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— VOORAF —
It shows us also a change  
in government policy: 

more about people,  
more on what people 
and community 
connects, more on 
what we have and  
not what we miss. 
More on what is strong 
and not what is wrong.

 
This essay of Gerlinda Tijhuis is her experiences, her 
lessons, her aha-moments. But it is not just Gerlinda’s 
story, it is also about the people of the community of 
VoorstadOost and now also for all other people in The 
Netherlands.

Have fun with Ritselmanagement 
 
Jim Diers
Seatlle, University of Washington

Introduction 
Ritselmanagement
My dutch is not that good that I exactly know the 
meaning of ritselmanagement. Even Google does 
not know the word. But even without knowing the 
meaning it must be good. Because its’ made in 
Deventer, in the neighbourhood VoorstadOost.  

A Neighbourhood I visited twice and impressed me. 
What a playgardens, what a community center, what 
a footballteam (Yes I visited a Go Ahead Eagles game) 
and even the worlds first Streetgarden Academy! All 
done by citizens.

And Ritselmanagement is a way of managing or not 
managing this community processes. Ritselen is an 
informal way of working together in which people share 
their gifts, passions, knowledge, experience and fun. It 
is very good and a bit curious that a local government 
promotes ritselmanagement. Because it is a informal 
and between people, not formal and between services. 
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— VOORAF —

Voorstad Oost: bakermat 
van het Ritselen
Voorstad Oost in Deventer ‘dreigt’ leuk, hip en 
dynamisch te worden! Nieuws? Ja! Vijf jaar geleden 
was dit in onze gemeente namelijk de wijk met de 
meeste problemen. Hier werd meer opbouwwerk 
ingezet dan in alle andere wijken, omdat bewoners 
niet in beweging kwamen.

De wijk heeft de afgelopen jaren een ware metamorfose 
ondergaan. Nu doen veel bewoners het zèlf. Onderzoek 
toont aan dat de participatiebereidheid in Voorstad Oost 
zelfs 10 procent hoger ligt dan in de rest van onze stad 
en dorpen. De huizenprijzen stijgen en bewoners en 
ondernemers tonen daadkracht.

Niemand die het snapt. Er is geen stuurgroep en er is 
geen bewoners overleg groep, zoals we gewend zijn. 
Toch wordt er gestuurd en is er een vorm van coör-
dinatie. Sinds ongeveer drie jaar zijn er vele tientallen 
bewoners initiatieven. Elke dag is er wel een nieuw ver-
haal of anekdote te vertellen vanuit Voorstad Oost.

Een mirakel. Zo omschreef Rodney 
Weterings  de resultaten die zijn 
geboekt in Voorstad Oost. Moet 
je een mirakel volledig willen 
doorgronden? Waarschijnlijk 
niet. Er íets van snappen zou wel 
mooi zijn. Daarom dit boekje. 
Met deze korte introductie in 
ritselmanagement kan iedereen 
morgen de eerste stap zetten om 
het anders te doen!

Gerlinda Tijhuis
gebiedsmanager Voorstad Oost

Meer weten over Voorstad Oost? 
Kijk op deventer.nl/voorstadoost of  
op facebook.com/voorstadoost

Rodney Weterings is partner en senior adviseur van FREYA 
Partners in publieke waarde. In februari 2015 organiseerde 
het team Voorstad Oost een bijeenkomst om van (ervarings)
deskundigen te horen wat zij nu zien als succesfactoren van 
de aanpak. Andere aanwezigen: Kees Fortuin, Liesbeth van de 
Wetering, Frans Soeterbroek, Hans Cok, Marije Hofland, Marijn 
Roze, Peter Beijer, Jeroen Kuyper en Joop Hofman. Deze input was 
mede inspiratie voor dit boekje.
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— Basisprincipes 
voor het ritselen —
Weg met vastgeroeste
Patronen!

Na een paar jaar werken in een ‘aandachtswijk’, 
bekroop mij het gevoel dat het toch anders zou 
moeten kunnen: met minder geld, met minder 
langdurige participatietrajecten en vooral met veel 
meer focus op de behoeften van mensen in de wijk. 

Met dit in het achterhoofd ben ik in 2011, samen met 
een team vanuit de gemeente, in de Deventer wijk 
Voorstad Oost aan de slag gegaan. 

We formuleerden een aantal basisprincipes:

•  Weg met standaard participatievormen! Die vinden 
wij professionals heel comfortabel, maar werken 
voor grote groepen mensen eerder belemmerend dan 
uitnodigend. Alles mocht en kon vanaf nu.

•  Weg met het praten over plannen en ambities die 
er meestal toch niet in die bedachte vorm komen 
en al helemaal niet op tijd. We zouden alleen over 
resultaten communiceren.

•  Weg met projecten die – met alle goede 
bedoelingen – bedacht en uitgevoerd worden door 
professionals. We sloten vanaf nu alleen nog aan bij 
initiatieven uit de wijk.

•  Weg met alle regels en procedures die elk 
bewonersinitiatief op voorhand al onmogelijk maken. 
We maakten ruimte en gingen pragmatisch kijken 
wat écht nodig is aan ‘kaders’.
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— BASISPRINCIPES VOOR HET RITSELEN —

Werken vanuit deze basisprincipes vraagt een andere 
werkwijze, een andere houding, ander gedrag en 
vooral ook andere taal! Wanneer ik vertel wat we de 
afgelopen jaren hebben gedaan in Voorstad Oost, dan 
knikken de meeste mensen instemmend. 

Toch blijkt het in de praktijk moeilijker te doen dan 
gedacht. We zijn vastgeroest in patronen waarbij 
ons gedrag en onze manier van praten maken dat we 
(onbewust en ongewild) toch initiatieven naar onszelf 
toetrekken: gemiste kansen! 

Denk niet dat dit alleen relevant is 
voor ‘aandachts wijken’ of grote steden! 
Ritselmanagement is een manier van werken, 
denken, verbinden, communiceren en kansen zien. 

