijdragen aan ‘leren met de buurt’ over 
dit onderwerp. Verschillende opvattingen over het woord ‘dashboard’ 
 creëerden echter bij de aanwezigen verschillende verwachtingen. 

Wat opviel was de tegenstelling ‘cijfers versus verhalen’ in de beelden 
van betrokken partijen. Hier kwam het verschil in jargon en ideologie 
 tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners naar voren. Beleids-
makers praatten over de buurt als ‘afgebakend geografisch gebied’ waaruit 
‘data’ kunnen worden gegenereerd. Hieruit volgt een voorliefde voor cijfer-
matige dashboards.9 De gebieds(plan)cyclus van de gemeente Amsterdam 
is bijvoorbeeld voor een belangrijk deel gestoeld op tevredenheids- en 
 andere cijfers per gebied.

De wijkprofessionals gaven tijdens de kick-off aan dat het ‘vertalen’ 
van dit jargon naar de wijk noodzakelijk was. Ze brachten daarnaast naar 
voren dat de buurt rijk is aan andere vormen van kennis, namelijk verhalen 
en ervaringen, die wellicht meer informatie opleveren over armoede-
problematiek dan de cijfers. Dit betreft zowel de onbewuste kennis, ook 
wel tacit knowledge genoemd, van wijkprofessionals als de verhalen van 
 bewoners.10 Maar de verhalen uit de buurt die je bij de bakker en slager 
hoort bleken moeilijk te passen in een eerste idee van een buurtdashboard. 
Om deze informatie te verwerken waren immers inlevingsvermogen, de 
tijd nemen en aansluiten bij bewonersnetwerken in de buurt nodig. Het uit-
gangspunt zou dan moeten zijn dat de buurt rijk is aan belangrijke gelaagde 
informatie, maar dat deze niet voor het oprapen ligt en ook niet in één oog-
opslag zichtbaar of meetbaar is. De vraag werd hoe deze rijke wereld van 
verhalen en onbewuste kennis te vertalen is in een dashboard, een  begrip 
dat in eerste instantie de connotatie heeft met meetbare indicatoren en 
 objectieve informatie. 

Was het woord ‘dashboard’ daarom wel het juiste woord om te hanteren? 
Het viel in de smaak bij professionals, maar had het ook de flexibiliteit 
om rekenschap te geven van ervaringen van bewoners? En welk effect zou 
het gebruik van dat woord hebben? Uiteindelijk werd met enthousiaste 
 professionals van verschillende organisaties een (digitaal) platform voor 
kennisuitwisseling rond ‘gedrag bij armoede’ van jongeren in Nieuw-West 
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opgericht dat ook ruimte bood voor ervaringskennis van professionals. 
Het woord ‘dashboard’ verdween naar de achtergrond. Dit haalde de 
 angel eruit. ‘We noemden het dashboardmethode maar kwamen er gaande-
weg achter dat dashboard niet datgene verbeeldde wat wij aan het doen 
 waren […]. De tool moest een dialoog tussen partijen op gang brengen [… ]. 
Om de gezamenlijkheid te benadrukken zijn we de naam digitaal plat-
form gaan hanteren.’ 11

Juist door de aanvankelijke weerstand die het woord ‘dashboard’ cre-
eerde, bleek het in het proces heel productief. De discussie over de bete-
kenis van het woord leidde tot een interactief proces waarbij wederzijds 
begrip ontstond, een vorm van negotiated knowledge tussen de verschil-
lende  partijen.12 Samen werd er een nieuwe taal gecreëerd die beter paste 
bij de belangen en wensen van de partners in het project.

Bewuste taal De fieldlabs leren dat, om in settings met meerdere betrok-
kenen elkaars belangen te kunnen begrijpen en te komen tot gedeelde 
 probleempercepties en doelen, het essentieel is elkaars taal te verstaan. 
Bij de fieldlab-projecten in Nieuw-West werd een eigen taal neergezet 
en was diversiteit te zien in de naamkeuze. De naam ‘Kijk! Een gezonde 
wijk’ werkte bijvoorbeeld activerend naar bewoners. Met andere project-
namen, met woorden als ‘participatie’ en ‘financiële zelfredzaamheid’, 
 richtten de onderzoekers zich vooral op beleidsmakers. 

De vraag bij de keuze van woorden binnen de fieldlab-projecten is daar-
om niet alleen of deze overeenstemmen met de bedoeling van de projecten, 
maar vooral ook wie men wil aanspreken. Wil men een ‘gezicht’ geven aan 
het fieldlab naar institutionele partners toe, of samen met bewoners aan 
de slag gaan? Hier moet de framing van projecten op gestuurd worden. 
Het voorbeeld van de dashboardpilot laat de waarde van een gesprek 
over termen en betekenissen zien. Zo’n gesprek draagt uiteindelijk bij aan 
 negotiated knowledge en een nieuw gezamenlijk frame. 

Concluderend stellen we dat het in een fieldlab van belang is bewust met 
woorden om te gaan en te weten hoe gezocht moet worden naar een gemeen-
schappelijke taal. Dit is een belangrijke taak voor de fieldlab-coördinator, 
die de onderzoekers hierin mee moet nemen. De uitdaging is om een stevige 
brug te slaan tussen alle betrokkenen. Hoe breder de te overbruggen kloof, 
hoe lastiger, maar ook hoe innovatiever dit proces kan zijn. 



Collega’s van mij vragen wel eens of 
Anna en ik zusjes zijn. We zijn eigenlijk

hele verschillende types, maar we begrijpen 
elkaar goed. Die goede klik tussen ons heeft 
volgens mij wel voordelen gehad, zo konden 
we een brug slaan tussen gemeente en HvA. 
Een kwestie van de juiste personen op het 
juiste moment.

De opstart van het fieldlab begon leuk 
te worden toen het concreter werd. Een 
 100 Dagen Plan is in het begin nog heel 
breed dus je moet gaan trechteren. Toen we 
ruim een jaar onderweg waren begon het 
iets meer vorm te krijgen. We zijn gestart in 
twee gebieden waar een concentratie is van 
verschillende soorten problematiek. De 
 onderwerpen armoedebestrijding en sociale 
cohesie vormden een soort paraplu waar 
meerdere zaken onder vallen en waar je je 
als overheid altijd achter kan scharen ook 
al zijn er politieke veranderingen. Bijna als 
een soort speeddaten hebben we lectoren 
van de HvA laten pitchen voor de mede-
werkers van de gemeente. Daaruit is een 
 selectie van projecten ontstaan, waardoor 
het concreet werd. 

