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Inhoudsopgave Voorwoord

Sinds 1999 werken bewoners, gemeente Breda, drie woningcorporaties en 
zorg- en welzijnsinstellingen samen aan de stedelijke vernieuwing van de wijken 
Hoge Vucht, Doornbos en Linie. Samen met bewoners hebben we in die jaren 
avonden lang heel wat hartjes en rode stippen geplakt, modellen doorgesproken 
en scenario’s uitgewerkt. Tijdens onze contacten met bewoners, viel ons op 
met hoeveel energie en betrokkenheid zij zich voor de wijk inzetten. Er bleek 
ontzettend veel potentieel in de wijk aanwezig, dat voor veel professionals 
tot dan toe niet zichtbaar was.
 
Enkele jaren geleden hebben we met alle partners samen Werk aan de wijk 
opgericht. Werk aan de wijk ging op zoek naar al het verborgen potentieel en 
zette mensen aan het werk voor anderen in de wijk. Bij het binnenhalen van 
een grote Europese subsidie (Equal), in 2004, is ten doel gesteld dat we voor 
eind 2007 meer dan 100 mensen aan de slag zouden hebben. Ook wilden 
we een samenwerkingsvorm kiezen waarbij alle partijen zich voor Werk aan 
de wijk zouden inzetten en wilden we 10 nieuwe, innovatieve, diensten 
ontwikkelen. En, waar stedelijke vernieuwingsprocessen vaak meer tijd kosten 
dan tevoren gepland, de kosten hoger oplopen en samenwerkingspartners vaak 
meer praten dan uitvoeren, is het ons hier gelukt om al deze doelstellingen 
binnen de gestelde termijn te halen.
 
Het is dan ook met gepaste trots dat wij u dit boek aanbieden. Apetrots zijn 
we op alle deelnemers van Werk aan de wijk, die hun beste beentje hebben 
voorgezet om vóóruit te komen. Trots op het team van Werk aan de wijk dat 
met veel toewijding en enthousiasme keihard gewerkt heeft om de gestelde 
doelen daadwerkelijk te halen. Trots op de medewerkers van de partner-
organisaties die steeds gezocht hebben naar nieuwe kansen voor Werk aan de 
wijk. Wij spreken de wens uit dat dit boek een bron van inspiratie zal zijn voor 
vele anderen die willen werken aan betere wijken.
 
Adrie Vermunt, directeur-bestuurder Singelveste
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Inleiding

Dit boek gaat over Samen Werken aan een Missie, over 
Samissie en over Werk aan de wijk, projecten in Breda 
Noordoost. In eerste instantie wilde ik alleen over de 
betekenis van deze projecten voor de wijk schrijven, over 
de mensen die een Dienstencheque kopen en dan blij 
zijn dat hun tuintje daardoor wordt opgeknapt. En over 
de mensen die een Dienst leveren en hoe zij met plezier 
weer aan het werk zijn en soms doorstromen naar een 
reguliere baan zoals Dirk Vuijk (Huize de Werve), Omiro 
Mauricia (WonenBreburg), Tonnie Colen en Albert Bart 
(beiden Werk aan de wijk)1 . 

Maar bij nader inzien gaat dit boek niet alleen over hen. 
Het gaat ook over de mensen áchter Samissie en hoe zij 
dit project voor elkaar hebben gekregen: over de trekkers 
Leo van Gerven, Frans Kuiper en Gerhard Hup en over 
hun samenwerking. Over de directeuren Ton Streppel en 
Adrie Vermunt en waarom zij het belangrijk vinden als 
woningbouwcorporatie mee te doen. Over wethouders die 
politieke steun verlenen. Over Eric de Vries, de financiële 
man, en over Irene Nagtzaam die in de dagelijkse praktijk 
gepassioneerd met de uitvoering bezig is. 

De inhoud, investeren in de mensen in een wijk, kan niet 
zonder de vorm: samenwerken om in de praktijk iets voor 
elkaar te krijgen. Ook in actuele discussies over wijken 
wordt de vraag gesteld hoe je sociale investeringen in de 
praktijk vormgeeft. Zelfs woningbouwcorporaties, die toch 
geacht worden de harde sector te vertegenwoordigen, 
zijn hier meer dan in het verleden in geïnteresseerd. 
Zo staat op de website van de branchevereniging van 
woningbouwcorporaties, Aedes, te lezen: ‘Bij de aanpak 
van de wijken komt de sociale kant steeds meer op de 
voorgrond. (..) Dat vraagt om goede samenwerking. Maar 
hoe doe je dat in de praktijk? Hoe maak je samen lokaal 
wijkgericht beleid? 

En hoe begin je als samenwerkende wijkorganisaties bij 
de werkelijke problemen van de mensen?’ 
Werk aan de wijk is een voorbeeld van een relatief klein 
en overzichtelijk project waarin door verschillende 
organisaties wordt samengewerkt om sociale doelstellingen 
te bereiken. Dit boek gaat over deze beide aspecten: over 
de inhoud waar het gaat om sociale doelstellingen en 
interventies en de betekenis die deze hebben voor mensen 
in de wijk. Over de vorm waar het gaat om samenwerken 
en het daadwerkelijk uitvoeren van een project, over ‘iets 
voor elkaar krijgen in de praktijk’. 

Uitvoeren en samenwerken
Dat organisaties in gezamenlijkheid een project uitvoeren 
lijkt vanzelfsprekend maar in de praktijk valt het meestal 
tegen en blijken uiteenlopende doelstellingen, verschillende 
organisatieculturen, strakke interne procedures en ook 
karakters gemakkelijk te botsen. In Werk aan de wijk is 
succesvol samengewerkt maar ook daar is het niet meteen 
gemakkelijk of vanzelf gegaan. ‘Bij Samen aan de Slag was 
de spirit eruit en sleepten we ons naar vergaderingen, het 
was onduidelijk waar we mee bezig waren. Ineens is het 
omgeslagen en zetten we ons beste beentje voor. We zijn 
nu enthousiast en gedreven maar ook zakelijk en pragma-
tisch. En misschien ook wel een kliek, er is wel iets wat ons 
bindt’,  zegt Leny Braks (lid van de Projectgroep namens de 
drie Bredase woningcorporaties) daarover. Omdat eindeloze 
vergaderingen zijn omgezet in energiek enthousiasme is 
Werk aan de wijk een voorbeeld waaraan uitvoerings- en 
samenwerkingslessen zijn te ontlenen. Hoofdstuk twee 
beschrijft het sturing geven aan uitvoering. Hoofdstuk drie 
gaat over vormgeven aan samenwerking.  

Sociale doelstellingen
In het Ontwikkelingsplan Breda Noordoost uit 2001 zijn de 
doelstellingen in drie werkvelden samengevat: 

1 Zie ook bijlage 1 met de inhoudelijke opdracht zoals die aan de Universiteit van Tilburg is verleend. 

a. Onbekommerd wonen
Onbekommerd wonen heeft betrekking op de alledaagse 
lusten en lasten van het wonen en het samenleven in een 
veelkleurige wijk. Het leven van alledag vraagt om een 
bepaalde vanzelfsprekendheid, zonder al te veel conflicten. 
Men moet zich niet voortdurend zorgen hoeven te maken 
over de toekomst of over de kinderen. En de verstand-
houding met de buren hoeft niet vriendschappelijk te zijn, 
maar wel plezierig.

b. Zicht op vooruitgang
Een flink deel van de woningvoorraad van Breda 
Noordoost heeft een lage huur en ook in de toekomstige 
situatie zal een aanzienlijk deel van de woningen tot de 
goedkope voorraad behoren. Dat betekent dat er sprake 
is van een permanente instroom van huishoudens met een 
laag inkomen en een beperkt maatschappelijk perspectief. 
In Breda Noordoost zullen maatregelen en voorzieningen 
gericht op het vooruitkomen van mensen een vast onder-
deel vormen van het aanbod, zowel van de collectieve als 
de private sector.

c. Noordoost op de kaart
Breda Noordoost maakt steeds meer deel uit van de regio-
nale woningmarkt. Nieuwkomers in de wijk zijn vaak al uit 
andere delen van Breda afkomstig. Door de verkoop van 
een deel van de woningvoorraad en door de bouw van 
nieuwe woonmilieus zal Noordoost aantrekkelijk kunnen 
worden voor mensen uit de wijde omgeving. Een aantal 
voorzieningen en recreatieve gebieden, waaronder de 
Lage Vuchtpolder, kan in dit stadsdeel beter functioneren 
op een regionaal schaalniveau. Door de Lage Vuchtpolder 
kan de Hoge Vucht beter op de kaart van Breda gezet 
worden en kan het imago van delen ervan als landelijk 
woongebied versterken. Het gebied is geschikt om ruimte 
te bieden voor activiteiten die met het buitenleven geasso-
cieerd worden.

Bij Noordoost op de kaart gaat het vooral om de fysieke 
infrastructuur, in dit boek komt die niet aan bod, het gaat 
hier om de sociale interventies onbekommerd wonen en 
zicht op vooruitgang. 

Meestal zijn sociale interventies diffuser, complexer en 
minder grijpbaar dan fysieke investeringen maar dat neemt 
niet weg dat duidelijk gemaakt moet kunnen worden dat 
ze effectief zijn en de werkelijke problemen van mensen 
betreffen. ‘De toekomst gaat over samenlevingsontwik-
keling. Dat heeft niet altijd voorop gestaan bij corporaties, 
is zelfs misschien wel verwaarloosd. Korte termijnproblemen 
zoals veiligheid of een schone wijk of het aanpassen van 
woningen hebben weinig aandacht gehad. 
We hebben geïnvesteerd in overmorgen, maar mensen 
leven in vandaag.’ verwoordt Ton Streppel2, directeur van 
de woningcorporatie WonenBreburg de problematiek. 
Hoofdstuk vier gaat over onbekommerd wonen en zicht 
op vooruitgang als voorbeelden van effectieve sociale 
interventies.  

Verleden en toekomst
Omdat Samissie en Werk aan de wijk hun wortels hebben 
in andere projecten in Breda Noordoost beginnen we in 
het eerste hoofdstuk met een beschrijving van de voor-
geschiedenis. 
In het slotwoord komt de toekomst van Werk aan de wijk 
na 1 januari 2008 aan bod. Werk aan de wijk komt dan in 
een volgende fase terecht. Het is een volwaardige en 
zelfstandige organisatie geworden die ervoor moet zorgen 
dat alles rondom de Diensten voor Breda Noordoost goed 
loopt. Dan gaat het om goed beheer in plaats van het 
realiseren van een nieuw project en daarvoor zijn andere 
mensen nodig. Degenen die aan de wieg hebben gestaan 
gaan weg en anderen nemen hun plaats in. Daarmee 
verandert ook Werk aan de wijk.  

Onderzoek 
Dit boek is een vervolg op het interactieonderzoek dat
van juni 1999 tot augustus 2001 door het ‘Stedennetwerk 
bestuurlijke innovatie en wijkgericht werken’ van de 
Universiteit van Tilburg in Breda Noordoost is verricht 
en is beschreven in ‘Stadsbespiegelingen, ervaringen en 
observaties uit het stedennetwerk’. Hoewel dit steden-
netwerk officieel niet meer bestaat is het onderhavige 
onderzoek te zien als passend in de traditie van interactie-
onderzoek in wijken.  

2 Ter voorbereiding op dit boek zijn een aantal individuele gesprekken gevoerd. 
 Bovenstaande citaat komt uit het interview met Ton Streppel, directeur van woningbouwcorporatie WonenBreburg,    
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Breda Noordoost is een wijk met een lange beleids-
geschiedenis en een grote verzameling aan notities, 
projecten en initiatieven. Zo zijn er tussen 1985 en 1998 
zo’n 21 (deel) studies uitgevoerd naar de ruimtelijke, fysieke 
en sociale kwaliteiten van delen van de wijk, sommige 
studies hebben geleid tot concrete acties en andere weer 
helemaal niet. Het is dan ook niet vreemd dat in 1998 
bij zowel bewoners als bij de gemeente Breda het gevoel 
overheerst dat er niet veel van de grond is gekomen 
en dat door gemeente en organisaties steeds weer een 
terug trekkende beweging uit het gebied wordt gemaakt. 
Het gaat in dit boek om de periode ná 1998. In dat jaar is 
de projectnotitie Samenwerken aan leefbaarheid versche-
nen waarmee men ‘met z’n allen opnieuw wil beginnen’, 
ondanks de scepsis die er in het begin is: ‘Daar heb je ze 
weer. Het zal mij benieuwen hoe lang het deze keer zal 
duren.’ Of: ‘Dit hebben jullie me jaren geleden toch ook 
al eens gevraagd?’ Of: ‘Is Samenwerken aan leefbaarheid 
opnieuw een eendagsvlieg van de gemeente of meent 
ze het nu echt? ‘. Praatcircus, vuilnisvat, risico, laatste 
strohalm zijn beelden uit deze periode. Maar de scepsis 
verdwijnt, voor een belangrijk deel gebeurt dat zelfs al in 
de eerste jaren. Er is in 1998 een ‘momentum’, er komen 
dingen bij elkaar die het project kracht geven. Zo past de 
manier waarop wethouder Lous van Beusekom stuurt en 
ruimte geeft goed bij de werkwijze en ambitie van de pas 
aangestelde projectmanager Leo van Gerven. ‘Zij stuurde 
op mensen’, zegt deze daarover. ‘Toen ik voor het eerst 
een gesprek had hebben we het niet over werk gehad, 
over van alles en nog wat, maar niet over werk. Als zij je 
vertrouwde gaf ze je de ruimte en dan stond ze ook voor 
je. Ze wist mensen te binden, mensen liepen voor haar.’ 
Ook ontdekt men dat er overeenstemming bestaat tussen 
wat bewoners en professionals waardevol vinden in de 
wijk. De ontwikkelingsvisie Breda Noordoost van hoog-
leraar Arnold Reijndorp blijkt parallel te lopen met 
opvattingen van bewoners. 

Als op een gegeven moment in een workshop bewoners 
op kaarten aangeven waar ze ‘hun hart aan hebben 
verbonden’ blijkt dat zij het winkelcentrum en groen-
stroken belangrijk vinden voor de structuur in de wijk. 
En dat vinden de professionals nu juist ook. Zo ontstaat 
ineens een verbinding in de belangen en opvattingen 
van beleidsmakers en bewoners.  
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de projecten en 
initiatieven die uit Samenwerken aan leefbaarheid zijn 
voortgekomen en over de overlegstructuur die is ontstaan. 
In het volgende hoofdstuk komen we terug op de vraag 
waarom het nu ineens ging lopen met Werk aan de wijk 
en wat daarin belangrijk is geweest.  

Projectnotitie
Samenwerken aan leefbaarheid

De doelstelling van de projectnotitie Samenwerken aan 
leefbaarheid is een toekomstvisie voor de wijk te maken 
samen met woningbouwcorporaties, bewoners, instellingen 
en gemeente. Het ‘Ontwikkelingsplan Breda Noordoost’ 
uit 2001 is het resultaat van dit samenwerkingsproces. Het is 
zowel een lange termijnvisie als een plan in ontwikkeling: 
over een aantal plannen en projecten is overeenstemming 
en op andere onderdelen is nader onderzoek en uitwerking 
nodig. De visie is niet tot in detail uitgekristalliseerd maar 
een basis waarop men wil voortbouwen, door de toen-
malige wethouder Van Beusekom als volgt geformuleerd: 
‘Onenigheid mag overal en altijd ontstaan, als dit stuk 
daarvoor maar de basis is.’ De projectmanager noemt het 
een ‘gezamenlijke zoektocht’.  Belangrijke elementen zijn: 
een nieuwe regierol van de gemeente, een gebiedsgerichte, 
integrale aanpak, actieve en gestructureerde bewoners-
participatie, nieuwe vormen van communicatie tussen 
betrokkenen en het gezamenlijk opstellen van een meer-
jarenprogramma voor deze buurten. 

1 Wat is Samissie? 
 Wat is Werk aan de wijk?
 Over Werk aan de wijk, Samissie, Lusten & Lasten en Samenwerken aan leefbaarheid

Vanuit de gemeente Breda is aan de Universiteit van 
Tilburg gevraagd om ook nu weer de ontwikkelingen 
in Noordoost te volgen en te beschrijven. De UvT heeft 
vervolgens aan de Academie voor Toegewijde Uitvoering 
gevraagd die opdracht door mij uit te laten voeren. 
Ik heb de activiteiten rondom Samissie ruim een jaar lang 
gevolgd, van het voorjaar 2006 tot september 2007, vooral 
door aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het Project 
Management Team omdat daar uitvoeringsvragen worden 
behandeld, strategieën uitgezet en andere vergaderingen 
en internationale uitwisselingen voorbereid. Daar komen 
irritaties  boven, er wordt gefoeterd en gelachen, er is 
passie en betrokkenheid. Het is de plek waar alle lijntjes 
samenkomen. 

Dit onderzoek is gestart onder verantwoordelijkheid van 
Prof. dr. P.W. Tops en later is die verantwoordelijkheid 
overgedragen aan dr. M.J. G.J.A. Boogers. Mede door 
subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF-EQUAL 2004) 
is dit onderzoek mogelijk gemaakt. 

Drs. Hennie van Deijck
oktober 2007
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Ook het idee van het verbinden van de lange termijn (visie) 
met de korte termijn (bewoners leven nu), van beleid 
met concrete initiatieven, van stedelijke vernieuwing en 
de beleving van mensen komt uit de ontwikkelingsvisie. 
Rondom de drie thema’s ‘onbekommerd wonen’, ‘zicht op 
vooruitkomen’ en ‘Noordoost op de kaart’ zijn scenario’s 
gemaakt met steeds een andere mix van wonen, partici-
patie, werken, voorzieningen, zorg, dienstverlening, groen 
en bebouwing.   

Nu, anno 2007, blijkt dat Samenwerken aan leefbaarheid 
daadwerkelijk een basis is en is gegroeid tot een overkoe-
pelend samenwerkingsverband van stedelijke vernieuwing 
in Breda Noordoost waaruit diverse initiatieven zijn voort-
gekomen. 