Die is ook relevant bij de veranderingen in beleid en bij 
uitvoering in de openbare ruimte, in de decentralisaties 
in het sociale domein, in de (traditio nele) gebieds-
ontwikkelingen, in het leefbaar houden van 
krimpregio’s en in het adviseurschap anno nu.

Op al deze terreinen is een verandering nodig in 
hoe we ons als professionals gedragen (en hoe 
wij daarmee onze omgeving kunnen laten mee 
veranderen). Laten we het niet bij alleen mooie termen 
houden, maar laten we het vooral echt gaan dóen. Op 
naar een nieuwe verhouding dus, tussen overheid en 
samenleving. 

Oude taal

Lever je idee 
maar aan 

De bewoners mogen 
meedenken

Leuk idee, kunnen we 
daar ook wel gaan doen

Pragmatisch

Pick your battles

Op zoek naar de ‘ja’

Geen worrden maar...

Aansluiten bij kansen

Nieuwe aanpak
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— De wet van 7 —
Het getal zeven heeft veel bijzondere betekenissen en 
komt ook in de natuur regelmatig terug: het spectrum 
heeft zeven kleuren, de toonladder zeven noten, er 
zijn zeven wereldzeeën, de week heeft zeven dagen 
en er wordt gesproken van de geneeskracht van de 
zeven metalen.

Geheel toevallig (of toch niet?) zijn het ook zeven pijlers 
die onze aanpak kenmerken. Hoe ristelmanagement 
werkt, leggen we daarom uit aan de hand van ‘De wet 
van 7’. Met een knipoog! We pretenderen hiermee niet 
dat we volledig begrijpen wat er in de wijk is gebeurd, 
of dat deze ‘zeven’ een compleet beeld geven. Wel is de 
wet van 7 een mooi handvat om iets meer te snappen 
van het mirakel in Voorstad Oost. 1  (Zakelijk) ritselen: het voertuig voor netwerken

2  Een echte relatie aangaan
3  Ondernemerschap
4  Twee werelden: botsing of synergie
5  Gezien en gehoord worden
6   Tegenwicht leren bieden versus problemen 

oplossen
7  Do Love Reflect Thank

Geleerd in Voorstad Oost
:  

zeven basisprincipes  

voor ritselmanagement:
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— DE WET VAN 7 —

1 (Zakelijk) ritselen: 
het voertuig voor 
netwerken
Wanneer we de term ‘ritselen’ gebruiken in het 
verhaal over Voorstad Oost, worden de wenkbrauwen 
nogal eens gefronst. Ambtenaar zijn en toch pleiten 
voor meer ritselen? Dat maakt dat menigeen al snel 
denkt dat ritselen tegenstrijdig is met integriteit en 
betrouwbaarheid. Het tegendeel is waar.

Ritselen is hét voertuig voor netwerkvorming. 
Netwerken ontstaan door het delen van ‘gifts’ (talenten, 
passie, kwaliteiten) en eigenaarschap. Ritselen is 
een ander woord voor het delen van lokale bronnen. 
Ritselmanagement is mogelijk maken dat een buurt 
zijn eigen bronnen en kracht kan aanspreken volgens 
de normen van een sociaal systeem. Waardoor sociale 
netwerken aan betekenis winnen en inwoners minder 
afhankelijk worden van externe diensten.

Wanneer we in onze privéomgeving zijn en iets nodig 
hebben zoals iets simpels als een kopje suiker, denken 
we geen twee keer na. We vragen onze ouders, de 

buurvrouw of vrienden of we wat suiker kunnen lenen. 
Het lijkt wel alsof we, zodra we op ons werk komen, dit 
principe helemaal overboord gooien. Hebben we dan 
iets nodig, dan moet er een plan van aanpak komen of 
een bestuursopdracht en niet te vergeten een budget, 
want zonder geld kunnen we niets. Hier is op zich niets 
mis mee, maar het verlamt soms onnodig.

Hebben we het over zakelijk ritselen, dan gaat 
het meer over het permanent zacht maken van de 
systemen binnen een gemeentelijke organisatie en 
daarbuiten (met andere maatschappelijke partners 
en ook bewoners). Het gaat om een soort permanente, 
anti-bureaucratische blik om overal mogelijkheden en 
verbindingen te zien. Zo ontstaat een pro-community 
opstelling, in plaats van een op dienstverlening 
gerichte houding.
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— DE WET VAN 7 —

Jirtsin Beenhakker stelt in zijn artikel over de 
effectief onzichtbare leider het volgende: 
‘De netwerkleider is het meest effectief als hij 
onzichtbaar is. Helpend, verbindend en faciliterend 
laat hij anderen excelleren. Zichtbaar als het nodig is, 
vooral:

qua koers en strategie of als boegbeeld van 
de gezamenlijke ambitie. Maar meestal achter 
de schermen, in het netwerk; luisterend en 
inspirerend’. 

Hiermee schetst hij vooral een toekomstbeeld 
binnen (overheids)organisaties, maar kijkend naar de 
werkwijze in Voorstad Oost blijken deze principes ook 
bijna één op één te gelden voor de manier waarop de 
samenwerking buiten de eigen organisatie zou moeten 
worden vormgegeven in de nieuwe tijd: van directief 
naar contextgericht. 

Dat is, zeker in het begin, niet makkelijk. Wanneer 
je deels om het systeem heen begint te werken, zal 
dit leiden tot druk en tegendruk. Een mooi voorbeeld 

daarvan is dat bij de start van Voorstad Oost vanuit 
de afdeling communicatie veel onbegrip was toen er 
voor dit ‘project’ niet de gebruikelijke projectwebsite 
gemaakt zou worden. Als wij deze site zouden maken, 
vullen en beheren, zou het eigenaarschap van het 
project en daarmee de opgave om de wijk weer in een 
opwaartse spiraal te krijgen, bij de gemeente komen te 
liggen. Dat wilden we perse niet. Het heeft toch zeker 
een jaar gekost voor onze aanpak werd geaccepteerd.

