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De Ruimtemaker 
 • Socioloog in de fysieke sector 

• Maatschappelijke en organische 
gebiedsontwikkeling 

• Bestuurlijke en democratische 
vernieuwing  

• Stadmakersbeweging (Utrechtse 
Ruimtemakers) 

• Complexiteit en lichtheid 

 

 ‘samen stad maken’ 



Wat voegen buurtcentra toe? 

• Motor voor sociaal kapitaal / duurzame relaties 

• Instandhouding gebouw/erfgoed 

• Huiskamer van de buurt 

• Informele opvang kwetsbaren 

• Vermindering afstand tot arbeidsmarkt 

• Betaalbaar eten / drinken / spelen /vergaderen / 
oefenruimte 

• Vindplaats van ‘mensen die je normaal zelden hoort’ 

• Laagdrempelige culturele voorziening 

• Georganiseerde bewoners in wijk- en gebiedsaanpak 

• ………………………………………………. 

 ‘meervoudige waardecreatie’ 



Hoe werk je aan meervoudige waardecreatie? 

• De basisvraag: draagt dit bij aan 
ons geluk en onze gezondheid? 

• Op elkaar inwerken/versterken van 
verschillende maatschappelijke 
doelen uit sociale, economische en 
fysieke domein 

• Andere modellen: Brede 
welvaartsbegrip/MAEX/MKBA 

• Koppelen van budgetten voor meer 
integrale aanpak 

 



Valkuilen in de relatie met de gemeente 

• Hardnekkige verkokering 

• Gemeente die buurtcentra gaat zien als 
instrument voor eigen beleid i.p.v. als 
partners 

• Buurtcentra afrekenen op vermogen ‘de 
hele buurt te bereiken’  

• Instituties (welzijnswerk etc.) belonen 
voor werk dat buurtcentra doen 

• Buurtcentra behandelen als marktpartij 

• Gebrek aan continuïteit en rust, steeds 
weer kunstje opvoeren en gaten dekken 

• Zowel zwakke als sterke positie 
buurthuis als kans voor bezuiniging 

 



De kloof tussen systeemwereld en leefwereld 

De systeemlogica 

• Strategisch voorraadbeheer 

• Regionale woonruimteverdeling 

• Uitrollen verduurzamingsagenda 

• Woningbouwprogramma 

• Procedurele zuiverheid 

• Professionalisering  en 
standaardisering 

• Bloedeloze en verhullende taal 

 

De logica van de leefwereld  

• Mens en gemeenschap centraal 

• Maatwerk per buurt 

• Diversiteit en speelruimte  

• Ruimte voor kleine initiatieven 

• Ritsel-/knutselruimte 

• Ongedachte oplossingen 

• Verhalen van vlees en bloed 





Sturen in de driehoek overheid – burger - markt 

bewoners 

Gelijk(er) 

speelveld 

overheid 
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Nieuwe combinaties van ontmoeting, cultuur, 
activering en sociaal ondernemerschap 
• Het wijkpaleis 

• Leeszaal West 

• Het verhalenhuis 

• Het cultuurhuis 

• Het bruishuis 

• Het wijkbedrijf 

• De gebiedscoöperatie 

• De ‘bijenkorf’ 

 



Burgerinitiatief emancipeert van tijdelijke moestuin 
naar partner in buurt en gebiedsontwikkeling 



Van zorgmodel naar empowerment in 
buurtaanpak 

  



Eigenzinnigheid, buurtrechten en verzet zijn 
onmisbare onderdelen van buurtkracht 



Hoe maak je die meerwaarde voel-/zichtbaar? 

• Sociaal log- of kasboek (incl. 
doorwerkings- en 
uitstralingseffecten) 

• Vergaderplek ambtenaren en 
raadsleden 

• (horizontale?) monitoring, visitatie  
• (Anekdotische) verhalen vertellen 
• Nieuwe vormen van financiering 

(sociale hypotheek, crowdfunding, 
obligaties) 

• Zichtbaarheid via buurtmarkt / 
feest/ ‘dag van de verbinding’ 
 



Agenda voor zelfbewuste buurtcentra  

• Een rijk beeld van maatschappelijke 
meerwaarde 

• Met gemeente leren sturen op meervoudige 
waardecreatie (‘alles wat elkaar versterkt’)  

• Van instrument van beleid naar 
partnerschap, stedelijk en in gebiedsaanpak 

• Uitproberen nieuwe concepten 
(verhalenhuis, huiskamer op straat………)  

• Inbedden eigen rol in strijd voor 
buurtrechten/empowerment  

• Nieuwe financieringsinstrumenten (sociale 
hypotheek, obligaties etc.) 

• Horizontale visitatie/monitoring 