Concrete initiatieven
Lusten & Lasten

Een van de concrete initiatieven is Lusten & Lasten, in 1999 
geïntroduceerd met als doel bewoners meer zeggenschap 
te geven over hun leefomgeving. Bewoners kunnen 
kleinschalige maatregelen bedenken én uitvoeren die tot 
doel hebben de leefbaarheid in hun eigen buurt of wijk 
te verbeteren. De bewoners zijn eigenaar van het budget 
(in 2000 is dat fl.750.000,- na 2001 e225.000,- per jaar) en 
fungeren als opdrachtgever van gemeente, woningbouw-
corporaties en marktpartijen met alle ‘lusten’ en ‘lasten’ 
die bij zo’n opdrachtgeverschap horen. De lusten bestaan 
uit de mogelijkheid voor bewoners zelf oplossingen te 
bedenken voor problemen in de directe leefomgeving. 
De lasten houden in dat de bewoners zelf actief moeten 
worden in de voorbereiding en uitvoering van hun eigen 
ideeën, dat ze zelf moeten zorgen voor draagvlak en dat 
ze zelf verantwoordelijk zijn voor het opdrachtgeverschap.  

Als men wil dat bewoners meer zeggenschap krijgen over 
hun eigen leefomgeving is het noodzakelijk dat de positie 
van bewoners ten opzichte van de gemeente en de woning -
bouwcorporaties wordt versterkt. Daarom worden zij mate-
rieel eigenaar gemaakt van het budget. Dat betekent dat 
ze zelf afwegingen maken waaraan het budget besteed 
wordt en ze zijn ook opdrachtgever bij de uitvoering. 

In die opdrachtgeversrol moeten ze onderhandelen met de 
corporaties die in veel gevallen zorgen voor de feitelijke 
uitvoering. 

De gemeente heeft wel enkele voorwaarden gesteld:
- nieuwe bewoners
 Niet de bestaande wijkkaders maar juiste andere 
 bewoners moeten actief worden. 

- spreiding
 De maatregelen moeten min of meer gelijkwaardig  
 worden verspreid over de verschillende buurten in   
 Noordoost.

- ondersteuning
 Om tot een technisch acceptabel voorstel te komen 
 kunnen bewoners zich laten ondersteunen door advies- 
 bureaus, die hun diensten voor een aantal uren pro deo  
 aanbieden. 

- toetsing
 Het uitvoeringteam van Lusten & Lasten toetst of de  
 voorgestelde projecten aan de voorwaarden voldoen

- formalisering
 De resultaten van Lusten & Lasten moeten door de   
 gemeenteraad worden geformaliseerd.

Vanaf het begin tot nu, in 2007 zijn zo’n 1000 ideeën 
bedacht waarvan er ongeveer 120 zijn uitgevoerd. Voor-
beelden van de ideeën zijn: knikkerpotjes, multiculturele 
meidengroep, een extra oversteekplaats, fruit op school, 
educatieve wandeling door de wijk, inpandig maken vuil-
container, nieuwe speeltoestellen, herinrichten groenstrook, 
verbeteren van een fietssluis en betere beweg wijzering naar 
het winkelcentrum. 
Naast deze concrete en zichtbare resultaten zijn er andere 
effecten van Lusten & Lasten. Bewoners hebben, zo blijkt 
uit eerder onderzoek3, veel vertrouwen dat hun maatregel 
wordt gerealiseerd. Tegen de achtergrond van de scepsis 
die er zeker in de eerste jaren van Samenwerken aan 
leefbaarheid heerst, is dat een opmerkelijk effect. Waar-
schijnlijk is het feit dat bewoners zelf invloed hebben op 
de uitvoering een belangrijke oorzaak van dit vertrouwen. 

Ook heeft het werken met een wijkbudget geleid tot 
nieuwe contacten in de wijk. Meerdere bewoners die 
in eerste instantie bij de uitvoering van een idee zijn 
betrokken, zijn lid geworden van een bewonersvereniging 
in hun buurt. 

Lusten & Lasten heeft ook op de gemeentelijke organisatie 
effect, met name op de samenwerking tussen verschillende 
gemeenteonderdelen. Het werkt als een soort hefboom 
die delen van de ambtelijke organisatie ’dwingt’ elkaar 
op te zoeken rondom concrete vragen van bewoners. En 
ook voor de gemeenteraad is er een nieuwe rol, eigenlijk 
een heldenrol: met het beschikbaar stellen van budget 
van fl.750.000,- stellen ze bewoners in staat zélf vorm te 
geven aan hun wijk. Hiermee spreekt de raad een enorm 
ver trouwen naar de bewoners uit. 

Samen aan de slag

Samen aan de slag is een van de projecten voortgekomen 
uit Samenwerken aan leefbaarheid en voorloper van Werk 
aan de wijk. Er is in die jaren een tekort aan personeel in 
de zorg en het idee ontstaat vrouwen op te leiden om in 
de zorg te gaan werken. De stuurgroep organiseert geld 
om vrouwen die dat willen een opleiding te kunnen laten 
volgen. Stage lopen kan bij Thuiszorg Breda en andere 
zorginstellingen. Halverwege het project doemen echter 
allerlei problemen op. Vanwege bezuinigingen in de zorg 
komen er minder arbeidsplaatsen. Bovendien kondigen de 
woningbouw corporaties aan niet van plan te zijn dit te 
blijven betalen. ‘Is dit wel onze taak?’, zo vragen zij zich 
af. Daaruit concludeert het PMT (zie hieronder) dat dan 
andere subsidiebronnen aangeboord moeten worden: 
er wordt in 2004 een aanvraag voor ESF/Equalsubsidie 
geformuleerd. In eerste instantie is de gemeente daar niet 
blij mee want vanwege alle bureaucratische rompslomp 
en de risico’s die met zo’n subsidie gepaard gaan, heeft 
men net geconcludeerd te stoppen met Europese subsidie-
aanvragen. Zoals overigens de reactie is van veel gemeenten 
in die tijd op de negatieve berichtgeving (‘fraude’) rondom 
foutieve registraties en terugbetaling van vrij grote bedra-
gen. Uiteindelijk gaat de aanvraag toch door. Dat is het 
begin van Samissie en Werk aan de wijk. 

Samissie en Werk aan de wijk

De ‘Europese naam’ van het project is Samissie: 
‘Samenwerken aan een missie’. De stichting en organisatie 
zelf worden Werk aan de wijk genoemd. Dat is soms 
verwarrend omdat het gaat over hetzelfde project. In het 
dagelijks gebruik spreekt men meestal over Werk aan de 
wijk. 

Werk aan de wijk is een bedrijf voor en door wijkbewoners. 
De doelstelling is tweeledig: enerzijds bewoners helpen 
die iets voor een ander in de wijk willen betekenen en met 
re-ïntegratieactiviteiten werkloze wijkbewoners kansen op 
de arbeidsmarkt bieden. Anderzijds het verbeteren van het 
woon- en leefgenot van wijkbewoners door het aanbieden 
van diensten. Het aanbod aan diensten (boodschappen-
dienst, klussendienst, schoonmaakdienst, enz.) komt 
door samenwerking en in samenspraak met partners en 
bewoners tot stand. 
 
De diensten van Werk aan de wijk zijn aanvullend op het 
bestaande aanbod ter ondersteuning van wijkbewoners 
op het terrein van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. 
Ze moeten bijdragen aan het woon- en leefgenot van 
wijkbewoners en ze hebben zowel een individuele als een 
collectieve variant. Daar waar het accent komt te liggen 
op individuele dienstverlening zijn individuele wijkbewo-
ners de klant. Daar waar collectieve dienstverlening de 
overhand krijgt zijn organisaties en bedrijven de klant. 
De diensten van Werk aan de wijk zijn te onderscheiden 
naar drie markten:
• de markt van persoonlijke dienstverlening;
• de markt van leefbaarheid en veiligheid;
• de markt van stedelijke vernieuwing.

De diensten worden tegen een zo aantrekkelijk mogelijk 
tarief en met een zo hoog mogelijke kwaliteit aangeboden.

Werk aan de wijk kent anno 2007 een projectteam van 11 
medewerkers en daarnaast nog circa 20 medewerkers die 
diensten uitvoeren voor bewoners en organisaties.

3 Uit Stadsbespiegelingen, p. 201. 
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Overlegvormen
De Stuurgroep

De Stuurgroep bestaat sinds het begin van Samenwerken 
aan leefbaarheid en heeft als doel het proces te coördine-
ren en af te stemmen en te komen tot een gezamenlijke 
lijn met de samenwerkende partners. In het begin is het 
wennen. Enerzijds is er wantrouwen: ‘Waarin verschilt 
dit proces van het traditionele beleidsoverleg dat wij 
periodiek met de wethouder hebben? Moeten wij nu wat 
anders doen dan?’, zo vraagt een van de corporaties zich 
af. En anderzijds is het moeilijk zaken echt uit te spreken 
en wordt samenwerking juist weer gesmoord in een wollen 
deken van consensusgerichtheid. Maar toch accepteert de 
wethouder ‘Stedelijke vernieuwing’ de rol van voorzitter 
en krijgt de wethouder ‘sociaal’ het lidmaatschap. Wat 
later wordt zelfs nog een derde wethouder lid: wethouder 
Oomen van Stadsbeheer. Dat drie van zes wethouders 
op enig moment een plek hebben in de Stuurgroep 
onderstreept het belang dat door het gemeentebestuur 
aan Samenwerken aan leefbaarheid wordt gehecht. 
Gaandeweg is men in de Stuurgroep de kunst gaan verstaan 
echt samen te werken. Daar horen zeker ook productieve 
confrontaties bij. Er zijn immers altijd agenda’s die elkaars 
belangen doorkruisen en daaruit moet wel een lijn 
gedestilleerd worden die kracht en betekenis heeft en 
niet uitmondt in zielloze compromissen. ‘Als woningbouw-
corporatie heb je invloed vanwege je bezit, in de Stuur-
groep kun je een wethouder aanspreken. En omgekeerd 
gebeurt dat ook’, zegt Ton Streppel. 

In de huidige Stuurgroep hebben zitting: 
- Twee wethouders: mevrouw Marja Heerkens, 
 wethouder sociale zaken en voorzitter is Henk Snier, 
 wethouder Wijkontwikkeling
- De directeuren-bestuurders van woningbouw- 
 corporaties: Singelveste, WonenBreburg en Laurentius
- Bewonersorganisatie Overleg Breda Noord, wijkraad
- Vanaf 2002 een directeur-bestuurder namens de 
 zorginstellingen uit het gebied

De Stuurgroep is tevens de opdrachtgever van de project-
manager. Hier moet hij verantwoording afleggen en steun 
verwerven voor zijn plannen en handelswijze. 

De Projectgroep

In de Projectgroep zitten de frontlijners en de beleids-
mensen van de betrokken organisaties.
Naast de organisaties die ook in de Stuurgroep zitting 
hebben, zijn hier ook het welzijnswerk, het ouderenwerk 
en bewoners vertegenwoordigd. De Stuurgroep is zo klein 
mogelijk gehouden omdat die niet kan sturen als er te 
veel uiteenlopende belangen zijn vertegenwoordigd. 
Bij de Projectgroep daarentegen worden zoveel mogelijk 
organisaties betrokken. Het doel van de Projectgroep is:
- nieuwe projecten te bedenken 
- verbindingen tussen organisaties te leggen
- agenda’s te koppelen
- ambassadeur te zijn 
- de stuurgroepvergadering voor te bereiden

Een voorbeeld: in de Projectgroep brengt Netty van Alphen 
op enig moment naar voren dat er bij mensen die hulp 
hebben van de Thuiszorg behoefte is aan iemand die voor 
hen boodschappen doet. Maar dat mag de Thuiszorg niet 
en zo ontstaat het idee van een Boodschappendienst. 
Dan wordt in de Projectgroep meteen gekeken hoe, in dit 
geval de Boodschappendienst, ondersteund kan worden 
door de verschillende organisaties, bijvoorbeeld door 
bewoners actief door te verwijzen. En ook wordt gecheckt 
of het een aanvullende en geen concurrerende dienst is, 
of bijvoorbeeld het Ouderenwerk niet voor de voeten 
wordt gelopen.  

Waar het in de Stuurgroep gaat om kaders aangeven, 
sturen, belangenvertegenwoordiging en beslissingen 
nemen, gaat het in de Projectgroep om de verbinding 
te leggen met de dagelijkse praktijk, om de gevolgen in 
concrete situaties.  

Het Project Management Team (PMT)

Het project management team heeft de dagelijkse sturing 
van het project tot taak en is daarmee de schakel tussen 
stuurgroep en uitvoering. Binnen het PMT ligt de dagelijkse 
verantwoordelijkheid voor het slagen van Werk aan de 
wijk en het voldoen aan de voorwaarden voor Samissie.  

Lid van het PMT zijn: Frans Kuiper, senior beleidsmede-
werker Arbeidsmarktzaken namens de gemeente Breda. 
Leo van Gerven, coördinerend projectmanager namens 
Samenwerken aan Leefbaarheid en Eric de Vries, ‘de 
financiële man’. In tegenstelling tot de leden van Project-
groep en Stuurgroep worden hier de leden van het PMT 
met name genoemd omdat hun namen in de komende 
hoofdstukken nog regelmatig opduiken. 
Bij de vergaderingen van het PMT zijn overigens verder 
aanwezig: Gerhard Hup, projectleider en uitvoerder van 
Werk aan de wijk. Hij is geen lid maar wordt aangestuurd 
door het PMT en is daarom steeds aanwezig bij vergade-
ringen en tevens belast met de voorbereiding ervan.
Ook zijn in de regel aanwezig Karin van Meer, later Marie 
Thérèse Bos, namens PSW en Hennie van Deijck namens 
de Universiteit van Tilburg. PSW heeft de opdracht het 
hele proces van Samissie te monitoren als het gaat om de 
formele procesvoortgang.

De taak van het PMT is volgens de leden:
- Lijnen uitzetten
- Creatieve denktank zijn
- Kaders bewaken
- Steunen, faciliteren, helpen
- Ruimte geven
- Ruimte bewaken
- Bureaucratie rondom subsidie bewaken
- Partijen erbij houden
- Lol: ‘wil je mensen echt betrekken dan moeten ze het  
 wel leuk vinden.’
- Het gevoel ‘we gaan er samen voor’ organiseren.

Het PMT manoeuvreert tussen Projectgroep en Stuurgroep, 
tussen beleid en dagelijkse uitvoering en zorgt ervoor dat 
er in het geheel van krachten toch steeds weer een balans 
ontstaat. Het PMT is de vinger aan de pols. 

Samenvattend

Uit het bovenstaande blijkt dat Samenwerken aan 
Leefbaarheid te beschouwen is als een samenhangend 
geheel dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld: 

De projectnotitie ‘Samenwerken aan leefbaarheid’ is de 
inhoudelijke basis voor de concrete initiatieven Lusten & 
Lasten, Samen aan de Slag, Werk aan de wijk en Samissie.  
Werk aan de Wijk is de organisatie die initiatieven in de 
praktijk in de wijk uitvoert. Samissie is de projectnaam 
voor de ESF/Equalsubsidie. De projectnotitie is tevens de 
basis voor het ‘Ontwikkelingsplan Breda Noordoost’ uit 
2001. 

De overlegstructuur bestaat uit: 
De Stuurgroep: 
Top down aansturing, kaders aangeven, bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. 
Lid zijn de bestuurders van organisaties.
 
De Projectgroep: 
Bottom up, verbinden, organiseren
Lid zijn de beleidsmedewerkers en frontlijners
  
Het PMT: 
Concrete vertaling in aansturing en coördinatie
Lid zijn de coördinerend projectmanager, de financiële 
man en de vertegenwoordiger van de gemeente. 
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2 Wat gebeurt er in de praktijk?
 Over sturing bij de uitvoering van beleid

Het is niet gemakkelijk een project in een wijk uit te 
voeren. Ook al zijn er de beste bedoelingen en is er mooi 
beleid, in de dagelijkse en weerbarstige werkelijkheid 
valt het soms flink tegen iets tot stand te brengen. In dit 
en volgend hoofdstuk gaat het om wat er voor nodig is 
beleid tot uitvoering te brengen aan de hand van het 
praktijkvoorbeeld Werk aan de wijk. Samissie is begonnen 
als een beleidsvoornemen en de ambities zijn met vrij 
grote woorden geformuleerd in de ESF/Equalaanvraag: 
‘Via het ontwerpen van een nieuw organisatiemodel waar-
binnen de vraaggerichte samenwerking tussen aanbieders 
van diensten gekoppeld wordt aan bestaande en nieuw 
te ontwikkelen mogelijkheden voor maatschappelijke en 
arbeidsparticipatie ontstaat een structuur die zeer innova-
tief is. Het aan elkaar verbinden van deze bestaande en 
nieuw te ontwikkelen elementen in een innovatief organi-
satiemodel waarbij alle relevante partijen samenwerken 
vormt de kern van de aanvraag in het kader van Equal. 
Het project heet SAMISSIE: Samen werken aan een Missie.’ 
(ESF-Equalaanvraag bijlage 2, p.4) 

In dit hoofdstuk ligt het accent op karakteristieken van de 
organisatiestructuur en dan met name op de wijze waarop 
sturing wordt gegeven. Het volgende hoofdstuk gaat over 
de samenwerking tussen de betrokken organisaties en 
mensen.  

Karakteristieken uit voorgaande jaren

In het eerdere interactieonderzoek dat van juni 1999 tot 
augustus 2001 door het Stedennetwerk van de UvT is
verricht wordt vrij uitvoerig geschreven over de wijze van 
werken in Breda Noordoost, vooral over samenwerking: 
‘Hoe komt die tot stand en hoe kan die productief en 
duurzaam zijn?’ en over de regierol: ‘Hoe kan een 
gemeente op een effectieve manier vorm geven aan 
de gewenste regierol?’. 