Inmiddels is er vanuit de wijk door een aantal bewoners 
een Facebookpagina opgericht. Hier delen bewoners 
van alles. De wijk is zelf eigenaar. Dit platform wordt 
inmiddels ook voor (gemeentelijke) communicatie 
gebruikt, door af en toe een bericht aan te leveren, maar 
wij zijn er geen eigenaar van.
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— DE WET VAN 7 —

Ook vanuit de bewoners kwam in het begin weerstand 
tegen onze veranderde houding. Het ‘liefdevol 
verwaarlozen’, zoals Evelien Tonkens  dit noemt, 
van de al gevormde vaste bewonersgroep, werd in het 
begin niet met gejuich ontvangen. De status aparte van 
deze groep veranderde ineens. Het veranderen van de 
‘ontzorgende’ basishouding die we als professionals toch 
ongemerkt vaak hebben, leidde in het begin ook tot druk. 

Vanaf het begin hebben wij gekozen voor het 
linksom of rechtsom mogelijk maken van ideeën 
uit de wijk, zónder die ideeën vóór mensen uit te 
voeren. Dat was even wennen.

Hoezo ging de gemeente – bijvoorbeeld - niet meer 
het Groenbedrijf bellen om te informeren wat een 
aanpassing aan die groenstrook zou gaan kosten? 
Dit leidde tot een opmerking vanuit de gemeenteraad 
dat in Voorstad Oost toch niet alles goed ging. Dat is 
natuurlijk waar, maar op de vraag wát het raadslid in 
kwestie dan precies bedoelde, kwam de reactie dat 
hij had gehoord dat een bewonersidee helemaal niet 
opgepakt was. De reactie dat dit juist iets was dat goed 
ging, veroorzaakte verwarring. 

Iets niet op- of overpakken is juist 
goed als je het eigenaarschap bij de bewoner 
wilt laten. Het instellen van de veelgebruikte 
ideeënbus of een digitaal loket waar je ideeën kunnen 
indienen, is ook iets wat je vooral níet moet doen. 
Ideeën komen dan letterlijk 
naar jou toe. Daarmee ben je 
er feitelijk al eigenaar van, of 
verantwoordelijk geworden 
voor de eerstvolgende stap.
Inmiddels zijn we een aantal 
jaren verder en worden termen 
als ‘participatie samenleving’ 
en ‘netwerkorganisatie’ breed 
omarmd. Daarmee wordt 
onze manier van werken 
beter begrepen dan vijf jaar 
geleden. Toch is er nog steeds 
een wereld te winnen om van 
begrip naar doen te komen, 
met de juiste houding, taal en 
instrumenten en de mensen die het aan het doen 
zíjn daarvoor ook de nodige ruimte te geven.

Evelien Tonkens is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van 
de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek.
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— DE WET VAN 7 —

Hoe geef je mensen binnen je organisatie nu echt de 
ruimte om dat te doen wat nodig is? De principes die 
de eerder geciteerde Jirtsin Beenhakker aanvoert voor 
een nieuwe leider binnen organisaties, kunnen hierbij 
enorm helpen.

Zeker binnen overheidsorganisaties hebben we ook te 
maken met het kunnen afleggen van verantwoording 
en met de politieke context. Ook op die vlakken is een 
verandering nodig, als je echt ruimte wilt geven aan je 
mensen die ‘naar buiten’ gaan. Plannen van aanpak met 
precieze tijdsplanningen of financiële ramingen zijn 
dan verleden tijd. 

Als je aansluit bij de samenleving, wéét je in 
september niet wat er het volgende jaar precies 
gaat gebeuren en wat dit kost. 

Dat vraagt een aanpassing van de (interne) planning 
& control mechanismen, maar ook een andere houding 
van bijvoorbeeld de gemeenteraad. Weg met de 
‘risicoregelreflex’ en de afrekencultuur!

Sinds de verhuizing 
van de speeltuin, zijn 
de vrijwilligers van 

Transition 
Town en bewoners 
bezig om van het 
oude terrein en het 
aangrenzende Shita flat
terrein een prachtige 
plek te maken. 
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— DE WET VAN 7 —

2 Een echte relatie 
aangaan

Een echte relatie aangaan ”Dit klinkt wellicht nogal 
soft voor wie dit voor het eerst hoort. Toch is dit een 
cruciale factor.” Kees Fortuin  formuleerde het mooi. 

“Je vervult geen rol, maar je zit in een filosofie.”

Dit vraagt oprechte en intrinsiek gemotiveerde 
interesse in de wijk en de mensen die er wonen en 
werken, maar tegelijkertijd ook jezelf bloot durven 
geven. Een soort van wederkerigheid op menselijk 
niveau, waarmee iedereen voelt dat de ander echt 
samen met jou de klus wil klaren.

In Voorstad Oost maakt dat ook dat je soms meeleeft 
met de privésituatie van mensen en dat je hier oog 
voor hebt. Omgekeerd geldt overigens hetzelfde. 
Wanneer de onderlinge relatie goed is, is het voor 
bewoners ook logisch dat jij even een weekje uit de 
lucht bent als er bijvoorbeeld privé iets aan de hand is.
Een mooi voorbeeld is denk ik een opmerking van 
Patrick, één van de oprichters van de geveltuintjes-

academie. Hij vertelde dat hij de gemeente “maar niks” 
vond, want contact daarmee leverde altijd “gedoe” op. 
Gerlinda en Marijn waren niet echt van de gemeente. 
Zij doen andere dingen, hebben normale kleren aan en 
je kunt gewoon met ze praten … Een meer ‘menselijke’ 
ambtenaar, die vanuit zichzelf opereert, is dus wellicht 
een softe, maar wel onmisbare factor!

Kees Fortuin heeft een instituut voor sociale gebiedsontwikkeling 
en was één van de deskundigen die in februari meedacht over de 
succesfactoren van de aanpak in Voorstad Oost.
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Bij Opa
Bewoners die spullen willen verkopen kunnen voor 
een euro per dag een plank van ruim een meter huren 
en die zelf inrichten en prijzen. Ze kunnen de op-
brengst ophalen, of schenken aan een goed doel.