Belangrijk voor mij was dat we uit die 
 verkokerde situatie bij de gemeente kwamen 
en meer multidisciplinair gingen werken. 
Ook binnen de HvA was het bijna net zo 
 verkokerd, dat moesten we dus doorbreken. 
We hebben vrij veel energie gestoken in de 
communicatie naar een breder publiek, 
 middels symposia en het jaarlijks congres. 
Dat kost behoorlijk veel tijd maar heeft wel 
veel effect. Tijdens deze evenementen ont-
moeten verschillende mensen uit verschil-
lende disciplines zoals de gemeente, HvA 
en andere professionele organisaties, elkaar. 
We probeerden al zo vaak de woningbouw-
verenigingen aan tafel te krijgen en nu lukte 
dat gewoon. De meerwaarde is het organise-
ren van communities, zodat je bij elkaar over 
de schutting kan kijken. 

Onderzoek in een fieldlab levert geen 
blauwdruk op voor een ander gebied. Het 
gaat erom te leren van het proces, ‘learning 

by doing’, zodat de methode van werken 
 eventueel kan leiden tot oplossingen in 
 andere gebieden. Door het klein en concreet 
te houden kun je experimenteren, evalueren 
en reflecteren. Juist zo ontstaat meerwaarde-
creatie. De werkwijze van een fieldlab onder-
steunt in die zin ook het gebiedsgericht 
 werken van de gemeente: op lokaal niveau 
problemen integraal benaderen, en dat vergt 
samenwerking. Daarom is taalgebruik ook 
zo belangrijk, niet alleen tussen partijen in 
een fieldlab maar ook tussen een fieldlab en 
bijvoorbeeld de bewoners. De vraag die je 
als onderzoeker — of gebiedsteam — hebt 
moet wel begrepen worden door degene van 
wie je het antwoord wilt. Je moet je kunnen 
verplaatsen in wat voor de doelgroep interes-
sant is. Het is fijn dat de gemeente samen met 
de HvA kan optrekken in dit leerproces. 

Over elkaars schutting kijken  
is heel belangrijk

Betty Ramaekers
Programmamanager ontwikkeling leerlijnen  
en coördinator fieldlabs, De Amsterdamse School, 
gemeente Amsterdam 



Hardnekkige grootstedelijke kwesties vragen om intensieve be-
trokkenheid van meerdere partijen. Dat is een mooi uitgangspunt, 
maar het komt niet vanzelf van het papier. Praktijk is dat er al een 
 wereld bestaat van maatschappelijke instellingen en bedrijven, 
 ambtenaren, burgers. Een wereld die al draait en niet vanzelfsprekend 
zit te  wachten op een samenwerking met een hogeschool. De start 
van een fieldlab vraagt om een forse investering van verschillende 
partijen en dat vraagt om vertrouwen in de meerwaarde. Dit werd 
pijnlijk duidelijk tijdens de eerste twee moeizame jaren van Fieldlab 
Zuidoost. Een dik jaar na het ondertekenen van een samenwerkings-
overeenkomst met partners uit Zuidoost was er van de uitgesproken 
ambities nog weinig terechtgekomen. Pas toen de hogeschool een 
 manier vond om over de dagelijkse dilemma’s van professionals, 
 ambtenaren, burgers en ondernemers in gesprek te komen, werd 
de meerwaarde van het fieldlab duidelijk en kon het wederzijds 
 vertrouwen groeien.

Fieldlab Zuidoost moest een van de drie fieldlabs worden van het speer-
punt Urban Management. De wil bij de HvA om het project te doen slagen 
was daarom groot. Op 29 januari 2014 tekenden Zuidoost Partners, stads-
deel Zuidoost, bedrijvenvereniging VAZO en de HvA een intentieverklaring 
tot samenwerking. De partners zochten naar nieuwe manieren om met de 
maatschappelijke uitdagingen van Zuidoost om te gaan. Maar hoewel de 
ambities door de partners in grote lijnen gedeeld werden, kampte het field-
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lab met een gebrek aan regie. Bij partners was sprake van een structureel 
tekort aan tijd en slagkracht. De stadsdeelorganisatie en verschillende 
 lokale partners worstelden met de gevolgen van de bestuurlijke en organi-
satorische hervormingen van de gemeente Amsterdam. Zeker op de werk-
vloer ontbrak er een gevoel van eigenbelang en leek er weinig animo om 
te investeren in goede projecten. 

Voor het HvA-team een bijzonder confronterende periode en reden om 
te kiezen voor een andere aanpak om het fieldlab te ontwikkelen. Via een 
uitgebreid proces van vraagarticulatie werd het voor partners duidelijker 
wat het fieldlab voor hen in de praktijk zou kunnen betekenen. Er ontstond 
vertrouwen in de opbrengst en dat vormde een belangrijke eerste stap naar 
een vruchtbare samenwerking.

De rol van vertrouwen in sociale innovatie Succesvolle sociale innova-
tie gaat over de mogelijkheid van betrokken partijen om samen toe te werken 
naar houdbare oplossingen voor een maatschappelijke opgave.1 Dit proces 
start bij een dringende maatschappelijke behoefte en specifiek bij de erva-
ringen en wensen van degenen bij wie deze behoeften direct voelbaar zijn. 
Nieuwe kennis of nieuw onderzoek is hierin vooral dienstbaar aan de maat-
schappelijke opgave: bij sociale innovatie ligt de focus dus niet zozeer op het 
produceren van nieuwe producten of kennis, maar op het proces van samen-
werking en de invloed in de praktijk. De randvoorwaarden die nodig zijn 
om tot die samenwerking en innovatie te komen zijn net zo belangrijk als 
de nieuwe kennis of producten zelf. Een fieldlab is een bewust gecreëerd 
innovatiemilieu dat deze complexe processen probeert te stimuleren. 
 Verschillende partijen stappen met elkaar in een proces van vernieuwing 
zonder daarbij precies te weten wat die vernieuwing inhoudt. Dit vergt tijd, 
samenkomen, elkaars belangen respecteren, geld investeren, nieuwe in-
zichten overwegen en soms zelfs het aanpassen van de dagelijkse gang van 
zaken. Een flinke investering dus, die partijen niet zomaar bereid zijn te 
doen. Bergvall-Kåreborn & Ståhlbröst 2 definiëren vertrouwen als een van 
de vijf kernprincipes van een succesvol living lab. Volgens hen is vertrouwen 
van essentieel belang om het proces van samenwerking te vergemakkelijken 
en om het collectief leren tussen betrokken partijen te stimuleren. De vraag 
is echter hoe we vertrouwen het beste kunnen begrijpen en stimuleren, 
 teneinde sociale innovatie te realiseren.