In het rapport ‘Stadsbespiegelingen’ zijn hierover in de 
vorm van adviezen een zevental succesfactoren geformu-
leerd. Succesfactoren omdat ze gezorgd hebben voor de 
omslag: van 21 beleidsnotities die nagenoeg alleen op 
papier bestaan, naar daadwerkelijk uitgevoerde projecten 
die het vertrouwen van bewoners hebben. Deze succes-
factoren zijn als karakteristieken van de aanpak ook nu 
nog duidelijk zichtbaar. Daarom herhalen we ze hier en 
verbinden ze met de huidige werkwijze:  
 
1 De oordeelsvorming van bewoners is uitgangspunt voor  
 je handelen.
De rol van de bewoners, hen daadwerkelijk serieus nemen, 
komt steeds terug in de projecten in Breda Noordoost sinds 
de projectnotitie Samenwerken aan leefbaarheid. In Stads-
bespiegelingen wordt dat dan ook als eerste genoemd: ‘De 
gemeente heeft met Samenwerken aan leefbaarheid laten 
zien dat het hen ernst is in de samenwerking met de be -
woners door de gelijkwaardigheid van alle partners serieus 
te nemen. Dit is ook wel ‘operatie herstel vertrouwen’ 
genoemd. Bewoners kunnen met hun initiatieven inbreken 
op de planning en de werkwijze van de gemeentelijke 
organisatie: de voorkeuren van bewoners zijn uitgangspunt 
van het ambtelijk handelen. De wereld achter ‘De Gouden 
Muur’ – die van het bestuur, de politiek en de bureaucratie 
- is concreet beïnvloedbaar gebleken.’ (p. 182). 

Dat wil niet zeggen dat vertrouwen van bewoners in het 
gemeentelijk handelen hiermee vanzelfsprekend wordt. 
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het duurt lang 
om het te verwerven en je bent het zo weer kwijt. Dat geldt 
ook hiervoor. Bewoners zullen vragen blijven stellen als: 
‘Het Lusten & Lastenproject is een mooi initiatief maar redt 
de wijk niet. Wat gebeurt er op de lange termijn?’ Dat kan 
gemakkelijk als lastig en ontevreden worden ervaren als er 
zoveel in die betrokkenheid wordt geïnvesteerd, maar er is 
ook een andere kant: dit soort vragen dwingt steeds scherp 
te blijven. 

Project Management Team:
Concrete vertaling in aansturing en 
coördinatie

Overlegstructuur: 

De Stuurgroep: 
Top down
Kaders
Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De Projectgroep: 
Bottom up
Verbinden
Organiseren

Projectstructuur:

Ontwikkelingsplan Breda Noordoost ‘Samenwerken aan leefbaarheid’

Lusten & Lasten  Samen aan de slag Werk aan de wijk (organisatie)
       Samissie (projectnaam Equal)
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2 Het koppelen van agenda’s en belangen
Er is, vooral in de Stuurgroep en in de Projectgroep, 
steeds gezocht naar mogelijkheden om agenda’s, beleids-
voor nemens, ambities, voorkeuren met elkaar te verbinden. 
Soms gaat dat planmatig, maar soms moeten de kansen 
die zich voordoen worden gegrepen. ‘Het vereist voort-
durend loeren op kansen die zich voordoen. Dit koppelen 
van agenda’s heeft vooral te maken met de kunst om ‘met 
de genade mee te werken’ of in te spelen op dingen die 
niet zijn gepland of bedacht, maar in de werkelijkheid van 
het proces wel gebeuren.’ (p. 183) Intelligent meebewegen 
noemen ze dat in ‘Stadsbespiegelingen’. Dit heeft zich 
in Breda Noordoost op verschillende niveaus voorgedaan, 
onder andere bij de ontwikkeling van de Brede School. 
Ook Samissie is een voorbeeld van een project dat is 
ontstaan uit een koppeling van mogelijkheden: de finan-
cieringsbronnen van Samen aan de slag werden proble-
matisch maar met de opgedane ervaringen kon wel ESF/
Equal-subsidie worden aangevraagd. Daaruit is nu Werk 
aan de wijk gegroeid. 

3 Creatieve en wervende werkvormen: 
 Investeer in andere manieren van werken en niet in 
 nieuwe organisaties.
De projectmanager heeft het voortdurend gezegd: ‘SAL 
is een manier van werken en niet een nieuwe organisatie. 
Aan nieuwe organisaties hechten zich in no time belangen, 
posities en bevoegdheden. En voor je het weet zitten 
we met z’n allen daarover te praten in plaats van wat er 
in de wijken zelf nodig is. We moeten blijven investeren 
in nieuwe werkmethoden. Bijkomend voordeel is dat je 
manieren van werken vaak ook wat gemakkelijker kunt 
veranderen dan organisaties. Voor je het weet zit je met 
organisaties die alleen maar voortbestaan omdat je ooit 
samen de beslissing hebt genomen dat ze er moesten 
komen. Daaraan gaat dan veel energie en creativiteit 
verloren’4. Er is bij Samenwerken aan leefbaarheid 
dan ook geen nieuwe organisatie maar wel een nieuwe 
overlegstructuur gecreëerd om het geheel ordentelijk te 
organiseren. Die is in hoofdstuk 1 beschreven. 

Andere nieuwe werkmethoden waarin is geïnvesteerd, 
betreffen vooral de communicatie met bewoners, allerlei 
mogelijke initiatieven zijn bedacht én uitgevoerd: 

- Het op kaarten schrijven waar bewoners hun hart aan  
 verbonden hebben: ‘waar neem je bezoek mee naar  
 toe, wat laat je zien, waar ben je trots op?’ 
- Een kaderdag waar bewoners uitgangspunten voor de  
 vernieuwing van hun wijk bedenken en bediscussiëren  
 gevolgd door vijf workshops.
- Een verkiezingsmarkt waarin bewoners hun voorstellen  
 presenteren en op elkaars ideeën kunnen stemmen, 
- Workshops waar voorkeuren voor leefmilieus in Breda  
 Noordoost worden ontwikkeld.
- Enz.
Wat opvalt is dat veel aandacht aan de kwaliteit van de 
bijeenkomsten en de vormgeving van het materiaal wordt 
geschonken. ‘Nette uitnodigingen en informatiebulletins, 
mooie, verzorgde en overzichtelijke plattegronden, fraaie 
stands, acteurs die bijeenkomsten opluisteren’ (p. 182). 
Waarmee ook in de uiterlijke vorm duidelijk wordt gemaakt 
dat de bewoners serieus worden genomen. 

4 Buitenstaanders in de keuken toelaten.
In Breda Noordoost lopen in 2001 nogal wat externe 
adviseurs rond. De meeste adviseurs hebben een actieve 
rol gespeeld die verder gaat dan wat gebruikelijk is. 
Bijvoorbeeld voor de onderzoekers van de Universiteit 
van Tilburg geldt dat zij, soms op verzoek maar zeker 
ook op eigen initiatief, hebben geïntervenieerd in de 
ontwikkeling van het beleidsproces. Zij zijn gevraagd 
over hun interventies en bevindingen te rapporteren en 
hierover met betrokkenen uit het project zelf in openbare 
bijeenkomsten in gesprek te gaan. De stuurgroep en de 
raadscommissies hebben met een zekere regelmaat met 
hen van gedachten gewisseld. ‘Externe adviseurs zijn in 
dit proces coproducenten geworden, waarvan ook werd 
geaccepteerd dat zij wel eens inbreng leverden op 
momenten dat het de opdrachtgever niet altijd goed 
uitkwam.’ (p. 187) 
Een voorbeeld van een geslaagde interventie is als Pieter 
Tops op enig moment in de Stuurgroep een vergelijking 
maakt tussen de positie van de projectmanager en die 
van de quarterback. Het is in de fase van het project 
waar posities en verhoudingen nog niet vanzelfsprekend 
zijn en het gaat in de vergadering van de stuurgroep 
over de ruimte en bevoegdheden van de projectmanager. 
Een quarterback is een positie in American football. 

Hij heeft een centrale rol in het team als de leider van het 
aanvallende team en spelverdeler. Bij elke aanvalspoging 
ontvangt hij de bal en hij heeft vervolgens meerdere 
opties. Hij kan de bal via een pass door de lucht naar een 
medespeler toewerpen, hij kan de bal aan een medespeler 
geven en hij kan zelf proberen om rennend met de bal 
terreinwinst te maken. De moraal van het verhaal: de 
projectmanager heeft net als de quarterback een centrale 
positie en ruimte nodig om te handelen en zelf afwegingen 
te maken. De taak van de Stuurgroep is de quaterback de 
ruimte te geven en die ruimte af te schermen in plaats van 
te beperken.  
Een minder geslaagde interventie is als Jan van Wezel de 
‘man van de potjes’ wordt genoemd door de onderzoeker 
van de UvT. Wellicht een hele rake typering, misschien 
juist daarom, maar Jan is er nog jaren op aangesproken. 
Het vereist van een gemeente een zekere moed om buiten-
staanders op deze manier toe te laten want dingen worden 
wel op scherp gezet. Het betekent ook dat opdrachtgever 
en opdrachtnemer voortdurend moeten nagaan wat ze 
aan elkaar hebben. Volgens de onderzoekers is het samen-
werkingsproces in Breda Noordoost hiermee gebaat 
geweest. 

5 Ruimte voor grilligheid en onvoorspelbaarheid
Een van de karakteristieken van Samenwerken aan leef-
baarheid is het interactieve besluitvormingsproces. Dat 
proces is ‘open’ ingericht, het is een samenwerkingsproces 
met een herkenbare en door partijen geaccepteerde taak- 
en rolverdeling. Een dergelijk proces is grillig en onvoorspel-
baar, toeval speelt een belangrijke rol.Grote organisaties 
zoals ook de organisaties die in Breda Noordoost actief zijn: 
gemeenten, de zorginstellingen en corporaties hebben 
nogal eens moeite hiermee om te gaan omdat het organise-
rende principe van bureaucratieën bestaat uit regels, routi-
nes en uitgekristalliseerde procedures. Een beleidswerkelijk-
heid waarin bewoners en maatschappelijke organisaties 
voortdurend mogen terugpraten, staat hiermee nogal 
eens op gespannen voet. Misschien is de manier waarop 
maatschappelijke bondgenoten worden gemobiliseerd 
en toegelaten, zoals in Breda Noordoost daadwerkelijk 
gebeurt, wel een van de belangrijkste kenmerken van 
succesvol beleid.

6 Concrete samenhang of integraliteit
‘Het begrip integraliteit heeft een bijna heilige betekenis 
binnen de overheid. (..) Als beleid integraal is, dan is het 
goed, dan krijg je er budget voor bij de gemeenteraad. 
Maar in de praktijk blijkt het vaak te gaan om een specifiek 
soort integraliteit die sterk intern is gedefinieerd. Aan 
het begin van het onderliggende herstructureringsproces 
was dat ook goed merkbaar. Er werd een Stuurgroep, een 
Coördinatiegroep en een Wijkprojectgroep in het leven 
geroepen waarin de meeste diensten en maatschappelijke 
organisaties wel een plekje hadden. Het project wordt door 
sommigen vooral als een praatcircus gedefinieerd.’ (p. 200) 
Verderop in dit hoofdstuk komt uitgebreider aan de orde 
dat beleidsdoelstellingen in Breda Noordoost ondertussen 
daadwerkelijk gekoppeld zijn aan concrete initiatieven. 
In Lusten & Lasten en Werk aan de wijk wordt integraliteit 
ineens concrete samenhang, de ingewikkelde lange termijn 
discussie over het ontwikkelingsplan voor Noordoost wordt 
zo vertaald naar iets heel concreets. 
En het praatcircus is geëvolueerd tot een effectief sturings-
instrument waarin Stuurgroep, Projectgroep en PMT ieder 
een eigen rol hebben gekregen.
 
7 Zorg dat je ‘onorthodoxe kartrekkers’ rugdekking geeft
Van groot belang voor een vitaal en productief samenwer-
kingsproces is de aanwezigheid van een goede intermediair. 
Iemand die de verbinding tussen de belevingswereld van 
bewoners en het functioneren van de diensten kan leggen. 
Met de projectmanager van Samenwerken aan leefbaar-
heid hebben de partners in dit project zo iemand in huis. 
De projectmanager heeft een sterk ontwikkelde feeling 
voor de dynamiek van werk- en groepsprocessen: het 
maken van goede afspraken, het creëren van een goed 
klimaat, het vermogen op het juiste moment de goede 
interventie te plaatsen. Tegelijkertijd heeft hij voldoende 
bureaucratische competentie op basis waarvan hij de 
betrokken diensten tot de gewenste medewerking kan 
‘verleiden’ maar ook als dat nodig is de confrontaties kan 
aangaan (of: die weet te organiseren) en zo de bureau-
cratie weet te ‘tarten’ op een wijze waarop betrokkenen 
‘scherp’ en alert blijven. Het gaat hierbij niet alleen om 
de kwaliteiten van de projectmanager. Het gaat om hoe die 
passen bij zijn omgeving, bij de context waarin hij opereert. 

4 Citaat uit het interview met Leo van Gerven in ht kader van dit boek. 
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In Breda Noordoost is er de wil van de partners en 
instellingen om hem de ruimte te geven en de aanwezig-
heid van verschillende sturingsinstrumenten om ook de 
grenzen aan te geven die passend zijn bij de stijl van de 
projectmanager. Het een kan niet zonder het ander.   

Huidige werkwijze
De huidige werkwijze, de opvattingen, de manier waarop 
sturing wordt gegeven bij Werk aan de wijk heeft, zo blijkt 
uit bovenstaande karakteristieken, zijn wortels in het 
verleden. ‘We werken hier al jarenlang in samen. Het is 
met een ogenschijnlijk gemak maar dat is niet echt. Dat 
heb je verdiend door al het werk wat je daarvoor gedaan 
hebt’, zegt Frans Kuiper. 
De behoefte van bewoners is nog steeds centraal uitgangs-
punt bijvoorbeeld bij het maken van nieuwe diensten. 
In de samenwerking met de maatschappelijke partners 
wordt nog steeds veel geïnvesteerd. Ook wordt er sterk 
voor gewaakt dat in de dagelijkse praktijk niet de bureau-
cratische druk maar het doel van het project voor ogen 
blijft staan. Wat minder is geworden is de ruimte voor 
grilligheid en onverwachte dingen, het geheel is toch meer 
in structuren, prestatieafspraken en regels gestroomlijnd. 
De eisen die de ESF/Equalsubsidie stelt is daar een voor-
beeld van. Daarmee is de eerste fase van een ontwikkeling 
voorbij: van het zoeken en echte pionieren naar een wat 
meer formeel opereren.  

Beleidssturing en frontlijnsturing

Wat opvalt in Breda Noordoost is dat er ‘groot’ beleid is, 
ook vaak met grote woorden geformuleerd, maar dat men 
er wel in slaagt concrete projecten uitgevoerd te krijgen 
zonder dat het de verbinding met die grote beleids-
doelstellingen verliest. Beleidsdoelstellingen worden met 
concrete uitvoering verbonden. In de publicaties ‘Front-
lijnsturing, uitvoering op de publieke werkvloer van de 
grote stad’ en ‘In het vooronder van de publieke zaak’ 
van Hartman en Tops gaat het over deze problematiek, 
over het verbinden van beleid en uitvoering. De wereld 
van beleid en de wereld van de uitvoering zijn volgens 
hen domeinen met ieder eigen regels, principes en wetten. 

Het zijn, net als de wereld van hard en zacht of van 
fysiek en sociaal, twee werelden met een eigen dynamiek. 
Waar het om gaat is de verbinding tussen beiden, om hoe 
je beleid en uitvoering koppelt. Ze zijn afhankelijk van 
elkaar maar meestal komt de verbinding niet vanzelf 
tot stand, daar is het een en ander voor nodig: er moet 
op gestuurd worden. In het onderstaande komen alledrie 
de elementen aan bod zoals die in Breda Noordoost 
voor komen: beleidssturing, frontlijnsturing en hoe de 
verbinding tussen beiden wordt georganiseerd.  

Beleidssturing 
Beleidssturing is gericht op realisering van vooraf bepaalde 
doelstellingen. Vanuit die doelstellingen wordt naar uit-
voeringsprocessen gekeken. In Breda Noordoost kijkt vooral 
de Stuurgroep met daarin de vertegenwoordigers van de 
samenwerkende organisaties (corporaties, zorginstellingen, 
gemeente en bewoners) vanuit beleidssturing. Zij kijken 
top-down. De Stuurgroep geeft de kaders aan, ze plaatst 
activiteiten in een breder kader en ze maakt democratische 
sturing en verantwoording mogelijk. Een voorbeeld van 
hoe beleidssturing er in de praktijk uit ziet, zijn de agenda-
punten van een willekeurige Stuurgroepvergadering:  

1. Instemmen met de resultaten met betrekking tot de  
 dienstverlening en re-integratieactiviteiten van   
 Samissie/Werk aan de wijk over het eerste half jaar 
 van 2007.
2. Instemmen met het voorstel om het principebesluit  
 voor de doorstart van Werk aan de wijk na 1 januari  
 2008 in een definitief besluit voor de doorstart om te  
 zetten.
3. Instemmen met de voorstellen voor de organisatie en  
 financiering van Werk aan de wijk na 1 januari 2008. 
4. Instemmen met het met het plan van aanpak voor de  
 implementatie van Werk aan de wijk naar andere 
 wijken van Breda en een definitief besluit te nemen  
 over de implementatie van Werk aan de wijk naar 
 één of meerdere wijken uiterlijk in december 2007 te  
 zullen nemen.
5. Instemmen met de aanstelling van een directeur voor  
 Werk aan de wijk. Het profiel van de directeur wordt  
 door het bestuur van Werk aan de wijk in overleg met  
 het Project Management Team van Samissie vastgesteld.    