— DE WET VAN 7 —

3 Ondernemerschap
Ondernemerschap is een begrip dat je de laatste 
jaren steeds meer tegenkomt. De ambtenaar en 
de bewoner moeten allebei meer ondernemend 
worden, is dan een veelgehoorde oproep. Ik ben het 
daar hartgrondig mee eens, maar het is net zo’n 
abstracte oproep als dat we ons ‘ontwikkelen tot een 
participatiesamenleving’ of dat we meer moeten 
‘netwerken’. Iedereen kan er zijn eigen invulling aan 
geven en op dit abstractieniveau ben je het al snel 
eens. 

Het blijft vooral bij het roepen van mooie 
woorden, maar die zie je meestal niet terug in het 
handelen van mensen.

In Voorstad Oost zie je ondernemerschap zowel bij 
de professionals (gemeente en ook maatschappelijke 
partners) als de bewoners overal terug. Dat was 
niet vanaf het begin zo. Het is gegroeid en bewust 
ontwikkeld. Hoe is dat gelukt?
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— DE WET VAN 7 —

Competenties
Een open deur. Misschien niet voor 
niets, want de competenties van 
mensen zíjn van groot belang. De 
drive en durf om buiten de gebaande 
paden te denken en doen, sterk 
zijn in het zien van kansen 
en verbindingen en het 
vermogen om op alle niveaus 
te opereren (bestuurlijk, 
ambtelijk en op straat): dat 
heb je allemaal nodig. En 
dat vraagt een compleet 
andere houding, andere taal 
en ook ander gedrag van de 
professional.

Als een bewoner komt met een klacht 
of een probleem, dan vraag je dóór. 
Je bent op zoek naar wat hij eigenlijk wil en 
probeert hem hiermee actief aan de slag te laten 
gaan of hem aan te laten sluiten bij waar anderen in 
de wijk al bezig zijn.

Een mooi voorbeeld hiervan is opnieuw de 
eerder genoemde geveltuintjesacademie 

in Voorstad Oost. Die ontstond vanuit een 
klacht. Bewoners vonden dat hun straat 

er belabberd bij lag en dat de gemeente 
veel te weinig deed aan onderhoud.

Na wat doorpraten bleek dat de 
bewoners vooral wat meer groen 

wilden. Zo’n tuintje dat ze verderop wel 
eens hadden gezien langs de gevel, dat leek ze wel 
wat. Sterker nog: daar hadden ze al naar geïnformeerd 

bij de gemeente. Wat bleek? Ze moesten een heel 
ingewikkeld contract tekenen dat ze niet snapten 

en ze kregen een dik pak papier waarin 
stond welke planten je wel of niet in 

zo’n geveltuin mocht zetten.

Een uitwas van onze systeemwereld. Wat we 
eigenlijk wilden regelen is dat we weten waar 
mensen zo’n geveltuintje aanleggen, zodat we kunnen 
bewaken dat de stoepen breed genoeg blijven voor 
rolstoelgebruikers. Ook zou het fijn zijn als mensen er 
geen planten in zetten met enorme wortelgroei, zodat 
de stoep helemaal omhoog geduwd wordt.
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— DE WET VAN 7 —

Gelukkig zitten er bij Openbare Ruimte frisdenkende 
en ondernemende ambtenaren. Samen ontwikkelden 
we een sterk vereenvoudigd A4’tje, waarop mensen hun 
adres in moesten vullen en waarop de belangrijkste 
voorwaarden voor geveltuintjes werden benoemd.
Dat – mét een zak tuinaarde en wat plantjes – maakt 
dat er inmiddels een heuse geveltuintjescademie 
is ontstaan. De twee tuintjes bij Patrick en 
Leendert zijn uitgebreid tot ruim 180! Via 
www.youtube.com/geveltuintjesacademie leggen de 
mannen uit hoe je zo’n geveltuintje inricht. Ze maakten 
zelfs een instructievideo en organiseerden een 
geveltuintjesfeest.

Een prachtig resultaat van zowel 
ondernemende bewoners als ondernemende 
ambtenaren.

Geveltuin
Feest!
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— DE WET VAN 7 —

Pragmatisme
In Voorstad Oost zijn we gestopt met het 
instellen van systemische structuren van vaste 
overleggroepen of het maken van projectplannen 
voor (bewoners)initiatieven. We doen gewoon wat 
nodig is en wat past bij de persoon die iets wil. 
Community builder Jim Diers van de Universiteit van 
Washington, bezocht Voorstad Oost vorig jaar. Hij 
benoemde het mooi: 

mensen hebben kwaliteiten by the head, by the 
heart en by the hands.

Meestal richten we onze systeemwereld zo in, dat we 
vooral de mensen bereiken die kwaliteiten hebben 
by the head. We vragen ze om mee te dénken in een 
bewonersgroep, of hun ideeën in een ideeënbus te 
gooien. Zo missen we het potentieel van mensen die 
kwaliteiten hebben by the heart en by the hands.

In Voorstad Oost ‘ritselen’ we dus wat nodig en passend 
is. Mensen die meer moeite hebben met lezen en 
schrijven, maar die wel iets willen doen, laten we niet 
vastlopen in een systeem dat een projectplan van ze 

vraagt (al is het maar één A4’tje: begrijp dat dat een 
enorme drempel kan zijn!).

Ook richting maatschappelijke organisaties die in de 
wijk actief zijn, opereren we zo. Werden er door deze 
organisaties jaren geleden nog tientallen pagina’s 
tellende plannen geschreven die dan via de teamleider 
met mij besproken werden, nu schrijft de professional 
op straat zelf de speerpunten op. Is er in de loop van 
het jaar aanleiding om bij te stellen, dan stemmen 
we dat snel af en werken we weer door. Het is toch 
zonde van de tijd om zoveel tijd te besteden aan 
bureaucratische plannen? In die tijd kunnen we ook 
gewoon iets bereiken in de wijk.