Elenbos en Klijn3 omschrijven vertrouwen als een min of meer stabiele, 
positieve perceptie bij de deelnemers van de bedoelingen van andere deel-
nemers, namelijk de perceptie dat de andere deelnemers zich zullen ont-
houden van opportunistisch gedrag. Deelnemers hebben vertrouwen in 
 elkaars competenties en verwachten dat de ander in wederzijds belang zal 
handelen zonder dat dit controleerbaar is. Dit is belangrijk bij het creëren 
van begrip bij tegenvallers of bij het uitblijven van resultaten in het onvoor-
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spelbare proces van sociale innovatie. Vertrouwen is hiermee een rand-
voorwaarde voor samenwerking en creëert een veilige omgeving waardoor 
partijen eerder ontvankelijk zijn voor nieuwe ideeën.4

Het is belangrijk daarbij niet naïef te zijn. In de startfase van het fieldlab 
lijken potentiële deelnemers eerst andere afwegingen te maken. Een eco-
nomische lezing van vertrouwen stelt het mogelijk profijt centraal dat deel-
nemers voor zichzelf zien bij een (toekomstige) samenwerking. Iedere 
 potentiële deelnemer weegt de kosten en baten van de samenwerking af, 
van vertrouwen en betrouwbaar zijn. In deze uitleg van vertrouwen wegen 
deelnemers af wat het hen opbrengt als zij in de samenwerking stappen en 
zich mede afhankelijk maken van andere partijen. Daarbij is van belang 
hoe zij de schade inschatten als andere deelnemers incompetent zijn, zich 
opportunistisch gedragen en hoe zij de kosten beoordelen van hun eigen 
 betrouwbaarheid. Vertrouwen is in dit geval vooral een proces van bereke-
ning en de perceptie van de ander maakt hier deel van uit.5

Dit economische vertrouwen vormt een belangrijke stap in het werken 
aan sociale innovatie. Zoals eerder werd gesteld, start een succesvol proces 
van sociale innovatie bij een dringende maatschappelijke behoefte. Door 
aansluiting te zoeken bij de ervaringen en wensen van de mensen daar 
waar behoeften direct voelbaar zijn — in de uitvoering, op de werkvloer, 
bij professionals, ondernemers, ambtenaren en bewoners — wordt de 
 potentiële waarde van het fieldlab concreet. Pas als partners zien dat hun 
ervaringen en wensen in de samenwerking serieus genomen worden en 
zij daadwerkelijk kansen zien om in de samenwerking aan oplossingen 
te werken, zullen zij willen investeren en zich mede-afhankelijk maken 
van de samenwerking. 

Ondanks de moeizame aanloop startte Fieldlab Zuidoost op  
14 november 2015 met een succesvolle kick-off van vijf projecten :

v  Laaggeletterdheid Zuidoost 
v  Gastvrij Zuidoost
v  Vitale wijkeconomie
v  Financiële zelfredzaamheid bij jongeren
v  De Keukentafel: pedagogisch thuisklimaat

Bij de ontwikkeling van deze projecten waren meer dan vijftien 
 maatschappelijke organisaties, bedrijven en ondernemers en bewoners 
betrokken, naast vijf opleidingen.
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Het omslagpunt: durven vragen om vertrouwen Fieldlab Zuidoost 
bouwde voort op een reeds bestaande samenwerking tussen de stadsdeel-
organisatie en HvA-onderdeel BOOT. De HvA zag kansen om deze samen-
werking uit te breiden naar een kennisalliantie en een gemeenschappelijke 
onderzoeksagenda met strategische belanghebbenden in het gebied. Als 
 initiatiefnemer had de hogeschool als eerste de taak om partners ervan te 
overtuigen dat deze samenwerking tastbare meerwaarde zou bieden in de 
aanpak van maatschappelijke uitdagingen in Zuidoost. Dit bleek echter een 
lastige opgave. Verschillende partners hadden een redelijk eenzijdig beeld 
van onderzoek doen. De hogeschool was welkom, maar het moest niet te 
veel tijd kosten en niet te veel last bezorgen. Een proces van samenwerkend 
leren was voor veel partners een vaag idee. Dat dit om inzet vroeg, maakte 
de gesprekken niet gemakkelijker. 

Het lukte het HvA-team in eerste instantie niet om aansluiting te vinden 
bij de behoeften in de wijken van Zuidoost. De aandacht van de partners lag 
bij de stedelijke reorganisatie en het zeker stellen van de eigen toekomst. 
Om het fieldlab een nieuwe impuls te geven koos het HvA-team begin 2015 
voor een andere aanpak: een nieuwe gesprekstechniek, mede geïnspireerd 
op het gedachtegoed van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onder-
zoek SIA. SIA is in 2006 opgericht om samenwerking tussen de hoge scholen 
en de beroepspraktijk te versterken en de toepassing van kennis in bedrijven 
en de publieke sector te stimuleren. In de visie van SIA begint praktijk-
gericht onderzoek bij dagelijkse handelingsverlegenheid van  actoren in 
het veld, bij praktische werkvragen en het doorontwikkelen van hun bedrijf. 
Via vraagarticulatie zoeken onderzoekers en praktijkpartners samen naar 
oplossingen en kijken ze welke rol onderzoek daarin kan spelen. 

Geïnspireerd door deze inzichten is het HvA-fieldlab-team in gesprek 
gegaan met gebiedsmakelaars en beleidsambtenaren van de stadsdeel-
organisatie, professionals van maatschappelijke instellingen en onder-
nemers. Zo kregen zij beter inzicht in de urgente vragen en opgaven die in 
de dagelijkse praktijk spelen. De gesprekken concentreerden zich vooral 
op de praktijkdilemma’s en wat voor mogelijkheden partners zagen om 
hun eigen bijdrage aan lokale opgaven te versterken. De HvA-gespreks-
partners probeerden zo expliciet mogelijk te zijn in hun interesses en 
 expertise en in hun visie op de samenwerking in een fieldlab. Zij wilden 
graag meerjarig in het gebied aan de slag en zochten samen met de gespreks-
partners naar gemeenschappelijke belangen. 

Een illustratie Illustratief voor de invloed van de nieuwe aanpak was het 
eerste gesprek over het toekomstperspectief van jongeren in Zuidoost met 
gebiedsmakelaars van het stadsdeel, een medewerker van het Jongeren 
 Service Punt, twee beleidsambtenaren met de portefeuille jeugd, de lector 
armoede en participatie en de fieldlab-coördinator. Aanvankelijk reageerde 
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men afhoudend op de samenwerking. Er liep toch al onderzoek naar jonge-
ren en wat zouden het stadsdeel en de jongeren er concreet aan hebben? 
Het was al heel druk. Ondanks de weerstand vroegen we wat de gespreks-
partners als grootste uitdagingen zagen aangaande het toekomstperspectief 
van jongeren in Zuidoost. Een bepaalde groep jongeren in Zuidoost heeft 
veel moeite met het behalen van de startkwalificaties. Ze lijken het niet 
 belangrijk genoeg te vinden, hebben een te rooskleurig beeld van de baan 
die ze denken te krijgen en worstelen met hun zelfbeeld.