In de Stuurgroep worden de inhoudelijke kaders bepaald 
tegen de achtergrond van  strategische en politieke 
overwegingen van de deelnemende organisaties. Als Ton 
Streppel vertelt over het belang van zijn deelname aan 
de Stuurgroep als directeur van WonenBreburg zegt hij: 
‘Ik geef daarmee aan dat mijn organisatie meedoet en 
dit ook wil. Door deelname aan de Stuurgroep laat je dat 
extern zien, je bent erop aanspreekbaar, je zegt dat het 
belangrijk is. En intern werkt het ook want mensen kijken 
toch naar hun baas. Deelname is niet alleen symbolisch 
maar ook doelgericht. Je laat zien: we staan er en we zijn 
aanspreekbaar’. Of de directeur van Singelveste, Adrie 
Vermunt, die zegt: ‘Er zijn voor ons vier argumenten om 
mee  te doen: 
1. Je kunt alleen in een wijk investeren als je ook in 
 bewoners investeert.
2. We zien voordelen voor onze bewoners, ouderen 
 kunnen langer zelfstandig wonen.
3. De waarde van ons bezit stijgt als het goed gaat met  
 bewoners, property value. 
4. Ook wij kunnen diensten inhuren.
En het grote verschil is dat onze organisatie denkkracht 
inzet. Geld geven kan iedereen.’ Beide directeuren kijken 
dus heel precies naar het belang van hun organisatie, 
ze maken een vrij rationele analyse en bepalen daarop 
hun strategie. Dat is beleidssturing. 

Frontlijnsturing
Frontlijnsturing gaat uit van ‘het werk zelf’: de directe 
interactie tussen burgers en werkers in de frontlijn staat 
centraal. Van daaruit wordt gedacht, gehandeld, georga-
niseerd en gestuurd. De frontlijn bevindt zich in Breda 
Noordoost vooral bij het Inloopcentrum en rondom 
Gerhard Hup en Irene Nagtzaam. ‘Ik heb constant de 
grenzen opgezocht van wat Werk aan de wijk aankan. 
Dat leverde wel eens spannende tijden op, vooral als er 
mensen te weinig waren voor het werk dat er lag. Dan 
moest er geïmproviseerd worden, maar uiteindelijk kwam 
alles op z’n pootjes terecht. Wat dan helpt is dat de 
medewerkers gewend zijn om veel verantwoordelijkheid 
te krijgen en te nemen’, zegt Gerhard Hup over zijn werk. 
Belangrijk in de frontlijn is het commitment van mensen 
die daar werken. 

Irene Nagtzaam is daar in Breda Noordoost de verpersoon-
lijking van.‘Irene is nog net zo enthousiast als toen zij 
in 2002 van start ging met Samen aan de slag’, zeggen 
mensen dan. Zij heeft ook altijd de mensen waarvoor ze 
het werk doet, als uitgangspunt van waaruit ze handelt 
en kijkt:

‘De mensen vinden het fijn om in de eigen wijk te werken, 
bijvoorbeeld omdat zij geen auto hebben. Dan kunnen 
ze makkelijk op de fiets naar hun werk.’ 
‘Door het werken bij Werk aan de wijk is die onbekende 
allochtone man of vrouw ineens een bewoner die thuis de 
klus perfect heeft gedaan!’   
‘Wij weten hoeveel het betekent om een gezicht te hebben. 
Daarom zijn wij zelf ook duidelijk zichtbaar en toegankelijk 
voor bewoners.’ 
In het gelijktijdig met dit boek verschijnende uitgebreide 
bedrijfsplan wordt ‘het werk zelf’ uitvoerig beschreven. 

In de tabel op pagina 18 staan verschillen tussen beleids-
sturing en frontlijnsturing op een rij. 
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Kijkrichting

Waarnemen

Centrale vraag

Primaire oriëntatie

Filosofie

Energie en menskracht

Organisatorische vorm

geving, strategievorming

Teamaccent

Frontlijnsturing            Beleidssturing
Van ‘bovenaf’ (top down)

Kijken naar standaarden hoe het zou 

moeten c.q. hoe je situaties kunt beheersen.

Wat kan deze organisatie aan?

Politieke doelstellingen, consistentie van beleid, 

democratische verantwoording

Hoe organiseer ik een systematiek van voldoende 

reikwijdte om het vraagstuk in te laten passen?

Voorbereiden van mensen en middelen

Diensten en instellingen met hun eigen, veelal 

autonome gedrag; rationeel-analytische strategie

Multidisciplinaire samenstelling

Van ‘onderaf’ (bottom-up)

Kijken naar essenties van wat er gebeurt op 

de publieke werkvloer.

Wat werkt in deze concrete situatie? 

Effectieve interventies

Hoe organiseer ik telkens weer precisie rond 

relevante vraagstukken op de publieke werkvloer?

Diep inzicht in de situatie verwerven (verstehen) 

Constructies vanuit de publieke werkvloer laten 

opkomen; spontane energie

Collectieve ambitie, commitment van daartoe 

geselecteerde mensen  

De verbinding tussen beleid en uitvoering
Een voorbeeld van hoe de ontmoeting tussen beleid en 
uitvoering goed geregisseerd kan worden is hoe het in 
de Stuurgroep is aangepakt toen het slecht ging met het 
afnemen van diensten. Op een bepaald moment werd 
door een aantal organisaties (corporaties, zorginstellingen) 
te weinig diensten afgenomen waardoor de dagelijkse 
organisatie in de problemen kwam, er was te weinig werk. 
Dat was een vrij nijpend probleem omdat de re-ïntegratie-
trajecten van deelnemers stokten. In plaats van de 
betreffende bestuurders in de Stuurgroep te confronteren 
met dit probleem en te ‘smeken’ om voortvarender 
diensten af te nemen, werd in een presentatie een sheet 
getoond met daarop nogal prominent een overzicht van 
wie wel diensten had afgenomen en hoeveel. Waarmee 
vanzelf duidelijk werd, zonder dat dat gezegd hoefde te 
worden, wie daarin achterbleef. Bestuurders van organisa-
ties die weinig diensten afnamen reageerden meteen, ook 
bij hun organisaties werden meteen diensten ingekocht.  

Waar het over gaat is niet of beleidssturing of frontlijn-
sturing dominant is, maar veel meer hoe beide met 
elkaar te verbinden zijn. Die verbinding kan ook worden 
georganiseerd door personen. Frans Kuiper is bijvoorbeeld 
een effectieve verbindingsofficier bij de gemeente. ‘Ik heb 
wel eens aan Frans gevraagd: “Hoe krijg je dat toch voor 
elkaar? Alles moet altijd over 10 schijven maar bij jou 
hoeft dat niet. Hoe kan dat toch?’ zegt Leny Braks. 

Frans zegt dan: ‘Met de directeur SZ heb ik een relatie 
opgebouwd van vrij moeilijk naar tamelijk innig. Hij heeft 
gezien dat ik op cruciale momenten een aantal dingen 
voor elkaar had. Tien jaar geleden deed hij dat dus echt 
niet, dat moet je verdienen. Nu heb ik een behoorlijk
mandaat en dat is belangrijk. Als je niet de directe toegang 
hebt tot budgetten moet je steeds iemand anders over-
tuigen. Dat heeft een enorm vertragend effect.’ En Leny 
Braks zelf is de verbindingsofficier bij de corporaties. ‘Ik las 
stukken voor de Stuurgroep altijd heel kritisch. Meestal 
zorg ik ervoor dat het voor het bestuur een hamerstuk is. 
Bestuurders hebben weinig tijd. Een stuk moet dus volledig 
en duidelijk zijn. Anders weet je niet welke kant het 
opgaat. Dan gaan er andere processen spelen tussen 
bestuurders.’

Hartman en Tops onderscheiden sturing op regels, op 
prestaties en op personen als sturingsprincipes die in een 
rol kunnen spelen in het leggen van verbinding tussen 
beleid en uitvoering. Deze principes zijn bij Werk aan de 
wijk goed te herkennen.  

Sturen op prestaties:
De structurerende betekenis van Europese subsidie en 
prestatieafspraken
Er is vaak veel aversie tegen de ‘administratieve 
rompslomp van Europese subsidies’ en het werken met 
prestatieafspraken wordt soms met perverse effecten en 
bureaucratie geassocieerd. 

Zoals in de Russische spijker fabriek waar alleen grote 
spijkers werden gemaakt als men afgerekend werd op 
kilo’s, en alleen kleine spijkers als men afgerekend werd 
op aantallen. Maar prestaties kunnen ook richting geven 
en betrokkenheid organiseren. Voor Samissie is de 
Europese subsidie een momentum geweest: er moest 
onder tijdsdruk een plan gemaakt worden en een concrete 
doelstelling worden geformuleerd. Dat werd geformuleerd 
met twee duidelijke doelen: 10 nieuwe diensten realiseren 
en 100 mensen in een re-ïntegratietraject. Met zo’n duide-
lijke en scherpe doelstelling kan alle energie en aandacht 
daar ook op gericht worden. Dit ‘selectief mobiliseren’ 
is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van 
organiserend vermogen. Je zou kunnen zeggen dat het 
een vorm is van agendavereenvoudiging: een veelvoud 
aan problemen wordt teruggebracht tot enkele hoofd-
punten waarop energie en aandacht wordt gericht. 
Geconcentreerde inzet verhoogt de kans op effecten en 
resultaten. Voorwaarde is wel dat aangesloten wordt bij 
maatschappelijke urgentie: de geformuleerde problemen 
moeten door bewoners, politiek, maatschappelijke organi-
saties als zodanig worden ervaren. Dat is bij Samissie zeker 
het geval. (Hartman en Tops, 2005, p. 67 e.v.)

Sturen op regels
Duidelijke spelregels die ook bewaakt worden
Het Project Management Team (PMT) is de spin in het 
web, daar wordt bepaald wat wel en niet kan en daar 
worden de regels en afspraken geformuleerd. Sturing op 
regels past in een klassiek perspectief op beleidsuitvoering: 
men formuleert regels waar personen zich aan dienen te 
houden. Het PMT formuleert steeds de regels waaraan 
iedereen zich dient te houden, de stuurgroep bekrachtigt 
die en PSW5 bewaakt vervolgens die afspraken. PSW heeft 
de opdracht gekregen het hele proces te monitoren als 
het gaat om de procesvoortgang. Zij zijn, samen met de 
controller Eric de Vries, de hoeder van ‘met beide benen 
op de grond’. Het Project Management Team de les lezen 
als er iets niet opschiet of niet klopt, voortgang bewaken, 
uren verantwoorden: ‘Het maakt mij niet uit, maar zo 
hebben we het afgesproken en dan moet het ook zo 
gebeuren,’ zegt Karin van Meer dan. 

Regels geven ook steun, bijvoorbeeld aan Gerhard Hup 
en Irene Nagtzaam die in de dagelijkse praktijk van het 
Inloopcentrum dingen voor elkaar moeten krijgen. Regels 
geven hen bevoegdheden, rugdekking en overzicht, 
zonder deze regels kunnen zij niet werken omdat dan niet 
meer duidelijk is in welke context zij opereren. Maar het 
luistert nauw: als er geen of te weinig regels zijn voelen 
mensen in de uitvoering zich niet meer gesteund en daar-
mee onveilig. Als er te veel regels zijn, ontstaat er starheid. 
Dit thema komt in een iets andere vorm in hoofdstuk 4 
terug. Er is altijd een geschikte ruimte of ‘discretionaire 
ruimte‘ nodig voor uitvoerders, dat wil zeggen ruimte 
waarin zij al dan niet bewust hun eigen interpretatie van 
de regels en voorschriften geven. Dat is niet alleen onver-
mijdelijk maar ook wenselijk: ‘in plaats van mechanische 
regeltoepassing wordt oog gehouden voor de bedoelingen 
van de vastgestelde regels en bestaat er enige ruimte voor 
afwijking als de situatie daarom vraagt.’ (Hartman en Tops, 
2005, p. 71)  

Sturen op personen
 ‘Het gaat er ook een beetje om dat je goede mensen om 
je heen krijgt, dat je mensen ook durft te beoordelen. Wil 
je succes halen dan moet je ook scherp zijn en de mensen 
kiezen waar je snel mee tot overeenstemming komt. Als je 
goede mensen om je heen hebt weten te krijgen, die er 
ook voor willen gaan, dan gaan die mensen natuurlijk ook 
wat doen en dan gaat een beweging ontstaan. Anderzijds 
moet je natuurlijk ook durven kiezen als mensen niet 
geschikt zijn voor hun taak. Dat soort keuzes moet je ook 
kunnen en durven maken’, zo geeft de projectmanager 
aan. Bij sturing op personen gaat het er om dat uitvoering 
van een project primair als mensenwerk wordt gezien: 
mensen moeten richting en ruimte krijgen om te handelen. 
Binnen Werk aan de wijk zijn personen aan te wijzen die 
het geheel dragen en die goed samenwerken en elkaar 
aanvullen. Dat zijn de leden van het Project Management 
Team en een paar mensen om hen heen. Ieder op een 
eigen plek met bijbehorende competenties en persoonlijk-
heden. Frans Kuiper, lid van het PMT zegt bijvoorbeeld over 
zijn beide collega’s: ‘Leo houdt me scherp. Voor Gerhard 
heb ik veel waardering. Hoe hij met een soort blijmoedig-
heid aan de meest afschuwelijke dingen wil beginnen.’
(Hartman en Tops, 2005, p. 73)

5  PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt. 
 Zie voor meer info: www.psw.nl

Uit: In het vooronder van de publieke zaak, p.79
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De kwaliteit van sturing

Hoeveel waarde het heeft flexibel en met ogenschijnlijk 
gemak te kunnen omgaan met een rijke diversiteit aan 
sturingsmechanismen is goed zichtbaar als we kijken naar 
een vergelijkbare situatie waarin het fout is gegaan: in 
Antwerpen, de Belgische partner in de Europese samen-
werking is het project stopgezet. Hier zien we de andere 
kant van de medaille, de kant waar niks lijkt te lukken en 
voortdurend dingen niet blijken te kloppen. Waarin het 
allemaal níet loopt. Monique Beeckmans is vanaf het 
begin betrokken geweest, zij vertelt over moeilijkheden 
en hindernissen die zij heeft ervaren. Uit haar verhaal 
blijkt dat er niet één specifieke oorzaak aan te wijzen is, 
het is een geheel van misverstanden en hindernissen. In 
ieder geval is het duidelijk dat in de context van het project 
Labourforneighbour de voorwaarden niet aanwezig waren 
om daadwerkelijk iets van de grond te krijgen. 
Het gaat dan vooral om het ontbreken van daadwerkelijk 
commitment bij de betrokken instellingen. Om instellingen 
die de daad bij het woord voegen. Als het meedoen van 
instellingen en organisaties vrijblijvend is en niet kan 
worden afgedwongen en er geen maatschappelijke druk 
wordt ervaren, wordt het vrijblijvend en een bron van 
ergernis en negatieve energie en komt er niets tot stand, 
zo blijkt. Wat in Antwerpen ook heeft ontbroken is een 
samenhangende overlegstructuur die kan worden benut 
en ingezet. Toen de inzet van een van de partners werd 
gekort van 100% naar 25% was er geen platform, zoals 
de Stuurgroep in Breda, waarop dat aan de orde kon wor-
den gesteld en de partner ter verantwoording kon worden 
geroepen. De partner kwam er gemakkelijk mee weg en 
de problemen in de uitvoering stapelden zich verder op, 
zonder dat iemand daar verantwoordelijkheid voor nam.
Een derde element is dat de opvatting van het HIVA6 zich 
niet heeft verbonden met de dagelijkse praktijk, tussen 
beleid en uitvoering gaapte een wel haast onoverbrugbare 
kloof. Terwijl de visie ogenschijnlijk, in theorie, als bottom-
up is gepresenteerd, is deze in de praktijk juist top-down: 
een beleidsvisie over hoe men bottom-up dient te werken. 

Van belang is te zien dat het zorgvuldig geconstrueerde 
bouwwerk dat de context van Werk aan de wijk vormt, 
ervoor zorgt dat het daar goed gaat. 

Monique Beeckmans over de achtergronden 
die geleid hebben tot het stopzetten van het 
project Labour forneighbour in Antwerpen.

Verbondenheid van de partners was onduidelijk
Vanaf het begin heb ik onduidelijkheid gehad over de 
vraag: hoe zitten de partners er in? Hebben ze zich echt 
verbonden? Want wat ik onvoldoende kon zien was wat 
de gemeenschappelijke agenda was, wat de eigen agenda, 
wat de hoofdagenda, wat de nevenagenda en wat de win/
win voor elke partner. Bij een van de partners veranderde 
het engagement al na 5 maanden: 100% inzet werd 
ingekort naar 25%. Het heeft 6 maanden geduurd voor 
deze partner benoemde wat er aan de hand was (verlies 
van geloof in het projectopzet – opportuniteit in andere 
projecten). Ondertussen bleef deze partner afwezig in 
vergaderingen en in acties. Dit veroorzaakte frustratie bij 
de anderen. Het demotiverend effect hiervan was groot. 
De coördinator kreeg geen vat op dit proces gezien achter-
liggende beleidsbelangen. Deze waren van dergelijke 
aard dat deze partner ook niet uit het partnerschap kon 
worden gezet. Als coördinator diende WNE omwille van 
gedeelde belangen deze partner in het project te houden. 
Oplossing werd gezocht in het aantrekken van een nieuwe 
partner die de prestaties van de ingebreke blijvende 
partner overnam. Maar dan krijg je weer hernieuwde 
visieafstemming en vertraging in het projectverloop.

Er ontstond ruimte voor verschillende interpretaties
Hoeveel moet je vastleggen in de vooropgestelde samen-
werking – hoeveel ruimte laat je. Dat weet je niet van 
tevoren waardoor er ruimte ontstaat voor verschillende 
interpretaties. Zeker als er ook nog verschillende gespreks-
personen per partner in het onderhandelingsproces 
deelnemen. Vanaf mei 2005 werden nieuwe medewerkers 
ingezet in Stuurgroep en werktafels. Al snel bleek dat 
onvoldoende overdracht uit de voor bereidende fase was 
opgenomen binnen de partner organisaties. Dit bracht 
nieuwe interpretaties met zich mee. 
Een begrippenkader diende te worden gemaakt. Gevolg 
was hernieuwde visieafstemming bij organisatie van de 
projectuitvoering.
 
Er was geen gemeenschappelijke visie 
Er was geen gemeenschappelijke visie op de theoretische 
benadering en de praktijkbenadering. Er was veel discussie 
over het bewaken van de empowermentgerichte project-
ontwikkeling en over het al dan niet aantrekken van HIVA 
als extra partner. 