‘Gekke Henkies’ 

houden de wijk 

schoon
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— DE WET VAN 7 —

Kies niet voor een vast model voor een dialoog met 
bewoners. Er zijn mensen die het heerlijk vinden 
om in een vaste bewonersgroep mee te denken over 
projecten en beleid (groen), andere mensen worden 
liever gekoppeld aan een wijkteam om in kleinere 
taakgroepen concrete initiatieven te ontplooien (geel). 
Weer andere bewoners willen echt wel iets doen, maar 
doen dit liefst zelf of samen met hun naaste buren, 
zónder allerlei overleggen (rood).

Te vaak vinden we het vanuit de systeemwereld han-
dig om voor één bepaald model te kiezen. Dan kunnen 
we als een soort legitimatie roepen dat er is afgestemd 
met de bewoners. Dat we in die afstemming alleen de 
usual suspects treffen, wijten we al snel aan het feit dat 
de rest gewoon niet wil. Het is natuurlijk maar zeer de 
vraag of zij niks willen, of dat ze niet meedoen vanwege 
de vorm die we vaak kiezen. Vraag eens aan je familie 
en vrienden wie er zin heeft om avonden te overleggen 
of mee te denken in klankbordgroepen. Grote kans dat 
de oogst heel beperkt is, terwijl er waarschijnlijk wel 
mensen tussen zitten die best een keer iets willen doen. 

Maar wél op het moment en op de manier waarop 
het ze past. Als we ons hier niet bewust van zijn, 
missen we veel potentie en daarmee kansen.

In Voorstad Oost zien we inmiddels al lang niet meer 
alleen die usual suspects. Initiatieven komen uit alle 
hoe ken: van jong tot oud en van hoger tot lager opge-
leid. En: niet meedoen is overigens ook prima. Niet ie-
dereen hoeft mee te doen en niet voor alles hoeft breed 
draag vlak te zijn. Doe dus wat nodig is, in de vorm die 
past en zoek het draagvlak dat past bij het initiatief.

vaste 
modellen
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Feestje!
Bewoners hadden zin in een feestje.En 
dus gingen ze vooraf de wijk in om te 
collecteren. Tijdens het feest vroegen ze 
een kleine bijdrage voor de activiteiten. 
Voor de bingoprijzen gingen ze de winkels 
af en dat leverde mooie prijzen op.

— DE WET VAN 7 —

Natuurlijk is het wel steeds afwegen: hoe houd je het 
pragmatisch? En hoe verantwoord je de besteding 
van geld en behaalde resultaten aan college en 
raad? Dit is soms zeker een spanningsveld, maar een 
acceptabel spanningsveld als je dat afzet tegen het 
alternatief: teveel werken vanuit de systeemwereld en 
daardoor de aansluiting bij de leefwereld verliezen.

Hier ligt ook een uitdaging voor het onderwijs. 
Opleidingen zijn vaak gericht op de ontwikkeling 
van kennis en (wetenschappelijke) vaardigheden, 
terwijl juist een ondernemende houding en de daarbij 
noodzakelijke persoonlijke vaardigheden zullen maken 
of iemand echt succesvol kan worden. Jeroen Kuyper 
van Saxion pleit voor een verdere ontwikkeling van 
praktijkgericht onderzoek naar actiegericht onderzoek. 

Studenten nog meer leren te dóen dus, in de 
praktijk, in plaats van onderzoek doen vanachter 
een bureau.
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4 Twee werelden: 
botsing of synergie

Zoals eerder vermeld, hebben wij een groep 
(ervarings)deskundigen gevraagd naar wat zij 
de belangrijkste succesfactoren vinden van onze 
aanpak in Voorstad Oost.

Opvallend tijdens die bijeenkomst, was de ‘botsing’ 
tussen twee werelden. Enerzijds was er de wereld 
waarin groei als de belangrijkste opgave wordt gezien 
(veelal vanuit de meer bestuurlijke en ambtelijke hoek) 
en anderzijds de wereld waarin ‘het huidige is goed 
genoeg’ centraal staat.

groei - vs - ‘het huidige is goed genoeg’

In de wereld van de groei staat vooral het belang 
van (grootschalige) ingrepen als belangrijkste 
middel centraal in de aanpak van een wijk. Denk aan 
verbeteringen in de openbare ruimte, sloop/nieuwbouw, 
differentiatie in bevolkingsgroepen, doorontwikkeling 
naar sociale ondernemingen et cetera. 

In de wereld van ‘het huidige is goed genoeg’ draait 
het vooral om aansluiten bij de energie in de wijk. 
Het antwoord is dan versterken wat er in de basis al is. 
Een goed initiatief is prima zoals het is, het heeft niet 
perse pas meerwaarde als het zich heeft ontwikkeld tot- 
bijvoorbeeld - een buurtbedrijf.

bij de verhuizing van
 de speeltuin is dankbaar 

gebruik gemaakt van prima tweedehands meubilair.
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In december 2007 brandde Bierstraat 61 uit. Dat was 
slecht nieuws voor de bewoners, maar had ook een 
prettige kant. Woonbedrijf ieder1 besloot namelijk 
het huis niet terug te bouwen, maar het als groene 
plek aan de buurt te geven.

HAPJESTUIN BIERST
RAAT
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In onze dagelijkse praktijk in Voorstad Oost zijn 
beide werelden herkenbaar. 

Er is geen sprake van een botsing van deze 
werelden. In tegendeel. Zij versterken elkaar. 
Zowel in aanpak als filosofie is steeds een mix gezocht 
en gevonden van grotere ingrepen én van behouden 
van wat er al was. Deze mix is steeds benaderd vanuit 
het idee dat ingrepen vooral óók moeten bijdragen aan 
wat er al is. Een fysieke ingreep wordt dus ook steeds 
gebruikt voor de realisatie van effecten op andere 
vlakken. 