Toen de HvA de vraag stelde wat volgens de aanwezigen de belangrijkste 
oorzaak was van het niet behalen van de startkwalificaties, kwam het ge-
sprek op gang en was het antwoord eensgezind: schulden. Schulden zorgen 
ervoor dat jongeren liever gaan werken dan dat ze naar school gaan. De baan 
waar de school voor opleidt, levert nooit genoeg op. Volgens de betrokken 
lector zorgen de schulden ervoor dat jongeren beslissingen nemen die op 
de korte termijn lucratief lijken, maar die hun een enorme achterstand 
op de arbeidsmarkt bezorgen. Op de vraag of er lokaal nu het juiste onder-
steuningsaanbod was voor jongeren, of dat het beter kon, was het antwoord 
van de gesprekspartners ook eensgezind: er gebeuren goede dingen, maar 
het kan zeker beter. We weten niet of we de beste methoden aanbieden 
en we weten ook niet goed of het aanbod voldoende aansluit bij de behoefte 
en beleving van de jongeren uit Zuidoost. Dit gesprek bleek een goede start 
van het project. De aanwezige partners hebben hun werkrelaties erbij 
 betrokken en bij een grote ontwerpbijeenkomst zaten meer dan vijftien 
mensen om de tafel; mensen van de ROC’s, uit organisaties voor maat-
schappelijke dienstverlening, van het stadsdeel en vertegenwoordigers van 
de centrale stad.

Ontwerpsessie Na de verkennende gesprekken volgden per maatschappe-
lijke opgave zogenaamde ontwerpsessies. Hierbij nodigden de trekkers 
van het fieldlab de belangrijkste spelers uit om samen de opgave scherp te 
krijgen en een concreet projectvoorstel te ontwikkelen. In deze sessies 
werd het Value Design Canvas 6 gebruikt om de gesprekken tussen partijen 
met verschillende achtergronden en belangen te structureren. Het Value 
 Design Canvas is een variant op het bekende Business Canvas Model. Het 
faciliteert betrokkenen om een gemeenschappelijke visie op maatschappe-
lijke op gaven te ontwikkelen en te benoemen wat hun eigen rol, belang en 
bijdrage kan zijn in de aanpak van een opgave. Het Value Design Canvas is 
 opgebouwd op basis van de Human Centered Design-methode.7 De methode 
zet de gebruiker (degene die de behoefte uit: burger, cliënt, ondernemer, 
professional) centraal en ziet deze als actieve speler in de oplossing. Het 
Canvas nodigt betrokken partijen uit om te  benoemen welke waarde ze met 
elkaar willen creëren in antwoord op deze behoefte en welke rol ze voor 
zichzelf zien. De figuur hiernaast laat een van de can vassen zien die voor 
Fieldlab Zuidoost is ontwikkeld. 
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Na de moeizame start van het fieldlab heeft deze focus op de praktische 
waarde van de samenwerking gezorgd voor een grote impuls. De eerste 
bouwsteen voor het vertrouwen ontstond door aansluiting te zoeken bij 
de behoeften en vragen van partners en met het kenbaar maken van eigen 
belangen en de rol van de HvA. Met de nieuwe aanpak begon het balletje te 
rollen. Waar eerdere bestuurlijke afspraken weinig overtuigingskracht 
op de werkvloer bleken te hebben, konden fieldlab-bijeenkomsten vanaf 
die periode rekenen op een goede opkomst en inhoudelijk inspirerende 
 gesprekken. 

Vertrouwen blijft aandachtspunt De ervaringen in Fieldlab Zuidoost 
 onderstrepen het belang van vertrouwen voor de slagingskansen van een 
fieldlab. Met de hernieuwde aanpak in de startfase van het fieldlab heeft het 
HvA-team bewust aangestuurd op het laten ontstaan van een economische 
vertrouwensbasis. In de startfase van een samenwerking letten partners 
voornamelijk op het mogelijke profijt dat zij daarbij hebben en welk risico 
ze mogelijk lopen als ze hun kostbare tijd en middelen investeren. Ook 
over het commitment en de intentie van de hogeschool moet geen twijfel 
bestaan. Het resultaat van deze economische afweging bepaalt of partners 
bereid zijn tijd en middelen te investeren en hun netwerk aan te spreken. 
In de opstartfase kunnen commitment en wederzijds vertrouwen pas echt 
ontstaan als er bij de partners directe belangen op het spel staan. Vrijblij-

Een van de canvassen die is ontwikkeld voor Fieldlab Zuidoost.
Ontworpen door Eric Reiman.
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vende onderzoeken los van lokale belangen zullen niet de krachten creëren 
die nodig zijn om taaie maatschappelijke problemen aan te pakken en om 
van een fieldlab een succes te maken.

Hoewel dit hoofdstuk zich voornamelijk richt op het belang van ver-
trouwen in de eerste fase van een fieldlab, ervaren de huidige partners in 
de fieldlabs dat het ook een essentiële rol speelt in de latere fases van de 
 samenwerking. In het fieldlab zijn partijen met verschillende achter-
gronden en belangen afhankelijk van elkaar. Als er voldoende onderling 
 vertrouwen is, zijn deelnemers eerder bereid om risico’s met elkaar te 
 nemen en deze vorm van kwetsbaarheid langdurig te accepteren.8 In de 
 grillige praktijk van de samenwerking blijft het onmogelijk om precies te 
weten wat voor resultaten de samenwerking in een fieldlab zal opleveren 
en hoe experimenten zullen uitpakken. De bereidheid om partners te 
 vertrouwen en je kwetsbaar op te stellen is daarom ook in de latere fase 
 essentieel voor een succesvol fieldlab. 

Daarnaast zullen deelnemers in een veilige omgeving eerder geneigd 
zijn om nieuwe en misschien zelfs contra-intuïtieve informatie te accepte-
ren en te kijken wat de waarde hiervan kan zijn voor hun eigen specifieke 
situatie.9 Hiermee kan de samenwerking in een fieldlab diepere reflectie 
faciliteren op achterliggende ideeën en waarden in de dagelijkse praktijk 
van de deelnemers.10 In de fieldlabs heeft de hogeschool geprobeerd om 
aan te sluiten bij de bestaande structuren, maar vervolgstappen gaan over 
de politieke en strategische implicaties van opgedane kennis. Onderling 
vertrouwen tussen de deelnemers met verschillende achtergronden en 
 belangen kan uiteindelijk leiden tot het omarmen van het leerproces 
en  verandering in strategische keuzes, doelen of voorkeuren en in het 
 dagelijks handelen. Het lijkt in die zin onmisbaar in het proces van sociale 
innovatie. 