In feite een discussie over de verhouding theoretische 
benadering en praktijkbenadering. De visie m.b.t. empower-
mentgericht en participatief werken in het project 
(bottom-up) bleek onvoldoende gedeeld op het ogenblik 
dat in de twee wijken participatieplannen in test gingen. 
Sommigen geloofden niet in het versterkend effect van 
participatie van wijkbewoners en werklozen of vonden dit 
te moeilijk om te hanteren in resultaatgerichte werking.
De verwachtingen naar ‘denken’ en ‘doen’ in de project-
uitvoering bleken zeer uiteen te liggen. Er is steeds bij 
projectmedewerkers, maar ook bij stuurgroepleden, 
aangevoeld dat theoretische benadering en pragmatische 
benadering de ontwikkeling en uitvoering bemoeilijkten. 
Sommigen gaven aan dat zij concepten wensten te 
ontwikkelen om die om te zetten in operationele stappen-
plannen met benoeming van methodische doelstellingen, 
evaluatiecriteria etc. en dan over te gaan tot actie. Anderen 
gaven er de voorkeur aan om ‘uit buikgevoel’ actie te 
voeren en die daarna te benoemen naar methodische 
aspecten. Dit bracht een spanningveld tussen resultaat-
gericht en methodisch procesgericht werken met zich mee. 

Vertaling van doelstellingen in resultaten ontbrak
Het aanvraagdossier bleek te veel interpretatieruimte te 
laten over rollen en verantwoordelijkheden. Strategische 
doelstellingen bleken onvoldoende vertaald in operationele 
doelstellingen en daaraan gelinkte resultaten. Ook dit 
bracht herhaalde visieafstemming en vertraging in het 
projectverloop met zich mee. 

De ontwikkelingsopdracht bleek door de partners niet 
altijd juist ingeschat:
Tijdinvestering in organisatie van kennisopbouw, kennis-
deling, voorbereiding en evaluatie van ontwikkelde 
concepten bleek onderschat. Daardoor ontstond weer-
stand over het maken van vergaderafspraken, voorbehoud 
naar gezamenlijke ontwikkeling tussen de teams in de 
twee wijken. 
Ook op stuurgroepniveau bleek het niet evident, ondanks 
een vastgelegde vergaderkalender tot en met 2007, om 
vergaderafspraken na te komen. De organisatie werd 
regelmatig als ‘te’ regulerend aangevoeld.

Inzet van medewerkers en toewijzing van verantwoordelijk
heden werd onzorgvuldig beheerd:
• een mandaat voor inhoudelijke projectleiding ontbrak. 
• er werden aanwervingen gedaan op veronderstelde  
 profielen die een mismatch bleken te zijn 
• medewerkers werden afgevaardigd in het project 
 terwijl zij al in een bepaald takenpakket functioneerden  
 waarin zij dan voor een deel werden vrijgesteld. Dit   
 bleek vaak in theorie zo te zijn en in praktijk voor over- 
 belasting van verschillende takenpakketten te zorgen.  
 Voor sommigen werd LFN-inzet volledig afgebouwd.  
 Vervanging voorzien bleek evenmin evident.

Ontbreken van projectleiding
Omwille van het ontbreken van inhoudelijke projectleiding 
werd gekozen voor een werkvorm die toeliet dat elke 
partner gedurende een periode het voorzitterschap van 
werktafelvergaderingen op zich nam. Doel was om de 
verantwoordelijkheid te spreiden en iedere partner de 
kans te geven om zelf sturend te kunnen optreden. Ieder 
droeg op die manier bij tot het beslissen over operationele 
keuzes. Maar zelforganisatie van operationele teams 
veronderstelt gezamenlijke verantwoordelijkheid opdat 
‘spontaan’ zou worden ingespeeld op situaties. Deze 
verwachting bleek een misvatting. Beslissingsprocedures 
dienden te worden herzien. Om miscommunicatie en 
verkeerde interpretatie te vermijden, werd de Stuurgroep 
in oktober 2006 herzien naar een operationele Stuurgroep 
waar projectmedewerkers samen met stuurgroepleden 
onderwerpen bediscussieerden en beslissingen namen.

Als gevolg van demotivatie heeft een aantal project-
medewerkers ontslag genomen. Anderen werden door 
hun organisatie in ontslag gezet. Teambuildingsactiviteiten 
in de loop van de samenwerking waren nuttig geweest 
om frustratie te kantelen, doch werden niet voorzien. 
Het HRM-aspect werd minimaal opgenomen in het 
partnerschap.

6 Hoger Instituut voor de Arbeid, Universiteit van Leuven, België
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Stuurloos of sturing

Als de voorwaarden in zo’n context ontbreken, wil het 
niet lukken om een project daadwerkelijk te realiseren. 
Ook al doen de mensen in de frontlijn Antwerpen nog zo 
hun best, de voorwaarden ontbreken om iets in de praktijk 
tot stand te brengen.
Zo kan een project dus letterlijk stuurloos worden. En 
dan zet toch iedereen zich maximaal in, zijn er mensen 
die beginnen met ambitie en hart voor de zaak. De teleur-
stelling en frustratie is erg groot en eindigt in wat 
Monique Beeckmans noemt, demotivatie. 

Wat na dit voorbeeld extra opvalt is het ogenschijnlijke 
gemak waarmee in Breda in complexe situaties wordt 
geopereerd. Er wordt flexibel gemanoeuvreerd tussen het 
beleid van de gemeente en de andere partners aan de ene 
kant en de dagelijkse praktijk in Noordoost aan de andere 
kant. Naast allerlei andere bovengenoemde voorwaarden, 
blijkt hier ook het belang van de jarenlange ervaring en 
een gezamenlijke geschiedenis bij het opzetten van een 
complex project. Dan kan naast de formele structuur,
in geval van nood ook nog altijd de informele structuur 
worden benut. Hilarisch is in dit verband het verhaal over 
verzamelen van de benodigde handtekeningen van de 
partners voor de ESF/Equal-aanvraag in Breda. Op het 
allerlaatste moment is Anja van Leeuwen (projectmede-
werker) namens het PMT op de fiets alle partners afgegaan 
met de vraag of ze onmiddellijk een handtekening willen 
zetten onder de aanvraag: ’Het PMT legt het later wel uit.’ 
Zonder blikken of blozen hebben de partners dat allemaal 
gedaan. Dan moet dat PMT daarna natuurlijk wel met een 
goed verhaal komen, anders is het snel gedaan met het 
vertrouwen.  

3 Vitaliteit en samenwerking
 Over het inzetten van kwaliteiten en het vormgeven van samenwerking

De samenwerking tussen gemeente, corporaties en 
bewoners in Breda Noordoost is in 1998 ontstaan en 
naar de beleving van de betrokken partners is die samen-
werking duurzaam en productief. ‘Er is een verbondenheid 
waardoor je bereid bent wat extra voor elkaar te doen. 
We zitten hier samen met een soort verbetenheid: ‘We 
zorgen dat het goed komt’, zegt Frans Kuiper. 'Als een
van de mensen mij iets vraagt, denk ik: ‘Ik ga kijken hoe 
ik dat kan realiseren.’ Ook als dat buiten mijn grenzen 
ligt.’ (Interview met Frans Kuiper) 
De vraag die zich in dit hoofdstuk aandient gaat over 
wanneer samenwerkingsverbanden duurzaam en produc-
tief, succesvol en vitaal zijn en wat daarvoor nodig is. In 
veel beleidsnotities wordt samenwerking tussen instituties 
als vanzelfsprekend aanwezig verondersteld of als gemak-
kelijk tot stand te brengen, terwijl het in de praktijk vaak 
heel erg lastig is om ook maar iets gezamenlijk van de 
grond te krijgen. De al bijna tien jaar durende samenwer-
king in Breda Noordoost mag wat dat betreft een klein 
wonder genoemd worden, in het jargon van dit hoofd-
stuk: een vitale coalitie. Dat betekent niet dat alles steeds 
hetzelfde is gebleven, de manier van werken en de 
om geving van het project is in de tijd steeds weer anders 
en aangepast.
Ook in dit hoofdstuk gebruiken we een theoretisch kader 
om naar de concrete werkelijkheid te kijken, het concept 
van vitale coalities. De term duikt tegenwoordig nogal 
eens op, maar wat zijn vitale coalities? Coalities zijn vitaal 
te noemen als ze onder de betrokkenen scherpte en inspi-
ratie weten te organiseren7.

Randvoorwaarden voor vitale coalities

Er zijn drie belangrijke randvoorwaarden te noemen voor 
het ontstaan van vitale coalities8:   

1. Maatschappelijke druk die voelbaar is
Een eerste randvoorwaarde voor het ontstaan is de aan-
wezigheid van maatschappelijk druk. Er moet een maat-
schappelijke situatie zijn die om verandering vraagt, 
die gevoeld wordt door bewoners, politiek, betrokken 
organisaties of betrokken professionals. 

2. ‘Everyday makers’9 die voldoende ruimte krijgen
Goede intermediairs, mensen die de verbinding tussen de 
belevingswereld van bewoners en het functioneren van de 
gemeentelijke diensten kunnen leggen, zijn een tweede 
voorwaarde. Het gaat om de rol van publieke onder-
nemers in de lokale samenleving, om ‘everyday makers’, 
om de doeners pur sang, mensen die vanuit gedrevenheid 
en betrokkenheid dingen voor een wijk voor elkaar weten 
te krijgen. Het gaat om de mensen, in Breda Noordoost 
zijn dat mensen als Frans Kuiper, Leo van Gerven, Irene 
Nagtzaam en Gerhard Hup, maar ook om de ruimte die zij 
krijgen. Ze moeten relatief los van bestaande hiërarchieën 
kunnen opereren. Die ruimte hebben ze nodig, maar 
moeten ze ook krijgen. Die is er niet vanzelf, anderen 
moeten die geven en organiseren.
Vaak zijn alledaagse doeners meer gericht op actie en 
toegewijde inzet, dan op begroten en plannen. Dat is 
natuurlijk niet erg. Wel is het handig wanneer nodig deze 
‘blinde vlek’ op te vangen met expertise van anderen. 
Het gaat dan vanzelfsprekend niet per se om begroten en 
plannen, maar meer in het algemeen om een ‘voldoende 
zakelijkheid’ om te overleven. En dit is nu precies de 
functie die Eric de Vries als lid van het PMT binnen Werk 
aan de wijk vervult. Een doener op zijn eigen wijze. 

Tot slot

We kijken terug naar waar we het hoofdstuk mee 
begonnen, naar de ambities die geformuleerd zijn in de 
ESF-Equalaanvraag: ‘Via het ontwerpen van een nieuw 
organisatiemodel waarbinnen de vraaggerichte samen-
werking tussen aanbieders van diensten gekoppeld wordt 
aan bestaande en nieuw te ontwikkelen mogelijkheden 
voor maatschappelijke en arbeidsparticipatie ontstaat een 
structuur die zeer innovatief is. Het aan elkaar verbinden 
van deze bestaande en nieuw te ontwikkelen elementen 
in een innovatief organisatiemodel waarbij alle relevante 
partijen samen werken vormt de kern van de aanvraag 
in het kader van Equal. Het project heet SAMISSIE: Samen 
werken aan een Missie.’ (bijlage 2, p.4) 
Het blijven natuurlijk grote woorden, maar toch is Samissie 
er redelijk in geslaagd een rijk en effectief organisatie model 
neer te zetten. Het is geen model dat zomaar omgezet 
kan worden naar andere situaties. Het is gegroeid, lang-
zaam maar zeker effectief gemaakt. Ervaring, op elkaar 
in gespeeld zijn, duidelijke doelstellingen, een zelfstandige 
positie, verbindingsofficieren, een goed functionerende 
overlegstructuur, het zijn allemaal onderdelen die van 
belang zijn. Beleidssturing, frontlijnsturing en de verbinding 
tussen beide is ‘op orde’ en goed vormgegeven. Voor 
anderen is er lering uit te trekken door er elementen uit 
te halen die op de eigen situatie van toepassing zijn, door 
ideeën op te doen voor de eigen beleidspraktijk. Niet door 
de situatie te copiëren. Zo werkt het niet. 

7  Tops p. 355 in Dubbeldam e.a.   

8  Zie hiervoor Hendriks en Tops (2002a en b), en van de Wijdeven e.a. (2005)

9  Bang en Sorensen (1998)
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3. De aanwezigheid van politiek-bestuurlijke rugdekking
Vanwege de noodzaak van ‘de ruimte om te opereren’ 
hebben deze publieke ondernemers reële steun en 
bescherming nodig van mensen die in het lokaal bestuur 
(ambtelijk of politiek) een machtige positie hebben. 
De bescherming betreft niet zozeer de persoon maar de 
aanpak of beweging waar die voor staat. Dit wordt ook 
wel genoemd de wenselijkheid van ‘een schaduw van 
hiërarchie’10. De aanwezigheid of het meekijken van 
een partij met ‘positionele macht’ is van belang om vaart 
en effectiviteit in samenwerkingsprocessen te houden. 
Essentieel is dan wel dat deze ‘rugdekkers’ ook binnen hun 
institutionele context dingen voor elkaar kunnen krijgen, 
anderen kunnen overtuigen en een zekere statuur en 
invloed hebben. In Breda Noordoost is de Stuurgroep 
de rugdekking van de mensen in de praktijk. Maar ook 
anderen vervullen die rol, zoals de directeur Sociale 
Zaken de rugdekking is van Frans Kuiper. Frans heeft een 
mandaat en kan met een grote vrijheid opereren omdat 
hij de steun en ruimte krijgt van zijn directeur. Die heeft hij 
overigens niet zomaar gekregen maar moeten verdienen, 
zo merkten we al eerder op. Deze rugdekking zorgt er 
voor dat zaken soms sneller kunnen gaan dan gebruikelijk. 
Bij Frans Kuiper hoeft niet alles over tien schijven, hij heeft 
een mandaat waarmee hij behoorlijk vrij kan handelen. 

Spanning tussen logica’s

In vitale coalities kan het niet altijd zonder conflicten 
en strijd gaan. Er is vaak spanning, er moet iets ‘veroverd’ 
worden want het gaat immers ergens over, er is een 
belang. De spanning zit zowel in het resultaat als in het 
proces. Er moet iets gerealiseerd worden. Er moet, met 
andere woorden, een productieve balans gevonden 
worden tussen vier ‘logica’s’: tussen de ‘instrumentele’ 
logica en de ‘culturele’ logica, en  tussen de ‘institutionele 
logica’ en de ‘situationele’ logica. 
Bij de spanning tussen instrumentele en culturele logica 
gaat het om de definiëring van het resultaat: wat wil men 
dat er uit komt, om welke oplossing gaat het, wat is het 
gewenste antwoord op het probleem. 

Gaat het bijvoorbeeld bij Lusten & Lasten in de eerste 
plaats om aantoonbaar en meetbaar resultaat in de fysieke 
verbetering in de wijk of gaat vooral het om de betrokken-
heid en trots van de bewoners? 
Een andere spanning is die tussen institutioneel en 
situa tioneel. Dan gaat het vooral om hoe de dingen zijn 
georganiseerd, om het proces. In Antwerpen bijvoorbeeld 
is de spanning tussen de institutionele logica, zijnde de 
handelwijze en opstelling van de organisaties, en de situa-
tionele logica, de mensen in het veld, zo hoog opgelopen 
dat het project is geklapt.

Deze logica’s (of perspectieven) zijn alle vier van belang, 
maar ze staan onderling op gespannen voet. En dan gaat 
het niet om het opheffen van die spanning maar om het 
productief maken ervan. Want alle perspectieven staan 
ergens voor, ze zijn nodig om tot samenwerking en 
productiviteit te komen.

a. Omgaan met de spanning tussen de ‘institutionele’ en  
 ‘situationele’ logica.
Overheden handelen doorgaans volgens een institutionele 
logica: zij handelen in termen van algemene regels, 
universele uitgangspunten en eenduidige afspraken. Het 
gaat om verantwoording, planning, controle en beheers-
baarheid, om belangen en posities van een organisatie. 
In de situationele logica gaat het om de vraag wat er in 
een concrete situatie ‘in het echt’ nodig is, om redeneren 
en handelen vanuit een concrete en direct ervaren werkelijk-
heid. Institutionele en situationele logica hebben elkaar 
nodig. Als er alleen vanuit de institutie wordt gedacht, ont-
staat er al snel een ongewenste bureaucratie die de relatie 
met de werkelijkheid mist. Als er alleen vanuit de situatie 
wordt gehandeld ontstaat onmacht en willekeur, de ‘bed-
ding’ ontbreekt. Beide logica’s zijn wederzijds afhankelijk 
maar niet gemakkelijk te verenigen. Er ontstaan spanningen 
maar juist tussen deze spanningen moet een balans 
worden gevonden. Werk aan de wijk is een project waarin 
een behoorlijke balans is gevonden. Politieke agenda’s 
en beleidsagenda’s zijn gekoppeld aan concrete situaties. 
In Labourforneighbour is men daar niet in geslaagd. 

Leo van Gerven

Werk aan de wijk, werkt! 

Netty Verdult 

10 (Scharpf, 1997)
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Leny Braks Eric de Vries en Gerhard Hup

Werk aan de wijk, werkt! 

Yolanda van Dijk en Dirk Vuyk

Werk aan de wijk, werkt! 

Semsettin Tan 
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Werk aan de wijk, werkt! 

Omiro R.M. Mauricia 
Werk aan de wijk, werkt! 

Marga Peters en Hans van den Assem 

Frans Kuiper Irene Nagtzaam
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Werk aan de wijk, werkt! 