Heel concreet: de opwaardering van delen van de 
openbare ruimte zorgt ervoor dat de wijk er mooier 
uitziet. Qua timing is dit gekoppeld aan het creëren van 
vertrouwen (beginfase van het project) of aan het inspi-
reren om zelf aan de slag te gaan in de openbare ruimte 
(slechts delen oppakken en voor de overige delen de 
bewoners actief laten zien dat er dingen kunnen en mo-
gen als ze dat willen). Het effect is dat mensenzich weer 
eigenaar voelen van hun eigen omgeving. Door actief 
aan de slag te zijn, leren zij hun buren kennen. Dat leidt 
tot een sterker (sociaal) netwerk in de buurt.
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In Voorstad Oost is ook veel gedaan aan verbetering 
van woningen. De helft van alle woningen is 
corporatie bezit en werd grotendeels gerenoveerd. Bij de 
andere, ‘particuliere’ helft was sprake van achterstallig 
onderhoud. Bij de aanpak van deze opgave in Voorstad 
Oost is er gekozen voor een mix van maatregelen: 
•  een laagrentende leningsregeling en een regeling 

voor kluspanden  die meer gericht zijn op 
grootschalige verbeteringen (leefwereld groei)

•  een kluscollectief van ZZP’ers uit de wijk is 
ondersteund om kleinere verbeteringen uit te voeren 
(leefwereld ‘huidige is goed genoeg’)

Anders dan de manier waarop in bijvoorbeeld Arnhem en 
Rotterdam kluswoningen worden aangeboden, koopt Deventer 
geen panden aan, maar wordt een klussubsidie gegeven (met een 
plan van eisen wat betreft de maatregelen die genomen moeten 
worden) aan de nieuwe eigenaar die het pand koopt. De huidige 
eigenaar heeft daarmee een extra verkoopargument, maar er 
verder geen voordeel van.

Achterliggende gedachte bij het steunen van het 
klus collectief: geldstromen zoveel mogelijk binnen 
de wijk houden. Pluspunt is dat de klussende ZZP’ers 
bij buurtgenoten aan het werk gaan, waardoor 
sociale contacten ontstaan en het netwerk in 
de wijk versterkt wordt. Dat zorgde voor mooie 
ontwikkelingen. Zo vertelde een bewoonster dat 
zij vroeger nooit oppas had voor haar kinderen. Je 
vertrouwt je kinderen immers alleen toe aan iemand 
die je kent. Doordat haar man overal kluste in de buurt, 
leerde ook zij meer buren kennen. En de oppas? Die is 
nu snel geregeld. De bewoners in de straat voelen zich 
verbonden met elkaar en hun buurt.
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Voor jouw 
woning!

Geïnspecteerde bouwdelen en 
uitgevoerde werkzaamheden 
2015:

Dak

Dakpannen
 OK  N.v.t.  Gebreken: Geschilferd, gescheurd of gebroken 

 Uitgeschoven, uitgezakt of ontbrekend
 Losliggende of ontbrekende nokvorsten
 Sterk bemoste of vuile pannen 

Offerte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 
 NeeFoto

 Ja  Nee

Bitumen
 OK  N.v.t.  Gebreken: Verwering, barsten of scheurvorming

 Vervuiling of mos aangroei Blazen, plooien, loszittende of   
 ingescheurde dakafwerking Onvoldoende afschot, water op het dakOfferte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 

 NeeFoto
 Ja   Nee

Schoorsteen
 OK  N.v.t.  Gebreken: Losse stenen

 Metselwerk / voegen / aansluiting
 Voeglood / loketten 

Offerte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 
 NeeFoto

 Ja   Nee

Dakkapel / dakramen  OK  N.v.t.  Gebreken: Doorbuigen / verzakken Lekkages
 Vervuiling
 

Offerte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 
 NeeFoto

 Ja   Nee

Goten / HWA / daklijsten  OK  N.v.t.  Gebreken: Lekkages
 Soldeernaden / corrosie  

Offerte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 
 NeeFoto

 Ja   Nee

Gevels / metselwerk
Metselwerk
 OK  N.v.t.  Gebreken: Scheurvorming / uitbollend Vochtdoorslag Vervuiling

 
Offerte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 

 NeeFoto
 Ja   Nee 

Voegwerk
 OK  N.v.t.  Gebreken: Los / verzand / uitgevallen Mos / alg

 
Offerte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 

 NeeFoto
 Ja   Nee

Lood- en overige aansluitingen OK  N.v.t.  Gebreken: Gescheurd / opgewaaid Vervuiling / aantasting 
Offerte gewenst voor gebreken Ja, hoeveelheid: 

 NeeFoto
 Ja   Nee

Kluscollectief Deventer APK-CHECKLIST De Algemene Periodieke Keuring van uw woning is bedoeld om problemen en onnodige schade 

te voorkomen. Tijdens de keuring worden indien mogelijk kleine gebreken direct verholpen en is 

preventief onderhoud zoals overeengekomen uitgevoerd. Wij adviseren u deze keuring jaarlijks 

door ons te laten uitvoeren, desgewenst kunt u hiervoor een service-abonnement afsluiten. 

Naam :
Adres :
Plaats :
Telefoon :
E-mail :
Datum planning :  

afgewikkeld :

Je ziet in deze voorbeelden dus dat er op verschillende 
niveaus effecten ontstaan:

•  1e orde effecten: fysieke verbetering
•  2e orde effecten: oppassen op elkaars kinderen
•  3e orde effecten: ontwikkeling naar dagelijkse 

routine en daarmee duurzaam

Het samenspel van deze effecten die in beide ‘werelden’ 
liggen, maakt dat de effecten op lange termijn 
duurzaam zijn en ook kunnen blijven bestaan en 
doorontwikkelen als er op enig moment minder of geen 
extra aandacht meer wordt besteed aan de wijk.
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5 Gezien en gehoord 
worden

Bewoners in Voorstad Oost werken hard. Ze nemen 
onderhoud van het groen over, ze runnen de best 
functionerende speeltuinvereniging in de stad, 
toveren een braakliggend terrein om tot een 
prachtige gezinsactiviteitentuin (’t GAT) of zetten 
een popup-store op waar jong en oud samenwerkt en 
van elkaar leert: zie www.1865.nl.