Toen ik in april 2014 bij stadsdeel Zuid-
oost kwam werken, bestond er al een

soort ‘gentlemen’s agreement’ tussen het 
stadsdeel, de HvA, en Zuidoost Partners, maar 
was er nog geen officiële besluitvorming in 
gang gezet. Dat is een van de eerste dingen die 
ik kreeg voorgelegd. Het voorstel werd vervol-
gens geaccordeerd door het dagelijks bestuur 
en er werd subsidie verleend. Op dat moment 
hadden we nog geen zekerheid voor budgetten 
in de toekomst. Met droge ogen hebben we 
(stadsdeel en HvA) elkaar toen aangekeken en 
gezegd dat we voor dit jaar zouden starten en 
we beiden ons best zouden doen om geld te 
vinden om verder te gaan.

Voor mij was het interessant om mee te 
doen omdat de voorwaarde was dat onder-
zoekers zouden aansluiten bij ambities uit 
de gebiedsagenda en opgaven van Zuidoost. 
De input van ‘knowhow’ en de inzet van 
 onderzoekers en studenten vanuit de HvA, 
gekoppeld aan de gebiedsagenda’s en het orga-
niseren van leren, dát is de meerwaarde in 
samenwerking met de HvA. Samen werken 
aan een verbeterende aanpak, met mensen uit 
verschillende organisaties, lagen en invals-
hoeken. Sociale innovatie is niet alleen iets 
van een paar mensen die willen, de kunst is 
om de rest mee te krijgen.

Eigenlijk zie ik twee aanvliegroutes met 
betrekking tot sociale innovatie: via de 
 ‘koninklijke’ route zorgen dat er mensuren 
beschikbaar worden gesteld of beginnen in 
een klein hoekje met een clubje toegewijde 
mensen, die samenwerken in het bewerk-
stelligen van een omslag. Maar het is altijd 
een combinatie van beiden. Intern is het bij 
ons soms zoeken naar wie nog uren kan zetten 
op een fieldlabproject, en om ervoor te zorgen 
dat diegene niet alleen als een doorgeefluik 
functioneert, maar daarin ook samenwerking 
kan zoeken met collega’s. Dat is een door-
denkertje in het concept van sociale innova-
tie. Hoe waarborg je die samenwerking op alle 
niveaus? Gezamenlijk de probleemanalyse 
doen is hierin het belangrijkste. 

Waar de uitdaging vooral ligt, is het vinden 
van aansluiting van onderzoeksprojecten 

bij al het andere dat gaande is in het gebied 
en wat er met de gemeente in relatie tot de 
deelnemende organisaties gebeurt. Dat dat 
nog beter kan heeft grotendeels ook te maken 
met de communicatie. Goede communicatie 
is essentieel. Om de energie van betrokken 
partijen te behouden is het belangrijk om 
hen regelmatig op de hoogte te houden van 
de vorderingen. Voor een gebiedsmanager 
of uitvoerende organisatie in het stadsdeel is 
maar één vraag relevant: ‘Wat gaan we vanaf 
nu anders doen?’ Een doorlooptijd van vier 
jaar voor wetenschappelijk onderzoek schuurt 
met de behoefte aan zichtbare resultaten en 
inzet op korte termijn. Hoe langer het onder-
zoek duurt, hoe belangrijker het wordt om de 
partners in crime op de hoogte te houden.

Sociale innovatie is niet  
iets van een paar mensen  
die willen  — de kunst  
is om de rest mee te krijgen

Coby Kroon
Voormalig opdrachtgever Sociaal Domein Zuidoost
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De afgelopen vier jaar hebben tal van partijen hard gewerkt om in 
de fieldlabs in Amsterdam aan de slag te gaan met vele stedelijke 
 problemen. Er zijn niet alleen lessen geleerd rondom concrete vraag-
stukken. Er is ook ervaring opgedaan in het organiseren van lokale 
laboratoria als proeftuinen voor innovatie. We hebben geleerd dat het 
bouwen van een context voor innovatie en leren tussen uiteenlopende 
partijen cruciaal is en tijd, inspanning en continue aandacht vraagt. 
Lang niet alles wat we wilden realiseren is gelukt. Dit hoort niet alleen 
bij de laboratoriummetafoor, maar past ook bij de taaiheid van de 
vraagstukken en structuren waarin we ons hebben verdiept. 

De stad als laboratorium zien is een aantrekkelijk perspectief. Optimisme 
domineert wanneer de nadruk ligt op de kansen, initiatieven en doorbraken 
die ontstaan wanneer stedelijke partijen op een innovatieve wijze samen-
werken rondom vraagstukken. Waarin durf, experimenteren en gezamenlijk 
leren de overhand heeft. Waar innovaties het leven aangenamer, socialer, 
efficiënter en duurzamer maken. Steden zijn altijd gezien als plekken waar-
in door de nabijheid van partijen, kennis, kapitaal en organisatiekracht 
 innovatie ontstaat.1 De laboratoriummetafoor bouwt hier op voort en voegt 
daar de expliciete rol van kennisinstellingen aan toe als partij om leer- en 
experimenteerprocessen te organiseren, arrangeren en daarbij innovaties 
uit te proberen.
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Zoals met iedere manier van kijken blijven bepaalde perspectieven buiten 
het blikveld onderbelicht. Voor veel inwoners is de stad helemaal geen 
 spannend laboratorium, maar een plek waar met moeite rondgekomen kan 
worden. Waar onzekerheid over werk of een slechte gezondheid een dage-
lijkse last is. Waarin nieuwe technologie en de populaire nadruk op ‘burger-
kracht’ en ‘zelfredzaamheid’ eerder bedreigend dan stimulerend is. Steden 
mogen dan een context voor innovatie bieden, de concentratie van uitdagin-
gen rondom duurzaamheid, mobiliteit, wonen, samenleven, ouder worden, 
veiligheid en de groeiende ongelijkheid tussen groepen blijven niet een-
voudig te tackelen. 

Laboratorium Amsterdam richt zich dan ook specifiek op deze hard-
nekkige stedelijke vraagstukken. Op de plekken in de stad waar innovatie 
het hardste nodig is, maar het minst vanzelfsprekend tot stand komt. Op 
plekken waar nieuwe oplossingen urgent zijn, maar succes daarbij niet 
 vanzelfsprekend is. Het doel van het onderzoek was steeds om rondom deze 
vraagstukken sociale innovatie te realiseren: oplossingen voor structureel 
andere aanpakken die voortkomen uit nieuwe vormen van samenwerking 
met een belangrijke rol voor belanghebbenden. 