Thea van Dijk 

Maar ook in een redelijk goed lopend project ontstaat 
regelmatig een disbalans. Dan zijn soms confrontaties 
nodig. Leo van Gerven vertelt hoe hij confrontaties 
gebruikt: ‘Belangrijk vind ik dat je af en toe de scherpte 
erin brengt. Dat betekent voor mij dat ik af en toe ver wil 
gaan in debatten. Het gaat mij dan niet om het gelijk 
krijgen voor mezelf, maar wel om gelijk krijgen dat er iets 
gebeurt. Dat betekent soms dat je aardig moet zijn, soms 
ook streng moet zijn en soms ook ruzie moet maken. 
En ruzie gaat er dan weer om hoe kan je dat productief 
maken. Soms zeg ik: forceer maar een conflict. Het voor-
deel van een conflict is dat de partijen scherper moeten 
formuleren dat ze aan de goede kant van de streep staan. 
Of dat ze scherper moeten formuleren waarom ze niet 
meedoen. En soms zeggen ze dan uiteindelijk: we willen 
toch meedoen.’ Confrontaties worden gebruikt  om dingen 
voor elkaar te krijgen, maar ook om scherpte en alertheid 
te houden in het proces. Leo van Gerven heeft er niet voor 
niets voor gekozen steeds een min of meer onafhankelijke 
positie te bevechten als zelfstandig adviseur: ‘Ik dien het 
belang van alle partners en bewoners.’ Daardoor kan hij 
een aantal dingen zeggen. 

b. Balanceren tussen de ‘instrumentele’ en ‘culturele’ logica.
Naast de spanning tussen de ‘institutionele’ en de ‘situa-
tionele’ logica is een andere terugkerende spanning in 
vitale coalities die tussen de ‘instrumentele’ en ‘culturele’ 
logica. Bij instrumentele logica gaat het om doelstellingen 
en de verhouding tussen instrumenten en doelstellingen. 
Ze zijn een middel (een instrument) om problemen 
effectief en efficiënt aan te pakken: er is een ongewenste 
situatie, en de vraag is “Wat te doen om zo snel en 
doeltreffend mogelijk de gewenste situatie te bereiken?” 
Instrumentele logica is oplossings- en resultaatgericht. 
In Breda Noordoost wordt de structurerende kant van 
deze logica het meest zichtbaar in de rol van PSW als 
hoeder van de Equal afspraken. Door tussenrapportages 
en eva luaties wordt het proces wat naar een resultaat 
(100 re-ïn tegratietrajecten, 10 nieuwe diensten) moet 
leiden steeds heel zichtbaar gemaakt. Hoe ver staan we, 
wat loopt achter ten opzichte van de planning, waar 
moet extra aandacht naar toe, al dat soort vragen komen 
iedere PMT-vergadering aan de orde. Dat brengt veel 
scherpte in het proces.
 

De culturele logica gaat niet zozeer uit van de vraag welk 
middel in te zetten voor probleemoplossing, maar focust 
juist op ‘de manier waarop interactie plaatsvindt’. 
In de culturele logica gaat het om onderliggende zin- en 
betekenis gevingspatronen, bijvoorbeeld of burgers het 
gevoel hebben serieus genomen te worden. Zoals de 
burgers in Breda Noordoost zich in het project Lusten & 
Lasten gehoord en gezien voelden. Of waar juist emoties 
hoog oplopen als burgers zich niet gezien en gehoord 
voelen, zoals in het begin van Samenwerken aan leefbaar-
heid het geval was. 

In de praktijk

Begin 2007 hebben wij zowel Monique Beeckmans uit 
Antwerpen als Leo van Gerven uit Breda gevraagd te 
vertellen over hoe  – naar hun eigen mening – vitale 
coalities in Antwerpen en Breda vormgegeven zijn en wat 
daar voor hen belangrijk in was. Dit overzicht van Leo is 
een beetje de tegenhanger van het verhaal van Monique 
in het vorige hoofdstuk. Het gaat om dezelfde thema’s, 
maar de toon is zo anders. In Breda Noordoost staan 
mensen aan het stuur, ze kunnen vooruit in hun handelen 
en denken. In Antwerpen is er vooral het gevoel over-
geleverd te zijn aan anderen. 
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Leo van Gerven over vitale coalities en de 
balans tussen vier logica’s in Breda Noordoost. 

Meerdere partijen
Ik vind het belangrijk dat er samenwerkingsverbanden 
zijn en hoe je die scherp houdt. Daarvoor heb je meerdere 
partijen nodig. Woningbouwcoöperaties, bewoners en 
de gemeente zijn dan de belangrijkste partijen want zij 
hebben een duurzame relatie met een gebied. Dat wil niet 
zeggen dat samenwerking dan altijd eenvoudig is, want 
ze hebben natuurlijk allemaal verschillende belangen. 
Gemeentes worden vaak geleid door de waan van de dag, 
terwijl woningbouwcoöperaties een wat consistenter 
beleid hebben. Het is daarom van wezenlijk belang dat 
de bewoners erbij zitten, omdat dat druk op de andere 
partijen zet om tot resultaten te komen. 

Verbinden van partijen
Je moet vooral zoeken naar het verbinden van die partijen. 
Als je dat niet organiseert, dan lukt het ook niet. Ik teken 
het wel eens in een cirkel waar de partijen aan de rand 
staan en ze hebben allemaal een streepje naar het middel-
punt toe. De kunst is dus om dat middelpunt te vinden 
dat ze allemaal verbindt. Het punt waarvan ze allemaal 
zeggen: daar zit iets in voor ons. Zowel op het strategische 
niveau, het operationele niveau en het uitvoerende niveau 
of het tactische niveau. 

Bestuurders moeten verantwoordelijkheid willen dragen
Er moeten directeuren of wethouders zijn die verantwoorde-
lijkheid wensen te dragen voor het project. Dat is de enige 
manier waarop bewoners het gevoel krijgen dat ze serieus 
genomen worden. Mensen hebben vaak veel vervelende 
dingen in hun leven meegemaakt, hebben wantrouwen 
tegen alles. Daarom moet je mensen vertrouwen geven, 
laten zien dat er ook bestuurders zijn die dat serieus 
nemen, dat die verantwoordelijkheid nemen en dat die 
daarop ook aanspreekbaar zijn.  

Mensen erbij betrekken om draagvlak te krijgen
Als je iets voor elkaar wilt krijgen, dan moet je mensen 
mee zien te krijgen, dan moet je hen ook het gevoel 
geven dat ze serieus genomen worden en dat moet daad-
werkelijk blijken. Dat betekent informeren, dingen met 
hun samendoen. Dat is belangrijk om draagvlak te krijgen 
voor de ideeën of de richtingen waar je heen wil. Dat 
draagvlak heb je nodig om tot realisatie te komen. 

Successen delen
Wil je succes behalen dan moet je ook anderen mee laten 
kijken en mee laten praten. Zo heb ik altijd  de gemeente-
raad geïnformeerd, uitgenodigd op bijeenkomsten, succes 
proberen te delen maar dan ook breed uit te meten, 
dus door manifestaties te organiseren, pers te organiseren, 
feesten te organiseren, waarbij de wethouders mogen 
komen om de lintjes door te komen knippen, maar 
daarmee zich toch tevens te verbinden aan het proces. 

Maatschappelijk relevant
Het moet gaan over een maatschappelijke noodzaak,
het moet betekenisvol zijn. Het moet er toe doen, mensen 
moeten het belangrijk vinden. 

Goede mensen om je heen verzamelen
Het gaat er ook een beetje om dat je goede mensen om 
je heen krijgt, dat je mensen ook durft te beoordelen. Wil 
je succes behalen dan moet je ook scherp zijn en de mensen 
kiezen waar je snel mee tot overeenstemming komt. Als 
je goede mensen om je heen hebt weten te krijgen, die er 
ook voor willen gaan, dan gaan die mensen natuurlijk ook 
wat doen en dan gaat een beweging ontstaan.

Durven kiezen
Anderzijds moet je natuurlijk ook durven kiezen als 
mensen niet geschikt zijn voor hun taak. Dat soort keuzes 
moet je ook kunnen en durven maken. Zakelijkheid, dat is 
ook nodig om de scherpte in zo’n organisatie te houden, 
om de organisatie zo levensvatbaar mogelijk te maken.

Succes beïnvloeden
Het feit dat de universiteit bij Samissie betrokken is, heeft 
ook te maken met de vraag: ‘Hoe kan ik er voor zorgen 
dat als dingen mis gaan dat er dan toch succes is?’ Succes 
kan je altijd beïnvloeden. Het feit dat je jezelf kritisch 
durft te laten aanschouwen, de andere partij die niet 
dezelfde is daarin mee laten kijken, dat alleen al is natuur-
lijk eigenlijk heel goed dat je dat kan en dat je dat doet. 
Dan kan het eigenlijk al niet meer mis, want ook al komt 
eruit dat je het verkeerd gedaan hebt, dan kan je daar 
weer leermomenten uit halen waarvan je kan zeggen het 
is goed dat we dat geleerd hebben. 

Mensen vooruit helpen én het moet iets betekenen voor 
mensen in de wijk.
Ik wil kijken hoe we mensen vooruit kunnen helpen en 
dat zijn mensen waarvan ik denk dat je die moet helpen. 
Daarnaast en dat is het tweede doel dat ik altijd voor 
ogen heb, moet het iets betekenen voor mensen in de 
wijk. Als je alleen mensen beter wil scholen, stimuleert dat 
niet voor mensen om daarin door te gaan. Het is juist dat 
ze complimentjes van andere mensen krijgen, dat ze vooral 
waardering krijgen van mensen in hun eigen buurt. Dat 
vind ik heel belangrijk, dat als mensen bij oudere mensen 
thuis wat doen, dat die oudere mensen er iets aan hebben 
en daardoor hun dankbaarheid tonen. Dat is volgens mij 
vele malen beter dan wat je in je salariszakje vindt. 
Hoewel dat ook belangrijk is. 

In het nevenstaande praktisch handelen zijn de verschillen-
de logica’s terug te zien11. 
• Het instrumentele: het proces dienst zichtbaar bij te  
 dragen aan de oplossing van een probleem. 
• Het culturele: in het proces is een plek voor waarden/ 
 emoties/gevoelens die uitdrukking zijn voor 
 onderliggende zin- en betekenisgevingspatronen.
• Het institutionele: het proces weet zich succesvol te 
 verbinden met procedures of posities die in de 
 institutionele orde van belang worden geacht.
• Het situationele: in het proces is voldoende ruimte om  
 in te spelen op de concrete situatie en de dynamiek die  
 daarin besloten ligt.

Er is in Breda Noordoost ruimte voor alle vier de 
perspectieven waardoor vitale interactie kan ontstaan. 

Tot slot

Vitaliteit is, naast dit evenwicht tussen de verschillende 
logica’s, onlosmakelijk verbonden met mensen die zich 
vanuit een persoonlijke drive met liefde en toewijding in 
willen zetten. Inzet vanuit een persoonlijke gepassioneerde 
betrokkenheid is meestal ook inzet die duurzaam is, het 
is een brandstof die lang meegaat en tot extra prestaties 
kan leiden. Dat zien we wel bij de mensen die zich nu al 
bijna tien jaar verbonden voelen met Breda Noordoost. 
Hoewel toewijding en motivatie kwaliteiten zijn die elke 
organisatie wel zal waarderen, zijn zij toch niet gemakkelijk 
in de context van een bureaucratische organisatie tot ont-
wikkeling te brengen. Bureaucratie is nu eenmaal gebaseerd 
op hiërarchie en op regeltoepassing. Daar ligt haar kracht 
en haar zwakte tegelijkertijd. Bureaucratie is gebaseerd 
op ‘ontpersoonlijking’: wie deel gaat uitmaken van een 
bureaucratisch systeem levert daarmee onver mijdelijk een 
deel van zijn persoonlijkheid in, in ruil voor een bepaalde 
mate van bescherming en een abstracte verbinding met de 
publieke zaak. Persoonlijke voorkeuren behoren geen rol te 
spelen. Hoe begrijpelijk en vanzelf sprekend deze uitgangs-
punten voor ons ook zijn, zij ondermijnen vaak die krachten 
die voor betekenisvol beleid cruciaal zijn: persoonlijke 
inzet, toewijding, initiatief en ondernemingszin. Juist in 
vitale coalities zijn zij van groot belang.

11 (Uit: Tops 2007 p.357) 
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Op een video12 zag ik een Turkse meneer op een fiets die 
naar een Nederlandse mevrouw ging om daar een klusje 
te doen. Ik zag wat het voor twee groepen kan betekenen, 
en het werd helder dat we iets voor de bewoners moesten 
doen. Oudere bewoners zijn een beetje bang voor alloch-
tonen. Maar de ouderen zijn de vragers van diensten, 
allochtonen de aanbieders. Dit project draagt ertoe bij zij 
elkaar leren kennen. Ze komen elkaar tegen in het winkel-
centrum. Ze groeten elkaar. (uit het interview met Leny 
Braks, Woningbouwcorporatie Singelveste) 

Hoe eenvoudig het ook klinkt, een Turkse meneer die op 
zijn fiets een klusje gaat doen bij een oudere Nederlandse 
mevrouw is voor Leny Braks het doel van Werk aan de 
wijk. De Turkse meneer heeft werk (vooruitkomen) en de 
Nederlandse mevrouw heeft een klusje laten opknappen 
wat ze anders zelf niet voor elkaar kreeg. En waarvoor ze 
had moeten wachten tot een familielid, de buurman of de 
Thuiszorg haar hielp. Ze was dan afhankelijk van hun hulp. 
Nu kan ze met een dienstencheque zelf dit klusje laten 
klaren. Bovendien vindt door deze ontmoeting integratie 
plaats. De Turkse meneer en de Nederlandse mevrouw zijn 
geen vreemden meer en ze kunnen overwegen elkaar te 
groeten als ze elkaar tegenkomen.  

De sociale doelstellingen van Werk aan de wijk zijn onbe-
kommerd wonen en zicht op vooruitgang. Maar hebben 
die doelstellingen daadwerkelijk betekenis voor de mensen 
in Noordoost, voor de sociale structuur in de wijk? 
In dit hoofdstuk gaan we in op achtergronden van sociale 
investeringen, hoe je sociale investeringen kunt duiden, in 
een kader kunt plaatsen en hoe dat ook geldt voor Werk 
aan de wijk.

Leefbaarheid in wijken

De doelstellingen zicht op vooruitgang en onbekommerd 
wonen worden bij Werk aan de wijk en ook al eerder 
bij Samenwerken aan leefbaarheid als tamelijk vanzelf-
sprekende sociale investeringen geformuleerd. Maar om 
te weten of deze benadering werkelijk aansluit bij de  
problemen van mensen moeten we meer weten over de 
achtergronden van sociale investeringen: wanneer zet 
een investering zoden aan de dijk? Een werkbaar handvat 
hiervoor is wellicht de levensloopbenadering. 
Deze benadering is afkomstig uit de gerontologie13 en is 
oorspronkelijk bedoeld om meer te weten te komen over 
voorwaarden om ouderen langer zelfstandig te laten 
wonen en leven. Er wonen in Noordoost veel 55-plussers 
(29%), veel huishoudens met een laag inkomen (45%) 
en relatief veel allochtonen (37%). Bovendien is 9% van 
de beroeps bevolking werkloos, twee keer zoveel als het 
landelijk gemiddelde. De levensloopbenadering past  
goed bij de bevolkingssamenstelling in Noordoost waar 
het gaat om ouderen. Maar de benadering is gelukkig 
breder toepasbaar en hoeft zich daartoe niet te beperken. 
De Maatschappelijk Ondernemers groep beschouwt dit 
model bijvoorbeeld als een bouwsteen voor de discussie 
over welzijn. Zelfstandig wonen en leven is een vraagstuk 
dat veel meer mensen betreft dan alleen de groep ouderen. 
Bijvoorbeeld omdat steeds meer mensen chronisch ziek 
zijn. Mensen overlijden nog zelden meteen aan acute 
ziektes, maar blijven wel steeds vaker chronisch ziek: 
je herstelt van een hartaanval, maar houdt er hartfalen 
aan over. En deze mensen zullen, al is het maar vanwege 
oplopende kosten in de gezondheidszorg (70-80% van 
de zorgkosten wordt veroorzaakt door chronische
aan doeningen) gestimuleerd worden zelfstandig te blijven 
wonen. Kern van de levensloopbenadering is dus de vraag 
hoe mensen zo lang of zo goed mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen en leven en wat daarvoor nodig is. 

4 Mensen leven in vandaag
 Over het begrijpen van mensen in de wijk

12 Videoband van ‘Wonen, Zorg en Service in de wijk’ in Tilburg 

13 Houben, dr. P.P.J., Levensloopbeleid, Elsevier, Maarssen 2002. 

Levensloopbenadering

De levensloopbenadering gaat uit van de eigen verant-
woordelijkheid van iedere individuele burger om de eigen 
levensloop en de gewenste kwaliteit van het leven te 
plannen en te sturen. Er wordt niet bij voorbaat veronder-
steld dat burgers dat maar moeten kunnen, er wordt 
gezocht naar wat daarvoor nodig is. Er zijn, volgens deze 
benadering, drie ‘ingrediënten’ die burgers nodig hebben 
om zelfredzaam en maatschappelijk te kunnen (blijven) 
participeren: stuurkracht, een balans op vijf levensdomeinen 
en een geschikte omgeving.   

Stuurkracht bestaat uit vaardigheden die mensen in staat 
stellen hun leven te analyseren en bij te sturen. Dat zijn 
cognitieve vaardigheden, maar ook andere vaardigheden 
zoals het omgaan met emoties en met complexe situaties. 
Of ook levenswijsheid. Het gaat bij stuurkracht om de 
vaardigheden van de persoon, van het individu.
Nahid bijvoorbeeld vertelt over haar werk in ’Werk aan 
de wijk’ werkt! dat gelijktijdig met dit boek verschijnt. 
Ze is gevlucht uit Afghanistan en werkt nu via Werk aan 
de wijk als afdelingsassistent bij de bejaardenverzorging 
in Vuchterhage: ‘Maar zodra Werk aan de wijk begint 
met een opleiding kinderopvang, sta ik vooraan om me 
aan te melden. Want ook ik heb een droom en dat is 
werken als leidster in de kinderopvang. Als er kansen zijn 
en het meezit wil ik ook wel hogerop.’ Bij Nahid kun je in 
wat ze zegt voelen en zien dat er stuurkracht aanwezig is. 

In de psychologie gebruikt men een andere term, men 
spreekt daar ook wel van ‘locus of control’ of beheersings-
oriëntatie als het gaat om de vraag of je het gevoel hebt 
zelf invloed te kunnen uitoefenen op een situatie. Waar 
denk jij dat de beheersing of controle over jouw leven 
ligt? Wie denk jij dat er iets aan je probleem kan doen? 
Bij een externe locus of control ontbreekt het gevoel zelf te 
kunnen sturen en heb je het gevoel dat je geluk afhangt 
van het lot of van machtige anderen zoals artsen, docenten, 
de gemeente, het indicatieorgaan enz. Men stelt zich dan 
afhankelijk op en laat het sturen aan de omgeving over. 
Bij een interne locus of control heb je het gevoel dat je 
zelf actief kunt handelen14, dat je ‘stuurkracht’ hebt.