Wij wisten het al langer: het bruist 
in Voorstad Oost! 
Dat werd in 2014 bevestigd door onderzoek van de 
Universiteit van Utrecht naar de participatiebereidheid 
in de openbare ruimte. Op alle aspecten bleek die in 
Voorstad Oost het hoogste te zijn van Deventer. Een 
mooi resultaat.
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een uitgebreid aanbod van activiteiten. Van yoga tot 
kerkdiensten en van toneel tot kinderclubs. Veel 
meer doen dus! Heb interesse voor al het moois dat 
ontstaat. Dat de voorzitter na al die jaren van tomeloze 
inzet de Stadspenning kreeg, was niet meer dan 
logisch. Dat wij dit blijk van waardering regelden en 
ook bij andere belangrijke momenten aanwezig waren, 
maakt voor bewoners het verschil, zo geven zij aan.

Laat aandacht geven en attent zijn dus niet thuis, 
maar neem het mee naar je werk!

Hoe heeft een wijk zich in vijf jaar ontwikkeld van 
een (aandachts)wijk met bewoners die elk geloof 
in zichzelf en de organisaties kwijt waren, tot een 
wijk waarin het bruist van de initiatieven en er een 
enorme sociale cohesie is ontstaan? Dat hebben we 
bewoners natuurlijk gevraagd.

Bewoners geven aan dat zij gezien en 
gehoord worden. 
Door elkaar en door de professionals in de wijk. 
Plaatsen bewoners een foto en bericht op Facebook over 
een groenstrook die zij hebben ingericht, dan volgen al 
snel veel likes.

De winkelstraatmanager die op traditionele wijze aan 
de slag ging, is vervangen door bewoonster Paola 
die veel pragmatischer te werk ging in haar eigen 
wijk. Zij krijgt, mede door haar directe manier van 
communiceren, van alles voor elkaar wat voor haar 
komst niet lukte. Ze neemt de Turkse ondernemers op 
sleeptouw, laat ze gezamenlijke bankjes timmeren en 
liet een winkelstraatvlag ontwerpen. Korte lijntjes, 
creativiteit en lef: dat zijn de ingrediënten.
De speeltuinvereniging heeft veel vrijwilligers en biedt 
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Bewoners van de 
Randerstraat houden 
hun plantsoen 
netjes. Wat een 
gezellige plek!

Dat betekent ook dat we dus eigenlijk anders moeten 
kijken naar het oplossen van problemen als maatstaf 
voor succes. Benader dat meer als een continu proces 
in plaats van als een ‘project’.

— DE WET VAN 7 —

6 Tegenwicht leren 
bieden versus 
problemen oplossen
Toen we vijf jaar geleden startten in Voorstad Oost 
is er een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Dit leverde 
een scala aan problemen op: versletenheid van de 
openbare ruimte, verslavingsproblematiek, huiselijk 
geweld, criminaliteit etcetera.

Ook kwam heel nadrukkelijk aan de orde dat 
mensen niet meer in zichzelf en de organisaties 
geloofden. 
Bewoners voelden zich het slachtoffer van hun 
situatie en deden geen moeite om er iets aan te 
veranderen. Met name dit gevoel is inmiddels 180 
graden gedraaid. Een deel van de problemen is er 
nog steeds, maar bewoners zijn nu beter in staat om 
tegenwicht te bieden, zijn stabieler in hoe zij omgaan 
met tegenslagen en spreken elkaar aan op positief en 
negatief gedrag.
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kijken. Misschien was dat wel een veel belangrijker 
resultaat dan de feitelijke oplossing voor de 
hoeveelheid hondenpoep in de groenstrook.

Deze manier van denken wordt binnen ons team 
wel erkend en herkend. Toch is het nog vrij lastig 
om dit als resultaat te ‘verkopen’, via bijvoorbeeld 
de burgerpeilingen. Deze traditionele onderzoeken 
draaien grotendeels om objectieve feiten en meetbare 
resultaten. Dat zijn dus de concreet zichtbare 
veranderingen, waar managers en bestuurders vaak 
naar kijken om te zien wat de voortgang is. Terwijl 
er ook ándere effecten zijn. Zoals de mate van 
betrokkenheid van bewoners en organisaties, hun 
vermogen om zaken aan te pakken en zelf de regie te 
nemen.

Het is wellicht tijd om zowel in Voorstad Oost als in 
onze gemeente en ook landelijk te zoeken naar:

aanvullende, alternatieve onderzoeken om de 
tevredenheid en betrokkenheid van onze inwoners 
anders te toetsen en te waarderen.

Laatst ving ik een gesprek op tussen twee collega’s. 
De één vertelde enthousiast over zijn werk. Bewoners 
ondervonden overlast van hondenpoep in een 
groenstrookje direct naast hun huis. Een grote ergernis 
en de gemeente deed er niets aan. ‘Er wordt niet 
eens meer gehandhaafd op hondenpoep’, zo lieten de 
bewoners gefrustreerd weten. De collega vroeg welke 
oplossing de bewoners het liefste wilden. Het antwoord: 
paaltjes met gaas om de strook zodat honden er niet 
meer zouden gaan zitten. Mijn collega betaalde paaltjes 
en gaas en de bewoners zetten de groenstrook zelf af. 
Ze waren meer dan tevreden.

Na een paar weken ging mijn collega nog eens langs en 
de ergernis bleek grotendeels verdwenen. De gemeente 
had toch maar fijn geholpen bij het betalen van die 
paaltjes! Toch lieten hondeneigenaars nog steeds hun 
hond poepen in de groenstrook. Verschil was dat de 
bewoners zo’n eigenaar er nu op aanspraken. Maar, 
vroeg mijn andere collega: ‘ligt er nu ook minder 
hondenpoep?’ Het bleef even stil, voor beide collega’s 
tegelijk tot de conclusie kwamen dat het antwoord op 
die vraag helemaal niet zo interessant is. De mensen 
waren immers tevreden en konden weer op een 
andere manier naar hun situatie en de groenstrook 
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permanent leren in de situatie en een bewustzijn dat 
anderen meedoen als ze iets kunnen toevoegen.