Fieldlab-methodiek Deze ambitie voor innovatie is de afgelopen vier jaar 
vormgegeven vanuit drie fieldlabs. Vanuit de hogeschool kwamen deze labs 
voort vanuit een wens om onderwijs en onderzoek beter te verbinden aan 
de vraagstukken van de stad en het onderzoek ‘letterlijk’ de stad in te bren-
gen. Binnen de HvA werden meerdere speerpunten opgezet en de fieldlabs 
zijn de vorm waarmee het speerpunt Urban Management de verbinding met 
de stad vormgaf. De participerende lokale overheden zagen in de deelname 
aan het fieldlab de kans om complexe opgaven te helpen oplossen met de 
denk- en doe-kracht van de hogeschool. 

Conceptueel vinden de fieldlabs hun oorsprong in theorieën over maat-
schappelijke transities en gezamenlijk leren in veilige experimenteer-
omgevingen. Dit hoofdstuk geeft een leidraad voor het opzetten en levendig 
houden van een dergelijke innovatieve niche. Deze leidraad is een doorleefd 
product geworden: de Amsterdamse fieldlabs zijn immers gebaseerd op 
 allerlei interdisciplinaire concepten en werk wijzen, maar tegelijkertijd tot 
stand gekomen in een complexe werkelijkheid met uiteenlopende belangen 
en coalities. De reflectiehoofdstukken in deel IV tonen ook aan hoe ingewik-
keld het is om in een dergelijke  constellatie elkaars belangen te begrijpen 
en vanuit dat begrip samen tot gedeelde doelen en probleempercepties te 
komen. 

Het concept fieldlab schept bepaalde verwachtingen. Voor praktijk-
partners heeft het een connotatie met actie en ‘doen’ en minder met beleid 
en strategie. Dat past goed bij een pragmatische en vernieuwende manier 
van werken. Het past ook bij overheden die gaandeweg op zoek zijn naar 
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nieuwe aanpakken. Een laboratorium is onlosmakelijk verbonden met 
 experimenteren. Hoewel we in onze fieldlabs geen echte experimenten in 
gecontroleerde groepen hebben uitgevoerd, was het wel de gedachte dat ze 
meer experimenteel onderzoek zouden stimuleren: kort cyclisch, gericht 
op interventies creëren en daarvan leren.

Wat hebben we geleerd over het ontwikkelen en beheren van stedelijke 
experimenteerruimten de afgelopen jaren? Via de projecten uit het boek 
reflecteren we hier kort op de belangrijkste doelstellingen van deze labs:  
[ 1 ] het creëren van leeromgevingen, [ 2 ] de participatie van belanghebbende 
partijen bij het vinden van nieuwe oplossingen en [ 3 ] de realisatie van 
 nieuwe verhoudingen en rolverschuivingen rondom grootstedelijke vraag-
stukken.

Creëren van leeromgevingen Bij sociale innovatie gaat het om het rea-
liseren van meer fundamentele veranderingen rondom complexe opgaven. 
Om een dergelijk proces mogelijk te maken is er expliciet aandacht nodig 
voor het faciliteren van leren. Met name tweede orde leren is hierin essen-
tieel: het reflecteren op en veranderen van dieperliggende sociale struc-
turen.2 De fieldlabs in Amsterdam hebben ons geleerd dat het creëren van 
dergelijke leeromgevingen om meerdere redenen geen vanzelfsprekendheid 
is. In tal van situaties wordt door partijen geleerd, maar wordt dit onvol-
doende expliciet — en daarmee productief — gemaakt. Bij een stedelijk 
 experiment als de World of Food leren zowel de koks als de gemeente van 
een nieuwe aanpak. Toch ontbrak de omgeving om op basis hiervan gezamen-
lijk stappen te zetten die nodig zijn om het nog fragiele experiment verder 
te helpen. Het onderzoek heeft geprobeerd hierin te voorzien. 

In de verschillende andere projecten hebben we ervaren dat het creëren 
van een geslaagde leeromgeving sterk samenhangt met onderling vertrou-
wen. In het fieldlab in Zuidoost konden we pas met vele partijen aan de slag 
om lokale leeromgevingen te creëren toen er een economische vertrouwens-
basis was die de deelnemers het comfort gaf risico’s te nemen en de lang-
durige onzekerheid van een leerproces te omarmen. Wanneer de basis voor 
samenwerking is gelegd kan een expliciete methode, zoals het Value Design 
Canvas, helpen om belanghebbende partijen te laten benoemen welke waar-
de ze met elkaar wilden creëren in leerprocessen. Op het meest concrete 
schaalniveau van interacties tussen groepen in de stad biedt een werkvorm 
zoals getest in ‘Spelenderwijs naar nieuwe verhoudingen’ belangrijke in-
spiratie. Juist doordat in dergelijke werkvormen iedereen meedoet, de 
 sociale orde wegvalt en er onbevooroordeeld contact is, ontstaan er kansen 
voor nieuwe arrangementen.

Het op orde brengen van condities en het gebruik maken van verschil-
lende werkvormen is slechts het begin van het realiseren van meer funda-
mentele veranderingen. Individuele of kleinschalige leereffecten brengen 
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immers niet gelijk een transitie teweeg op meer institutioneel niveau. 
 Spelers die op microniveau leren van interacties en experimentele aan-
pakken keren terug naar hun organisatie met een eigen cultuur, handelings-
wijze en formele bevoegdheden. Ook de stap maken van een klein effect 
naar een breder wijkeffect is lastig gebleken. De Keukentafel biedt een 
kleinschalige leeromgeving om het hardnekkige vraagstuk van leerachter-
standen aan te pakken door een nieuw samenspel van kinderen, ouders, 
scholen en kennisinstellingen te realiseren. Het leereffect dat optreedt bij 
ouders is echter nog te klein om een meer structurele verandering op wijk-
niveau te stimuleren. 

Concluderend kunnen we stellen dat de fieldlabs vooral hebben bij-
gedragen aan het ontstaan van diverse kleinschalige leeromgevingen rond-
om verschillende maatschappelijke opgaven. Dat is een belangrijk begin. 
We hebben gewerkt met verschillende methoden om daarin leren te ex-
pliciteren. De stap naar opschaling met een bredere impact, zowel institu-
tioneel als geografisch, moet nog gemaakt worden. Noodzakelijk daarvoor 
is de lokaal ontwikkelde kennis en lessen toepasbaar te maken voor andere 
situaties met soortgelijke opgaven. Daarnaast is een langdurige betrokken-
heid van de personen en partijen noodzakelijk om nieuwe aanpakken daad-
werkelijk te internaliseren en te kunnen laten institutionaliseren in hun 
organisaties.