Als tweede aspect van zelfsturing worden levensdomeinen 
benoemd. Er zijn vijf domeinen die ‘de hoofdpijlers vormen 
van zelfidentiteit’: lichaam en geest, sociale relaties, 
materiële zekerheid, arbeid en presteren, waarden en 
inspiratie. Het gaat om de balans op deze domeinen, als 
die aanwezig is ervaren mensen welzijn en kwaliteit van 
leven. Er kan bijvoorbeeld onbalans ontstaan als er geen 
steun is op de andere levensdomeinen wanneer mensen 
ziek worden, hun inkomen daalt en het aanzien op het 
werk vermindert. Maar als bijvoorbeeld iemand dan veel 
steun krijgt vanuit sociale relaties en nieuwe waarden in 
het bestaan ontdekt, kan er nog steeds veel kwaliteit 
in het leven worden ervaren. ‘Ik heb veel steun aan mijn 
familie en buren. Ik zie nu pas wat dat voor betekenis 
heeft.’ Maar als men dat niet zo ervaart en in een sociaal 
isolement terecht komt ontstaat er onbalans. Dan is er bij 
verlies op het ene levensdomein geen compensatie op 
andere domeinen. Onbalans kan vele oorzaken hebben. 
Bijvoorbeeld veel mensen die bij Werk aan de wijk een 
re-ïntegratietraject volgen, komen oorspronkelijk uit een 
ander land en hebben vaak veel meegemaakt, zeker als ze 
zijn gevlucht uit hun eigen land. Een van de medewerkers 
van Werk aan de wijk, Zabiullah, beschrijft zijn verlies in 
een gedicht: (zie volgende pagina)

14 Probleemgerichte coping, zoals de situatie analyseren, werkt beter in situaties waar je daadwerkelijk controle   
 over hebt. Emotiegerichte coping, zoals afleiding zoeken, er niet aan denken, jezelf geruststellen, werkt beter 
 is situaties waar je geen controle over hebt. (Lazarus & Folkman, 1984; Forsythe & Compas, 1987)
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Lieve vriend,
Weet je wat ik heb verloren?
Ik heb mijn land verloren.
Waar ik ben geboren.
Waar ik tot mens ben geworden.
Ik heb de schone hemel met heldere sterren verloren.
Ik heb de bergen van mijn land verloren,
Waar ik friste lucht geademd heb.
En ik heb de rivieren en wilde natuur verloren.

Ik heb mijn vader de man die mij het liefst was verloren.
Ik heb mijn kennissen en buren en landgenoten verloren.
Ik heb mijn collega’s en studenten die respect voor mij 
hadden verloren.

Ik heb mijn gewoonte, mijn cultuur, mijn religie verloren.
Ik heb mijn verleden, mijn liefde, mijn dromen verloren.

Ik ben nu als een levend lijk.
Ik eet en drink maar voel de smaak niet.
Ik spreek en luister waar ik niks van begrijp.
Ik heb zelfs mijn gevoelens verloren.

Jij weet niet wat ik heb verloren.
Ik heb mijn land verloren
Ik heb mijn land verloren.
   

Zabiullah beschrijft zijn verlies, maar geeft ook aan hoe 
hij toch een balans heeft gevonden, onder andere door 
zijn werk bij Werk aan de wijk:
‘Ik ben nu medewerker sociale activering en ik heb de 
kans om werkervaring op te doen. Daar ben ik ontzettend 
blij mee. Ik vind mijn werk leuk en afwisselend. Ik kom
in contact met bewoners en zet allerlei activiteiten op. 
Zo heb ik bijvoorbeeld georganiseerd dat er samen met 
de bewoners een tuin achter het buurthuis Geeren-Zuid 
is aangelegd. Verder organiseer ik iedere woensdag en 
donderdag activiteiten voor kinderen in het buurthuis. 
Door te werken bouw ik een netwerk op, krijg ik werk-
ervaring en hoop ik na de nodige sollicitatiegesprekken 
aan een vaste baan te komen. Sociaal-cultureel werker of 
opbouwwerker. Dat is mijn droom als het over werk gaat.’ 
Het verlies van land en familie ervaart Zabiullah ook als 
echt verlies, maar er is niet veel mis met zijn ‘zelfsturing’, 
hij compenseert op andere terreinen.  

Bij de levensdomeinen is een onderscheid te maken 
tussen basisbehoeften en groeibehoeften. Basisbehoeften 
per domein hebben betrekking op het zelfstandig wonen 
en leven. Groeibehoeften verwijzen naar maatschappelijk 
participeren. Maslow heeft in zijn beroemde behoefte-
piramide beschreven dat bij het individu eerst een aantal 
basisbehoeften (lichamelijke behoeften, veiligheid, 
zekerheid) aanwezig moet zijn voordat actieve maatschap-
pelijke participatie en behoefte aan groei mogelijk is. Als 
het gaat om sociale interventies gaat een investering op 
basis behoeften vooraf aan maatregelen om maatschap-
pelijk participeren te bevorderen. Want als basisbehoeften 
ontbreken is participatie een brug te ver. Basisbehoeften 
zijn de ingrediënten van het brood waar Ton Streppel op 
doelt als hij zegt dat mensen toegerust moeten zijn. ‘Niet 
ieder mens is even gemakkelijk in de sociale omgang. 
Het idee van eigen verantwoordelijkheid werkt pas als je 
ook in staat bent die verantwoordelijkheid te nemen. 
Als je een brood wilt bakken moet je ook de ingrediënten 
hebben. Mensen moeten de kans hebben toegerust te zijn. 
Dat is iets anders dan pamperen. Mensen willen in de 
regel graag iets doen. Ze zijn gericht op: Kan ik het beter 
krijgen? Kan ik het beter doen? Mensen die die kans 
gepakt hebben krijgen ook het gevoel dat ze weer iets 
kunnen presteren. 15 In de oratie van Gabriël van den Brink noemt hij dit als de kortste definitie  

 van moderniteit die hij bedenken kan. (pag. 97)

16 (Foucault, 1989).

De eigenwaarde bij klanten en aanbieders is belangrijk.’ 
Participeren, vooruitkomen, ‘je best doen om te zorgen 
dat het beter wordt’15 is een volgende stap die pas 
genomen kan worden als er een basis is.

Een geschikte omgeving wordt in de levensloopbenade-
ring als derde aspect genoemd. Te grote druk vanuit de 
omgeving leidt tot apathie en stress. Te weinig druk of 
uitdaging leidt tot verveling. Ook in studies naar stress en 
burn-out blijkt steeds dat een omgeving die het onmogelijk 
maakt voor mensen om zelf problemen op te lossen een 
belangrijke oorzaak is van uitval. Jac Christis definieert 
stress als ‘het gevolg van een situatie waarin we bij de 
uitvoering van ons werk geconfronteerd worden met 
problemen, terwijl de organisatie van het werk ons niet 
de regelmogelijkheden verschaft om die problemen op 
te lossen.’ (Christis 1998, p. 39). Een omgeving is optimaal 
indien er een ‘fit’ is tussen vaardigheden en omgevings-
druk: geen onoverkomelijke belemmeringen, voldoende 
mogelijkheden tot compensatie en communicatie. Als 
ouderen een beroep moeten doen op organisaties als 
de Thuiszorg of het Indicatieorgaan ervaren ze dat vaak 
als negatief. Niet vanwege de kwaliteit van de hulp 
maar vanwege de bureaucratische rompslomp waarbij 
ze op geen enkele manier het gevoel bij hebben zelf 
over regelmogelijkheden te beschikken.   

Helpt het wat Werk aan de wijk doet? 

Als we tegen de achtergrond van het bovenstaande kijken 
naar wat Werk aan de wijk in Breda Noordoost in de 
praktijk betekent, is de Dienstencheque een eenvoudig 
middel dat de stuurkracht van bewoners versterkt. Vooral 
omdat het zo eenvoudig is. Bij stuurkracht gaat het om de 
vaardigheden van de persoon zelf om bijvoorbeeld een 
indicatieorgaan of de Thuiszorg in te schakelen als die 
persoon dat nodig heeft. Daar zijn meestal meer en 
complexere bureaucratische vaardigheden voor nodig dan 
voor het simpelweg kopen van een Dienstencheque voor 
een concreet karweitje. Daarmee is de Dienstencheque 
een eenvoudig middel om de stuurkracht van mensen te 
bevorderen en te ondersteunen. Ze hebben weinig vaardig-
heden nodig om zelf vrij eenvoudig en goedkoop te 
regelen wat ze nodig hebben. ‘Het kantoor van Werk aan 
de wijk is gevestigd in het Inloopcentrum, direct achter 
het winkelcentrum Hoge Vucht. Deze plek is bewust 
gekozen, want die ligt centraal in de wijk en verreweg de 
meeste bewoners doen hun boodschappen in het winkel-
centrum. Voor de bewoners is het Inloopcentrum dus nooit 
ver weg.’ zegt Gerhard Hup (uit het interview met Gerhard 
Hup). Uit de tweede tussenevaluatie voor Samissie blijkt 
dat bewoners veel waardering hebben voor de diensten 
vooral voor de schoonmaak-, tuin- en klussendiensten. 
In april 2007, ruim een jaar na de eerste opstart, is ruim 
5000 uur dienstverlening afgenomen. Er wordt dus ook 
echt flink gebruik gemaakt van de diensten, ze lijken in 
een behoefte te voorzien. 

Vele facetten van een geschikte omgeving
Bij een geschikte omgeving gaat het in de levensloop-
benadering om de fit tussen persoonlijke vaardigheden 
en omgevingsdruk. Het gaat niet alleen om instituties 
maar ook om de omgeving in zijn algemeenheid, om de 
straat en de wijk, om het totaal van een omgeving waarin 
men zich veilig genoeg voelt om te handelen. 
Filosofen noemen een veilige en vertrouwde omgeving 
een ‘panopticum’ waarin mensen weten dat er over hen 
gewaakt wordt16. Veel mensen in onze moderne samen-
leving hebben niet het gevoel dat er over hen gewaakt 
wordt. Oorzaken daarvan zijn zeer uiteenlopend. 
Het is deels de moderne samenleving waarin persoonlijke 
ontplooiing boven gemeenschapszin lijkt te gaan. 

Zabiullah Paiman
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Maar ook dat het niet altijd duidelijk is wat we nog 
aanvaardbaar gedrag vinden en hoe mensen elkaar daar-
op kunnen aanspreken, maakt onzeker. Ook dat mensen 
uit andere culturen de wijken zijn binnengetreden wordt 
ervaren als vreemd en onwennig, als ‘onbekend maakt 
onbemind’. Overigens geldt dat naar beide kanten, want 
waarschijnlijk is de aanwezigheid van een ‘geschikte 
omgeving’ voor mensen die oorspronkelijk uit een andere 
cultuur komen nóg lastiger dan voor degenen die hier 
geboren en getogen zijn. Zij hebben hun waarden en 
normen in die andere cultuur17 verworven en de omgeving 
waarin zij nu dagelijks wonen kennen ze vaak slecht, ze 
kennen de ‘diepere spelregels’ niet en dat voelt dan als 
onbekend gebied en dus onveilig. Voor veel wijkbewoners 
is een veilige wijk, in de zin van ‘je vertrouwd voelen’ 
temidden van de mensen in de wijk, met de zekerheid 
van het weten wat mag en wat niet, wat gewoon is en 
wat niet, is dus niet vanzelfsprekend.  
Dat Werk aan de wijk voor een zeer zichtbare aanwezig-
heid in de wijk heeft gekozen, refereert aan de behoefte 
bij mensen te weten dat er ‘gewaakt’ wordt. ‘Wij weten 
hoeveel het betekent om een gezicht te hebben. Daarom 
zijn wij als Werk aan de wijk zelf ook duidelijk zichtbaar 
en toegankelijk voor bewoners. Onze mensen dragen 
bedrijfskleding met ons logo erop en de verhuisbus en de 
klussenbus zijn van ver al te herkennen in de wijk. 
Sinds kort hebben we ook opvallende dienstfietsen. Die 
zichtbaarheid van ons bedrijf draagt er aan bij dat de 
leefbaarheid in de wijk verbetert’, zegt Irene Nagtzaam in 
'Werk aan de wijk' werkt! Hoe simpel het ook is, het gaat 
ook hier om het beeld of het gevoel dat er voor de wijk 
gezorgd wordt, dat er mensen aan het werk zijn die zich 
inzetten voor een schonere en veiligere omgeving. Sinds 
de invoering van de diensten zijn er ook concreet zicht-
bare resultaten geboekt: binnentuinen, brandgangen en 
semi-openbare ruimtes bij flats zien er beter uit, openbaar 
groen is beter onderhouden en veel verrommelde tuintjes 
staan er weer fris bij. Op veel plekken is achterstallig 
schilderwerk hersteld. Dat helpt allemaal om de buurt als 
geheel een beter aanzien te geven. 

Een van de andere effecten is dat er door de diensten vele 
honderden sociale contacten in de buurt ontstaan: kriskras 
tussen jong en oud, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, 
werkend en werkloos. Mensen komen op straat een 
bekende tegen, bij een klusje ontmoeten ze elkaar zelfs in 
hun eigen woning. In het voorbeeld waarmee we dit hoofd-
stuk begonnen, ontmoet de Turkse meneer de oudere 
Nederlandse mevrouw. ‘Door het werken bij Werk aan de 
wijk is die onbekende allochtone man of vrouw ineens het 
gezicht van Werk aan de wijk, die bij een bewoner thuis 
de klus perfect heeft gedaan’, zegt Irene Nagtzaam. In 
de studie ‘Het kleine ontmoeten’ van Ruth Soenen wordt 
beschreven dat juist in deze kleine, dagelijkse ontmoe-
tingen mensen elkaar leren kennen, en dat dat juist de 
plek is waar integratie plaatsvindt. Zij stelt dat het belang-
rijk is om mensen ruimte te bieden tot ambivalentie: om 
te kunnen kiezen tussen het vermijden van sociaal contact, 
of elkaar te ontmoeten. ‘Deze wijze van gemeenschaps-
vorming biedt mogelijkheden tot relaties tussen mensen 
uit heel diverse groepen.’ 

Reïntegratie als voorbeeld van een levensdomein
Voor de mensen die bij Werk aan de wijk een re-ïntegratie-
traject krijgen, wordt geïnvesteerd op het levensdomein 
‘arbeid en presteren’. Dat nemen we hier al voorbeeld. 
Een re-ïntegratietraject brengt een baan en mogelijkheid 
tot presteren, maar ook zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. 
‘Ineens begonnen de jongens van de verhuisservice hun 
gebit te onderhouden. Eentje was ermee begonnen. 
Hij wou er weer netjes uitzien. En toen begon de rest ook. 
Want ze verlenen diensten aan mensen individueel. Dat is 
een directe confrontatie.’ zegt Gerhard Hup. (Interview 
met Gerhard Hup)    
In de tweede tussenevaluatie18 voor Samissie geeft 60% 
van de deelnemers aan een re-ïntegratietraject aan meer 
zelfvertrouwen te hebben gekregen. ‘Ik mijn netwerk
uitbreid, meer zelfstandigheid, open sfeer, flexibiliteit, 
werkervaring, op tijd hulp en advies als ik dat nodig heb’, 
vult een van de deelnemers in op het evaluatieformulier. 
Mensen krijgen meer zekerheid en veiligheid door hun 
deelname aan een re-ïntegratietraject. 

17 In de antropologie verstaat men onder cultuur een collectief 
 verschijnsel, in meerdere of mindere mate gedeeld door mensen 
 die leven of leefden in dezelfde sociale omgeving: de plaats waar
 deze cultuur werd verworven (Hofstede 2004 p. 22)

In de eerste twee jaar van het project zijn ruim 100 mensen 
uit de wijk aan een re-ïntegratietraject begonnen en 22 
deelnemers zijn doorgestroomd naar een betaalde baan 
als medewerker in de dienstverlening. 
Bij de Equalaanvraag wordt nadrukkelijk de geringe maat-
schappelijke en arbeidsparticipatie in Breda Noordoost 
vermeld als probleem waaraan Samissie iets wil doen. 
Dat zijn in zo’n tekst tamelijk abstracte woorden, maar 
ze staan hier ook voor de motivatie en betrokkenheid 
van degenen die het opgeschreven hebben en het project 
dragen. Frans Kuiper zegt bijvoorbeeld: ’Ik heb een aversie 
tegen afhankelijkheid. Als ik moet werken aan bestands-
reductie in de Bijstand doe ik dat eigenlijk omdat ik het 
mensen gun dat ze een soort zelfbeschikking hebben. Dat 
dat ook een financiële noodzaak is, is natuurlijk goed en 
fijn maar mijzelf gaat het niet zozeer om dat geld. Maar 
dat je eraan kunt bijdragen dat mensen die dat niet 
zelfstandig kunnen, toch een plekje krijgen. Dat iedereen 
ruimte krijgt om uiteindelijk zijn eigen ding te doen. 
Bevrijd je van ons, zorg dat je ons niet meer nodig hebt in 
deze bureaucratie. En als ik daar stukjes aan kan bijdragen 
doe ik dat. Soms doe ik projecten die qua uitstroom geen 
relevantie hebben, maar waarvan ik denk dat ze betekenis 
hebben. “ze hebben je weer geraakt zeker”, zegt mij 
directeur dan. Hij heeft dat ook. Dat is een cruciale relatie. 
Mensen om je heen moeten ook op de goede plek zitten. 
Je kan het nooit in je eentje. Daar heb ik nog steeds profijt 
van, van mijn werk in de publieksfunctie, ik deed intakes. 
Al die mensen die heb ik gezien en geroken’ (uit het inter-
view met Frans Kuiper).