De komst en het einde van Herberg van Ars in 
de pastorie was niet voorzien en gepland. Toch 
is de Herberg nu onderdeel geworden van de 
speeltuinvereniging. De komst van de bewoner als 
winkelstraatmanager was niet gepland, maar zij is er 
nu wel. En hoe. Haar power was er opeens. De promotie 
van Go Ahead Eagles – met het stadion in Voorstad Oost 
– en de degradatie erna, kwamen tamelijk onverwacht. 
Toch zijn de gebeurtenissen bepalend geweest voor 
het buurtleven in Voorstad Oost. Zo kunnen we nog wel 
even doorgaan …

Dankbaar zijn voor de enorme energie 
in de wijk (Thank), erop inspringen 
door mee te doen met die lokale energie 
(Do), erom geven dat mensen vanuit hun 
verlangen en dromen met plezier meedoen 
(Love) en steeds nadenken bij wat er in de 
wijk gebeurt en hoe daar méér van te maken 
(Reflect). 

Dat is ons antwoord op Plan Do Check Act! 

7 Do Love Reflect Thank
In projectenmanagementland kunnen ze het dromen: 
Plan Do Check Act. In Voorstad Oost kiezen we 
voor een variant: Do Love Reflect Thank! In Do is 
het ritselen en ondernemen besloten. In Love de 
aandacht voor de wijk en de mensen die er wonen en 
werken. En in Thank het gezien en gehoord worden.

Wijkontwikkelingsprocessen in Voorstad Oost gaan 
uit van het unieke van de wijk, het persoonlijke 
vermogen van de mensen en het onvoorspelbare van 
ontwikkelingen die op de wijk afkomen. Dit soort zaken 
valt achteraf te verklaren en vooraf niet te voorspellen.
Strategieën die uitgaan van voorspelbaarheid, zullen 
het unieke, het persoonlijke en de onverwachte 
ontwikkelingen missen. Plan Do Check Act gaat over 
fabrieksoplossingen in een voorspelbare omgeving. 

Do Love Reflect Thank gaat er vanuit dat slim, 
klein en zelfs imperfect handelen 
leidt tot passende oplossingen, tot interactie, tot 
logische groei en aanvulling, tot adaptie, tot een 
uitnodiging voor nieuwe ideeën en partners, tot 
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Dus liggen hier de kansen voor het oprapen! Zet die 
ZZP’ers uit de buurt in, gebruik fysieke ingrepen om 
sociale cohesie te bevorderen en doe het ánders.

Het gebeurt gelukkig al.

Ga maar eens kijken in het Havenkwartier in 
Deventer. Ook hier onderging het oude havengebied 
een complete metamorfose. Je vindt er veel van de 
zeven basisprincipes uit Voorstad Oost terug.

In het Havenkwartier zijn geen bestemmingsplannen 
of beeldkwaliteitsplannen waarin staat wat er moet 
en niet mag, maar plannen met veel flexibiliteit 
om initiatiefnemers te faciliteren. Eindgebruikers 
en eigenaren worden aangemoedigd om zelf de 
handschoen op te pakken, zonder tussenkomst van 
ontwikkelaars, beleggers of andere instanties die op 
korte termijnrendement uit zijn. De initiatiefnemer gaat 
op kop en het projectteam van de gemeente helpt en 
jaagt aan. De deur staat open voor iedereen met een 
goed plan. Dat vraagt, zo zegt gebiedsmanager Dennis 
Laing, naast de tijdsinvestering vooral ook “een open 
mind” en “de wil om er samen voor te gaan.”

       — Tot slot —
Iederéén kan het!

Ons mirakel in Voorstad Oost verklaren met zeven 
‘simpele’ principes? Onzin natuurlijk. Zij lichten een 
kleine tip van de sluier op, meer niet. Er zijn zoveel 
meer mooie verhalen te vertellen over de bewoners in 
de wijk. En over bijzondere gebeurtenissen.

Zo heb ik het nog niet eens gehad over de steun van 
voormalig wethouder Marco Swart, die ons experiment 
aandurfde. “Ga maar doen! Als er van de tien dingen 
acht dingen goed gaan en twee fout en van die twee ligt 
er één politiek gevoelig, dan overleef ik dat wel.” Zonder 
zijn rugdekking - in een tijd toen overheidsparticipatie 
nog niet eens bestond - hadden we nooit anders kunnen 
gaan werken.

Veel van wat wij in Voorstad Oost hebben geleerd, 
is bruikbaar op tal van terreinen waarop wij ons 
als (overheids)professionals begeven. Niet alleen in 
stedelijke gebieden, maar juist ook in kleine kernen. 
Daar is de afstand tussen overheid en eigen inwoners 
veelal nog kleiner dan in steden. 
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— TOT SLOT —

In het Havenkwartier is het bijvoorbeeld mogelijk 
om woningen te bouwen naast bedrijven en horeca-
gelegenheden, zonder dat de bedrijven ‘op slot’ worden 
gezet. Is er dus al een bedrijf, dan worden bij de bouw 
van de woningen de noodzakelijke maatregelen geno-
men en andersom. Een ander voorbeeld: parkeer normen 
zijn losgelaten. Een verkeerskundige kijkt alleen nog 
naar de feitelijke situatie terplekke. Waar en wanneer 
nodig, worden oplossingen gezocht en gevonden.

De aanpak werkt. In een tijd van economische crisis 
hebben tientallen ondernemende bewoners en 
bedrijven dit gebied tot leven gewekt.

De gemene deler in beide projecten? Die zit dus zeker 
niet in de inhoud, maar veel meer in de manier waarop 
de twee gebiedsmanagers hun rol als ‘gemeente’ 
invullen: pragmatisch, creatief, zoekend naar ruimte 
binnen de kaders – of soms er stiekem net iets buiten. 
Moeilijk? Nee. Iederéén kan die andere houding in elk 
willekeurig project of bij elke opgave ontwikkelen. 
Dat is slechts een kwestie van betrokkenheid, 
geloofwaardigheid, karakter, moed en vooral doen. 
Go, go, go!
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character.
credebility.
commitment.
courage.