Participatie van belanghebbende partijen De participatie van belang-
hebbende partijen is een van de peilers van de fieldlab aanpak. Oplossingen 
die samen met betrokkenen zijn ontwikkeld zijn meer gelaagd en robuust 
doordat het eigenaarschap sterker is, en de kennis van de situatie rijker. 
Zo is de veronderstelling. Het betrekken van belanghebbenden bleek nog 
uitdagender dan voorzien. Vraaggericht werken is een manier om deze 
 participatie te stimuleren: ‘van onderop’ moet aan burgers gevraagd zijn 
welke behoeften en ideeën zij hebben. Maar wie zijn de belanghebbenden 
en hoe doorgrond je hun behoeften? En hoe leidt dit tot nieuwe aanpakken 
voor de publieke professioneel? In de praktijk van een fieldlab zijn er 
 bovendien meerdere vragende partijen met verschillende belangen en 
 percepties. 

Interessant is dat de vraag van onderop veronderstelt dat mensen hun 
vraag kennen en erkennen. Maar juist kwetsbare groepen bewoners zijn 
niet altijd in staat om een vraag te formuleren. Bij de groep bewoners in 
Nieuw-West die als financieel ‘on’-zelfredzaam worden gezien, blijkt 
 beperkt besef van hun eigen financiële situatie (‘Voorkomen beter dan 
 genezen’). Ze komen wel met hulpvragen voor de korte termijn, maar zien 
niet de langetermijngevolgen van hun handelen. Het is lastig hen een 
 actieve bijdrage te laten leveren aan een probleem dat zij zelf niet onder-
kennen en daarmee is het vragen van onderop soms niet anders dan de 
 traditionele hulpverlening.
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Dat bewoners deskundigen van hun eigen buurt zijn en hun ervarings-
kennis de aanpak van grootstedelijke vraagstukken kan ondersteunen, 
blijkt uit het ontwerpend onderzoekproject Mijn Straat (‘Kijken als steden-
bouwer’) in Amsterdam Nieuw-West. Door bewoners als stedenbouwer 
naar hun buurt te laten kijken kunnen ze hun kennis en ervaring met de 
buurt veel sterker overbrengen aan de ruimtelijk professionals. Zo wordt 
mogelijk voorkomen dat gemaakte fouten uit het verleden worden herhaald. 
Het product is bovendien veel meer dan het louter creëren van draagvlak, 
het draagt ook bij aan beter geïnformeerd beleid en aan een versterking 
van de lokale gemeenschap. Ook in Zuidoost is de ervaringskennis van de 
gebruikers — bewoners, maar ook ondernemers — van het gebied ingezet 
om een nieuw imago voor de wijk te ontwikkelen (‘Zuidoost op de kaart’). 
Door de wensen en ideeën van belanghebbende partijen op te halen werden 
andere problemen in de wijk ook zichtbaar. Zo ontstonden er kansen voor 
‘actie en doen’. 

In de fieldlabs is vanuit ieder onderzoek door middel van verschillende 
werkvormen geprobeerd de participatie van belanghebbende partijen te 
vergroten. Zo zijn bewoners en ondernemers als medeonderzoekers ingezet 
(in het project ‘Kijk ! Een gezonde wijk’), als deskundigen betrokken en 
 gevraagd actief mee te ontwikkelen aan oplossingen. Concluderend kunnen 
we stellen dat dit mede heeft bijgedragen aan nieuwe aanpakken, maar dat 
de continuïteit en duurzaamheid hiervan niet vanzelfsprekend is. Sociale 
innovatie is, zoals te  verwachten, geen eenvoudig of lineair proces gebleken. 

Nieuwe verhoudingen en rolverschuivingen Het doel van de fieldlabs 
was het bewerkstelligen van sociale innovatie: structureel andere aan-
pakken van stedelijke problemen met een grotere rol voor belanghebbenden. 
Wat is de oogst op dit vlak geweest tot nu toe? Dat dit de meest lastig te 
 realiseren doelstelling is kan geen verrassing zijn. We zien in alle projecten 
dat verhoudingen tussen partijen aan het veranderen zijn — dat was ook een 
belangrijk selectiecriterium omdat we juist deze nieuwe governance beter 
wilden leren begrijpen. Echter, een beweging waarbij belanghebbenden 
(meer) centraal staan is nog verre van vanzelfsprekend. Dit zien we bijvoor-
beeld overtuigend terug in de fieldlabprojecten besproken in de hoofdstuk-
ken ‘Participeren doen we allemaal’ en ‘Klimaat in de straat’. 

Alhoewel het hier om heel verschillende onderwerpen gaat, zien we in 
beide gevallen dat door externe ontwikkelingen — de beleidswens van 
een ‘participatiesamenleving’ en de gevolgen van klimaatverandering — 
 redelijk stabiele systemen onder druk komen te staan. In het ene project 
gaat het erom dat de verzorgingsstaat omgevormd moet worden tot een 
meer acti verend geheel. In het andere project moet grootschalig onderhoud 
van openbare ruimte veranderen om aan nieuwe klimaateisen te voldoen. 
In beide gevallen zien we de bestaande partijen slechts langzaam bewegen 
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terwijl burgers soms al veel verder zijn. In Amsterdam Nieuw-West wordt 
al op heel veel manieren geparticipeerd, juist door mensen die volgens 
de overheid niet actief zijn. Terwijl veel inwoners van de wijk Middenmeer 
in Amsterdam-Oost allang zelf bezig zijn om hun tuinen en kelders ‘klimaat-
proof ’ te  maken. Beiden zijn daarmee prachtige voorbeelden van rolver-
schuivingen en bieden kiemen van sociale innovatie. Ze passen echter nog 
onvoldoende in het blikveld van bestaande partijen en worden daarom maar 
matig op gemerkt of benut.

James Scott beschrijft in Seeing Like a State hoe de overheid via haar 
 manier van kijken de samenleving ordent.3 Steeds weer hebben we in onze 
fieldlabs gezien wat het effect hiervan op de maatschappij is. Scott stelt 
 terecht dat het onvermijdelijk is dat dit gebeurt, maar dat het altijd belang-
rijk is dit blikveld te blijven verrijken met nieuwe perspectieven om ver-
starring en versimpeling te voorkomen. De fieldlabprojecten zijn ieder 
voor zich interessante casussen geweest waar de uitdaging speelt belang-
hebbenden een grotere rol te geven. Niet omdat zij per definitie een supe-
rieure partij zijn, of altijd gelijk moeten krijgen. Maar vooral omdat ze 
 kunnen bijdragen aan innovatie door lokale, contextspecifieke kennis en 
ervaringen in te brengen. 

