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Hoe versterk je
de sociale basis
in buurten?

Zorg dichtbij huis, minder specialisten in het gezin, sneller
signaleren van problemen en minder eenzaamheid en
armoede. Het activeren en ondersteunen van de sociale basis
is een belangrijk antwoord op allerlei maatschappelijke
vraagstukken. Hoe zorg je dat burgers hierover meepraten
en zichzelf – en elkaar – willen helpen? Dat onderzoeken
gemeenten, Rijk en Movisie, zorg- en welzijnsorganisaties en
inwoners in het traject Versterken sociale basis. Hoe pakt de
gemeente Amstelveen dat aan?

M

heeft, kan ik aanbieden dat wij een

sociale opgaven kunnen dragen.

gedeelte overnemen.’

Nina Anninga, ambtenaar Welzijn

Koster doet dit in het kader van

bij de gemeente Amstelveen:

het project ‘Buurtjes’, die Hans

‘Denk aan thema’s als vergrijzing

Steenvoorden, voorzitter van

en eenzaamheid, maar ook aan

Stichting Stadsdorp Elsrijk, startte

de groeiende internationale

in overleg met de gemeente. De

gemeenschap in Amstelveen.’

gemeente juicht initiatieven die de
sociale basis in wijken versterken

Sociale binding in Elsrijk

toe. Amstelveen neemt mede om

Maar hoe krijg je inzicht in de sociale

Maarten Koster werkt als verzorger

die reden ook deel aan het traject

opgaven in een wijk? ‘We hebben met

in een thuiszorgteam in de wijk

Versterken sociale basis. Naast

opzet drie heel verschillende wijken

Elsrijk in Amstelveen. Hij helpt

Amstelveen doen ook de gemeenten

gekozen, met uiteenlopende sociale

mensen met wassen en aankleden

Haarlem, Amersfoort, Hilversum,

behoeften. Zo krijgen we een redelijk

en dient medicijnen toe. Graag legt

Gooise Meren, Tilburg, Venray,

representatief beeld van de sociale

hij verbinding tussen mensen in de

Súdwest-Fryslân, Hoorn, Montferland,

opgave van Amstelveen’, vertelt

buurt, en daarom gaat hij langs de

Geldermalsen, Soest, Lansingerland

Anninga’s collega Ruben Batema.

deuren om mensen te vragen waar ze

en Aalsmeer mee.

behoefte aan hebben.

Een van de Amstelveense wijken

‘Wat mensen aangeven, verschilt

In coalities, waarin ook

die de gemeente onderzoekt is dus

heel erg per straat en per persoon’,

welzijnsorganisaties en

Elsrijk. Het is een ‘slaapwijk’ dichtbij

vertelt hij. ‘Ik beantwoord vragen,

zorgorganisaties, bewoners en

Amsterdam: op een paar sociale flats

maak mensen wegwijs en signaleer

de Hogeschool van Amsterdam

na zijn mensen er relatief welgesteld,

dingen. Zo nodig kan ik extra hulp

plaatsnemen, denken ze na hoe

vaak werken ze in Amsterdam. Een

inschakelen. Als ik bijvoorbeeld zie

ze bewoners meer eigen regie

deel zijn buitenlandse expats die

dat een mantelzorger het moeilijk

kunnen geven en hoe ze de huidige

weinig tot geen binding met de wijk
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Jacqueline Quarles begeleidt de
wandelclub uit Elsrijk.

hebben. Anninga: ‘Vooral de relatief

vriendengroep geworden. Als iemand

een professionele insteek missen’,

grote groep ouderen in de wijk zoekt

ziek is, doen anderen boodschappen

vindt Knoop. ‘Die mensen moeten

het contact met elkaar.’

voor diegene.’

dan maar het geluk hebben dat ze
iemand treffen die naar hun verhaal

Joke Knoop, die vanaf haar 55e

Valkuilen

wil luisteren. Mensen willen graag

door de crisis thuis kwam te zitten,

Deze manier van sociale binding

één op één aandacht. Een initiatief

is vanaf het eerste uur bij het

creëren, brengt ook uitdagingen

als een wandelclub werkt erg

project ‘Buurtjes’ betrokken. Zij

met zich mee, ziet Knoop. ‘Mensen

verbindend, en kan meerdere vliegen

is in dat kader mede-oprichtster

verwachten soms na één keer

in één klap slaan. Mensen ontmoeten

van meerdere clubs in Elsrijk. ‘We

deelnemen aan een wandeling

elkaar, praten met elkaar én komen in

hebben nu ongeveer twaalf clubs.

of leesmiddag al hechte sociale

beweging. Sta er als gemeente voor

Een fietsclub, een after-dinner-walk-

contacten. Maar die ontstaan

open om dat soort dingen te zien.’

club, een leesclub, een wandelclub.

natuurlijk niet meteen, en dan haken

Op vrijdagmiddag hebben we

ze weer af.’

crea-café en we hebben een heus
openluchttheater, dat erg populair

Op sommige clubs komen

is.’ Knoop is blij met de sociale

mensen met een verstandelijke

binding die door de clubs ontstaat.

beperking af, of bewoners die in

‘De leesclub, waarin vooral oudere

een depressie zitten en hun verhaal

mensen in zitten, is echt een

kwijt willen. ‘Dan merk je dat we
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Zelf een lokale coalitie starten?
Ruben Batema en Nina Anninga nemen de ontwikkelingen van het Buurtjesproject in Elsrijk mee naar de
lokale coalities. Ze vertellen welke conclusies ze tot nu toe kunnen trekken uit het traject.
‘Versterken van de sociale basis’ is vrij vaag: er zijn veel elementen die daarin een rol spelen. Je hebt
alle aspecten die bewoners aandragen nodig om het helder te krijgen.
Amstelveen werkt met een smalle coalitie (gemeente, bewoners, Hogeschool van Amsterdam) en een
brede coalitie (de smalle coalitie aangevuld met partijen als zorgorganisaties en welzijnsorganisaties).
Dit is een mooie methode om mensen te bereiken.
Communiceer helder als overheid. Zorg als gemeente dat je de uitkomsten van de besprekingen echt
goed aan bewoners terugkoppelt. Niet in beleidstaal, maar in gangbare woorden. Anders denken ze
dat er niets wordt gedaan met wat ze aangeven, en dat werkt demotiverend.
Geef bewoners duidelijkheid over wat financieel en beleidsmatig mogelijk is.
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Luister naar elkaar. Bewoners en professionals in de wijken en gemeenten kunnen van elkaar leren.
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