In de tussenevaluatie van mei 200719 geven deelnemers 
aan vooral tevreden te zijn dat hun kansen op werk zijn 
verbeterd en dat ze een stage of werkplek hebben die 
precies bij hen past en bij wat ze nog moeten leren. ‘Wij 
hebben er kansen door gekregen en die hebben wij door 
opleiding en werk met beide handen aangepakt. Wij zijn 
er gelukkig door geworden en dat wensen wij iedereen 
toe’ (Yolanda van Dijk en Dirk Vuyk, in: 'Werk aan de wijk' 
werkt!)  

Tot slot 

In het in 2006 verschenen rapport ‘De diversificatie van 
woningcorporaties in Europa’20  wordt geconcludeerd dat 
corporaties overal hun activiteiten gaandeweg uitbreiden. 
‘Er wordt niet veel over nagedacht en gediscussieerd. 
Het is meer alsof het de corporaties en hun omgeving over-
komt.’ (Futura, pag. 8/9). Ook in publicaties en debatten van 
Aedes komt het thema terug. De vragen gaan vooral over 
het vormgeven van sociale impulsen en hoe ze dat moeten 
doen. Dat is niet zo vreemd want fysieke oplos singen, 
waar corporaties aan gewend zijn en waar ze ook goed in 
zijn, zijn veel duidelijker dan sociale oplossingen. De wereld 
van het fysieke laat zich veel gemakkelijker zien en vorm-
geven. ‘Het is een wereld die zich relatief eenvoudig laat 
verzoenen met ideeën rondom voorspelbaarheid, beheers-
baarheid en planbaarheid. Het harde en het zachte, het 
fysieke en het sociale zijn twee werelden, met een eigen 
kenbaarheid, een eigen jargon en een eigen beleids-
omgeving’21. De sociale wereld ziet er echt anders uit dan 
de fysieke, minder zichtbaar en minder tastbaar. Maar dat 
wil niet zeggen dat er niets te zeggen valt over zin en 
onzin, over resultaten en effectieve investeringen. ‘Het 
gaat om onze 9000 bewoners. Je moet als je geld uitgeeft 
9000 bewoners kunnen uitleggen waarom je dat doet. 
Dat is de rode draad bij onze corporatie. Ik houd niet van 
verkwisting. Ik heb daarom steeds de zakelijkheid in het 
project bewaakt. We hebben Werk aan de wijk uit het 
softe gehaald. De corporaties hebben natuurlijk ook veel 
te doen in deze wijk’, zegt Leny Braks. 

De acties van Werk aan de wijk zijn te zien als kleine of 
soms iets grotere investeringen in onbekommerd wonen 
en zicht op vooruitgang, in maatschappelijke en arbeids-
participatie van wijkbewoners. De diensten en alles wat 
daarmee samenhangt zorgen ervoor dat mensen uit de wijk 
weer aan het werk komen of actief zijn in een re-ïntegratie-
traject. Zij zorgen er (mede) voor dat de buurt er beter en 
veiliger uit gaat zien. Dit heeft een fysieke en een sociale 
component: bij bewoners wordt het gevoel opgeroepen 
dat er voor hun wijk gezorgd wordt door de zichtbare 
aanwezigheid van de mensen van Werk aan de Wijk en 
door talloze kleine ontmoetingen komt integratie tot stand. 

18 Tussenevaluatie Samissie, PSW, mei 2007 19 Tussenevaluatie Samissie, PSW, mei 2007

20 Een onderzoek naar de wijze waarop woningcorporaties in Nederland,  
 Groot-Brittannië, Zweden en Italië zich ontwikkelen

21 Uit Stadsbespiegelingen, p. 201. 
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Werk aan de wijk komt in een andere fase en er komen 
andere mensen die het project gaan trekken. De fase van 
pionieren en ontwikkelen is voorbij. Het wordt veel meer 
de fase van goed beheer en degelijke uitvoering, veel min-
der het trekken en duwen om iets innovatiefs voor elkaar 
te boksen. Werk aan de wijk wordt een échte organisatie 
met een ‘doorstart’ na de periode met Europese subsidie 
die loopt tot 1 januari 2008. ‘We hebben een bestuur, er is 
een bedrijfsplan en we krijgen een directeur. Kortom . . . . 
we zijn een bedrijf!, zegt Irene Nagtzaam23. En zo is het. 
Er is een stichting met vertegenwoordigers op voordracht 
van gemeente, corporaties, zorginstellingen in het bestuur. 
Ieder organisatie draagt een vertegenwoordiger voor. 
Wat ooit een principe was om geen nieuwe organisatie te 
maken: ‘Voor je het weet zit je met organisaties die alleen 
maar voortbestaan omdat je ooit samen de beslissing hebt 
genomen dat ze er moesten komen. Daarin gaat dan veel 
energie en creativiteit verloren’, komt die er nu toch. 
Of dat erg is weten we niet, het is blijkbaar de natuurlijke 
loop der dingen. Het project komt in een andere fase en 
maakt de stap van innovatie naar degelijk beheer. Daar 
hoort een andere energie bij. En daar is niks mis mee maar 
daar horen andere mensen bij dan de mensen van het 
eerste uur. Dus het besluit om de stichting op te richten 
met vertegenwoordigers en een nieuwe directeur van 
Werk aan de wijk, lijkt buitengewoon verstandig. 

Een van de uitdagingen en ook wel zorgen betreft de 
instroom vanuit sociale zaken in de re-ïntegratietrajecten. 
Om het maar straight te zeggen: het aantal en het niveau 
daalt. Mensen die nu worden doorverwezen zijn met de 
huidige trajecten niet in staat binnen een redelijke termijn 
in een van de diensten te gaan functioneren. De problemen 
die zij hebben, zijn te groot. 
Uit het verslag van de projectgroepvergadering van 19 juni 
2007: ‘Steeds minder mensen worden aangeleverd door 
Sociale Zaken, de meeste mensen komen inmiddels via 
andere re-ïntegratiebedrijven bij Werk aan de wijk binnen. 
De projectgroep is van mening dat dit ook goed is. 

Het is niet per definitie nodig dat mensen uit de kaartenbak 
van Sociale Zaken komen. Er wordt benadrukt dat het met 
name gaat om de meerwaarde die elke deelnemer levert in 
de wijk en bewoners in de wijk op een nuttige manier bezig 
zijn. Tegelijkertijd moeten bewoners ook ‘vooruit’ kunnen 
komen, via een opleiding, training of hoe dan ook.’ De 
opgave voor de komende tijd zal zijn om deze ingewikkelde 
sociale doelstelling te verbinden met fysieke en zichtbare 
resultaten en successen.  
‘Op dit moment is de aansluiting van vraag en aanbod het 
grootste probleem. Want als een geringere kwaliteit in aan-
bod ontstaat en het ten koste gaat van de professionaliteit 
heb je wel een probleem. Je moet steeds wel weten over 
welke doelgroep je hebt. Kijk, het schoonhouden van 
brandgangen en wisselwoningen, gaat nog wel. Maar we 
houden ons hart wel een beetje vast bij de verhuisservice. 
Dan moeten mensen er wel staan.’ zegt Leny Braks.

Aan het slot van dit boek wil ik nog wijzen op de succes-
factoren die al sinds het begin de basis vormen van het 
werk in Breda Noordoost. Vanuit het allereerste begin 
waren er zeven succesfactoren:

1. De oordeelsvorming van bewoners is uitgangspunt voor  
 je handelen.
2. Het koppelen van agenda’s en belangen.
3. Creatieve en wervende werkvormen: Investeer in andere  
 manieren van werken en niet in nieuwe organisaties.
4. Buitenstaanders in de keuken toelaten.
5. Ruimte voor grilligheid en onvoorspelbaarheid
6. Concrete samenhang of integraliteit
7. Zorg dat je ‘onorthodoxe kartrekkers’ rugdekking geeft. 

Ik denk niet dat deze factoren aan actualiteit hebben 
ingeboet. Koester de succesfactoren, maar giet ze ook 
zonder blikken en blozen in een nieuw jasje, dat zou 
ik hier tot slot willen meegeven aan alle mensen die de 
toekomst zijn van Werk aan de wijk en alle volgende 
projecten in Breda Noordoost.

Slotwoord De volgende fase
‘Ik merk het duidelijk nu ik wat meer in de wijk ben,’zegt 
Anja van Leeuwen. ‘Er ontstaat tussen de mensen een 
netwerk, een vangnet, er is voortdurend herkenning.’22 
En tot slot maken de Dienstencheques het mogelijk dat 
mensen zelfstandig een dienst kunnen inkopen voor 
weinig geld en zich daardoor minder afhankelijk voelen. 

We zoeken oplossingen, zeker als het gaat om fysieke 
ingrepen, beleid of integraliteit, vaak ‘groot’. Die grote 
oplossingen zijn ook nodig, zoals bij een herstructurering 
van een wijk, maar het gaat, zeker bij sociaal beleid, 
vervolgens juist ook om veel relatief kleine dingen die 
nodig zijn in een concrete situatie. Daar is moeilijk echt 
overzicht over te krijgen, of ze te beheersen en meetbaar 
te maken. Interventies hebben te maken met de maat van 
de individuele burger, en dan zijn ze wellicht klein, maar 
niet willekeurig, ze moeten precies en passend zijn. 
Deze activiteiten zijn misschien iets minder spectaculair, 
voorspelbaar of beheersbaar dan fysieke interventies 
maar daarom niet minder effectief. Dit is misschien ook 
een antwoord op de vraag van de woningcorporaties over 
de vormgeving en invulling van sociaal beleid. Met een 
theorie als die van de levensdomeinen, maar zo zijn er 
ook andere, is het mogelijk sociaal beleid in een kader 
te plaatsen. Dan zijn het geen losse, goedbedoelde initia-
tieven, maar dan kan er betekenis aan worden gegeven. 
Dan is het te plaatsen in een groter geheel. 

22 Citaat van Anja van Leeuwen, projectmedewerker, uit een gesprek   
 tijdens de internationale uitwisselingsbijeenkomst met de partners 
 uit Polen, september 2007.

23 In: ‘Werk aan de wijk’ werkt!, oktober 2007 >>
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De Academie voor Toegewijde Uitvoering houdt zich bezig 
met vraagstukken en scholingstrajecten rondom beleid- 
en frontlijnsturing. Dat zijn maatwerkprogramma’s bij 
concrete samenwerking van verschillende organisaties 
rondom een probleem in een wijk. Maar ook scholing 
voor ‘alle’ medewerkers van een organisatie, of studies 
naar de alledaagse praktijk van beleid en uitvoering. De 
benadering van de Academie kenmerkt zich door ‘kijken 
vanuit verschillende werkelijkheden’. Daarom komt een 
diversiteit aan disciplines  aan bod: naast inhoudelijke 
achtergronden, strategische vraagstukken en omgevings-
analyse ook persoonlijke effectiviteit en de kunst van het 
waarnemen. 

De Stichting Experimenten Werkgelegenheid (SEW) 
begeleidt (allochtone) bijstandsvrouwen met een grote 
afstand tot arbeidsmarkt en samenleving en ontwerpt 
voor hen nieuwe leerprogramma’s. Het doel is te komen 
tot versterking van basisvaardigheden door gebruik te 
maken van een diversiteit aan disciplines, onder andere: 
gezondheidsverbetering, opvoedingsvraagstukken, leren 
door doen en ervaren. De organisatie kenmerkt zich 
– naast het multiculturele – door de combinatie van ener-
zijds warmte, zorg, betrokkenheid, praktijk-van-alledag 
en anderzijds innovatie, marktwerking, regels, structuur 
en professionaliteit. Een van de initiatieven van SEW is het 
multiculturele bedrijfsverzamelgebouw ‘de Amandelboom’, 
bedoeld voor startende vrouwelijke ondernemers.  
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Op 23 mei 2006 hadden Frans Kuiper (gemeente Breda), 
Pieter Tops en Hennie van Deijck (Uvt) een gesprek over 
de inhoud van de bijdrage van de UvT aan het project 
Samissie.

We concludeerden dat:
-  bij Samissie de afgelopen 12 maanden vooral energie  
 is gestoken in de randvoorwaarden. Die zijn nu op orde,  
 dus waar het met Samissie uiteindelijk om gaat, moet nu  
 gebeuren. 
- het volgen van het project (voortgang, voldoen aan   
 Equal voorwaarden enz.) adequaat  ingevuld wordt door  
 PSW. Daar ligt geen meerwaarde voor de UvT.
- dat in december 2007 er een afsluitende bijeenkomst  
 georganiseerd wordt waar van de UvT een ‘inhoudelijke  
 bijdrage’ wordt verwacht. (inhoudelijke meerwaarde)
- dat in de internationale afspraken (transnationaal deel)  
 is afgesproken dat Breda de eindrapportage zal 
 vervaardigen. Die eindrapportage is ook de bundeling  
 van de afzonderlijke rapportages. Het maken van die  
 eindrapportage, op basis van de door de steden aan te  
 leveren rapportages, is een taak van de UvT. 

Gegeven deze conclusies stelden we onszelf de vraag 
wat - naast die eindrapportage - interessant en relevant 
is om te onderzoeken. Vooral de volgende onderwerpen 
dienen zich aan: 
- De combinatie WWB en WMO
- Diensten voor mensen in combinatie met reïntegratie,  
 markt van persoonlijke dienstverlening: voorziet dit in  
 een behoefte, hebben mensen hier iets aan?
- Wat gebeurt er als na 1 januari 2008 het project is 
 afgelopen?
- Dienstencheque is overgenomen van Antwerpen. Maar  
 zitten mensen hier wel te wachten?
- Welke beelden leven er eigenlijk bij onze WWB-klanten?  
 Overzien mensen dingen? Wanneer maken ze een 
 volgende stap? Hoe zit het met hun onzekerheid?

Deze vragen gaan enerzijds over wat er leeft bij mensen 
in de bijstand en anderzijds over wat we voor hen in het 
kader van re-ïntegratie en ‘aanhaking’ aan de samenleving 
daadwerkelijk (kunnen) betekenen. Er zijn daarmee twee 
hoofdvragen voor de bijdrage van de UvT:

1. Wat leeft er (in Breda) bij mensen in de bijstand? Hoe  
 zijn zij effectief te benaderen? Waar moet dan rekening  
 mee worden gehouden?
2. Hoe kan een project als Samissie dan betekenis hebben,  
 hoe kan het daadwerkelijk ergens in voorzien, hoe kan  
 het aansluiten bij wat er leeft onder mensen in de 
 bijstand?  

ad. 1 Wat er leeft bij mensen in de bijstand
Het gaat dan om vragen als: 
- Verstaan we mensen wel? We praten wel, maar verstaan  
 we elkaar ook?
- Waar zit de angst en weerstand van mensen?
- Hebben we mensen niet te veel afhankelijk gemaakt?  
 Hoe is daar onderscheid in te maken: in mensen die   
 afhankelijk zíjn en mensen die afhankelijk gemaakt zijn.  
- Hoe reageren mensen eigenlijk op beloning en op straf?  
 Wat werkt voor wie? Kunnen we daarin differentiëren? 
- Hebben mensen niet veel meer behoefte aan structuur  
 en helderheid dan ze krijgen? 

ad. 2 De vraag of Samissie daadwerkelijk ergens in voorziet.
Het gaat dan om vragen als:
- Wat komt er tot stand?
- Sluit Samissie aan bij wat er leeft bij mensen in de 
 bijstand? 
- Waarom komt dat tot stand?
- Wat levert het op? Niet eens zozeer financieel maar   
 maatschappelijk: daadwerkelijke reïntegratie, 
 daadwerkelijke betekenis voor de wijk. 
- Is er een koppeling van de fysieke infrastructuur met  
 sociale impulsen? Heeft die meerwaarde? Waarin zit die  
 meerwaarde? 

Bij de bespreking in het PMT (6 juli 2006) van boven-
staande inhoudelijke opdracht rees de vraag of er – naast 
bovenstaande vragen waar het accent ligt op reïntegratie 
van mensen in de bijstand - meer verbinding met de 
betekenis voor de wijk kan worden gelegd. 
We stellen voor ons, waar het gaat om de betekenis voor 
de wijk specifiek, te richten op het ‘kleine ontmoeten’. 
Op de betekenis van informele en heel gewone sociale 
contacten en wat die bijdragen aan gemeenschapsvor-
ming. De betekenis van die ‘kleine’ contacten wordt vaak 
onderschat, zo blijkt uit onderzoek van Soenen24. Zij stelt 
dat het juist gaat om de betekenis van deze alledaagse, 
banale, vluchtige contacten tussen mensen. Dan gaat het 
ons bij Samissie in dit onderzoek om de volgende vragen:
- Kun je gemeenschapsvorming stimuleren door het 
 bevorderen van deze contacten (bijvoorbeeld bij persoon- 
 lijke dienstverlening) en wat is de betekenis daarvan?
- Kun je de openbare ruimte (fysieke infrastructuur) zo  
 inrichten dat die alle kansen biedt op deze vluchtige  
 ontmoetingen (sociale impulsen)? 
- Wat is de betekenis van toezichthouders voor de ‘
 ordening van het leven’ en de sociale atmosfeer in de  
 wijk? 

Deze benadering is te beschouwen als een verdieping van 
de laatste twee vragen: naar de daadwerkelijke betekenis 
van Samissie voor de wijk en de koppeling van de fysike 
infrastructuur met sociale impulsen. 

Hennie van Deijck
augustus 2006

Bijlage 1 
Inhoudelijke opdracht Universiteit van Tilburg

24 Ruth Soenen (2006), Het kleine ontmoeten. Over het sociale karakter  
 van de stad. Antwerpen: Garant.)

Bijlage 2
Lijst van geïnterviewde personen

De citaten die in dit boek gebruikt zijn, zijn deels 
afkomstig uit de interviews voor de gelijktijdig met dit 
boek verschijnende publicatie 'Werk aan de wijk, werkt!
Daarnaast zijn onderstaande personen ook nog separaat 
geïnterviewd. 

Leny Braks, 
Lid vanuit Woningbouwcorporatie Singelveste

Leo van Gerven, 
Projectmanager Breda Noordoost tot april 2007 (AdProm)

Gerhard Hup, 
Projectcoördinator Werk aan de wijk

Frans Kuiper
Beleidsmedewerker gemeente Breda

Ton Streppel, 
Directeur WonenBreburg 
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