Concluderend kunnen we stellen dat de fieldlabprojecten allemaal 
 situaties analyseren en actief propageren waarin gaandeweg nieuwe ver-
houdingen tussen partijen ontstaan. Een grotere betrokkenheid van burgers 
en bedrijven is een onderliggende stroming, maar deze werkt op tal van 
 thema’s verschillend uit. De fieldlabs leren ons daarom dat sociale innovatie 
per definitie lokaal en contextspecifiek is. En dat het een proces is waarbij 
niet alleen bestaande verhoudingen, maar ook daarachterliggende machts-
constellaties, wereldbeelden en manieren van kijken een rol spelen. 

Opbrengsten Een belangrijke opbrengst van vier jaar fieldlabs is een 
 vergrote aanwezigheid van de hogeschool in de wijken. Het gaat in totaal 
om circa vijftien grotere projecten, waarbij twaalf lectoraten en een groot 
aantal opleidingen zijn betrokken. Aan vrijwel al deze projecten hebben 
 studenten een bijdrage geleverd als stagiair, onderzoeker in diverse minors 
en als afstudeerder. Naast de projecten is een enorm netwerk van mensen 
binnen stadsdeelorganisaties, centrale gemeentelijke diensten, welzijns-
instellingen, publieke ondernemingen als woningcorporaties en nutsvoor-
zieningen en bedrijven ontstaan. Ook is er een groot aantal bewoners in de 
wijken betrokken. Zij werkten mee in het vinden van oplossingen of werden 
geïnterviewd om meer te weten te komen over wat er in hun wijk aan de 
hand is. Duidelijk is dat de complexiteit van de betrokken onderwerpen 
en de al of niet effectieve bestaande structuren het noodzakelijk maken te 
zoeken naar warme contacten om voortgang en verbinding in taaie opgaven 
te realiseren. 
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Projecten en netwerkcontacten hebben geresulteerd in meerdere commu-
nities rond sociale, economische en fysieke onderwerpen waar we de komen-
de jaren op voort kunnen bouwen. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven 
deze projecten en gemeenschappen te willen gebruiken om meer dwars-
verbanden te bewerkstelligen tussen gemeentelijke diensten onderling, 
 tussen de centrale stad en stadsdeelorganisaties en tussen burgers en pro-
fessionele organisaties.

Uiteraard is er meer opgeleverd. Op uiteenlopende terreinen zijn con-
crete resultaten geboekt die ook relevant zijn op een breder schaalniveau. 
We weten nu bijvoorbeeld dat het percentage laaggeletterden veel groter is 
in Amsterdam-Zuidoost en Nieuw-West dan gedacht. Mede dankzij de inzet 
van studenten en de ontwikkeling van een meetinstrument is het nu duide-
lijk voor stadsdeelorganisaties dat zij betere sturing moeten hebben op 
het aanbod van taal in een wijk. We weten nu dat bepaalde regelingen voor 
financiële hulp en armoede niet goed genoeg worden gebruikt, doordat er 
bij bewoners te weinig besef is van hun slechte financiële situatie. Dat de 
aandacht dus eerst moet uitgaan naar het creëren van meer bewustzijn 
 onder kwetsbare groepen is een belangrijk inzicht voor gemeenten en 
 andere hulpinstanties. Duidelijk is geworden dat de beelden die diverse 
 bewonersgroepen hebben van wat het betekent om te participeren anders 
zijn dan de beelden die binnen gemeentelijke instellingen bestaan. Ruimte-
lijk professionals en ambtenaren hebben op kleine schaal geleerd dat zij 
 ervaringskennis van bewoners nodig hebben bij de herinrichting van een 
wijk, zie de onderzoeksprojecten beschreven in ‘Klimaat in de straat’ en 
‘Kijken als een stedenbouwer’. Ook in andere projecten, die niet in dit 
boek zijn opgenomen, zijn concrete resultaten geboekt. Zo is er een app 
 ont wikkeld in het project ‘Kijk! Een gezonde wijk’ waarmee wijkbewoners 
 gezonde en ongezonde plekken voor beleidsmakers in beeld kunnen 
 brengen. 

Vooruitkijkend Fieldlabs opbouwen is geen makkelijke opgave: het 
 vereist het creëren van vertrouwen, wederzijds begrip en het vormen van 
een gemeenschappelijke taal tussen heel verschillende partijen. Naast 
alle opbrengsten hebben we ook enkele beperkingen van de werkwijze 
 ervaren. Hoewel we altijd hebben gewerkt vanuit het gezichtspunt van 
 belanghebbenden, zijn bestaande institutionele partijen steeds onderdeel 
geweest van de projecten. Dit omdat we juist hen wilden laten participeren 
in het creëren van sociale innovatie. Uiteraard beperken hun belangen en 
posities vaak meer radicalere vormen van vernieuwing. Dit maakt de op-
brengsten van veel projecten niet vanzelfsprekend spectaculair. Sociale 
 innovatie wordt hiermee een bewust incrementeel proces. Dit kan onbevre-
digend zijn voor diegene die hoopt via een grand redesign een vraagstuk 
op te lossen. Het past echter wel prima in de (contextspecifieke) complexi-
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teit en taaiheid van de vraagstukken, en de noodzaak om bestaande insti-
tuties te vernieuwen door reeksen van kleine innovaties van onderop. 
Deze noodzaak wordt bovendien ook steeds meer binnen deze partijen 
zelf gevoeld.

Qua opzet hebben we binnen de meer strategische infrastructuur van 
de fieldlabs gewerkt met concrete projecten. Deze werkwijze heeft in veel 
gevallen geleid tot een bepaalde geslotenheid van onderwerp en werkwijze, 
ondersteund door een vastgesteld budget en een planning. De project-
methode is daarmee een manier om qua organisatie en financiën grip te 
krijgen op een maatschappelijk vraagstuk in de stad. Niet alleen verandert 
de werkelijkheid altijd gedurende het project, maar een te sterke focus op 
een project kan soms beperkend werken. Projecten haken immers altijd aan 
op een bestaand speelveld waar al andere projecten en organisaties zijn die 
met dezelfde opgave bezig zijn. Als hogeschool proberen wij bijvoorbeeld 
een bijdrage te leveren aan een kwestie als financiële zelfredzaamheid, 
maar daaromheen zit een hele wereld van schuldhulpverlening en armoede-
beleid. In de komende jaren willen we concrete projecten meer inbedden 
in de netwerken die bestaan rondom bredere stedelijke thema’s, waarbij 
burgergroepen en bedrijven een grotere rol zullen krijgen. Het realiseren 
van sociale innovatie ligt immers vooral in de capaciteit om nieuwe ver-
bindingen tussen opgaven, projecten en partijen te leggen. Om daarmee 
te bouwen aan nieuwe oplossingen voor de stad en haar inwoners en de 
 huidige en toekomstige professionals. 
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