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1.1 Studio BRUIS – Samen Buurten in vogelvlucht
Waarom verhuizen ouderen naar een 55+ wooncomplex? Een gevoel van
veiligheid en het fysiek comfort zijn veel genoemde redenen. Maar de belangrijkste reden die ouderen noemen, is de verwachting dat ze er sociale
contacten kunnen leggen (Spierings, 2014). En daar wringt de schoen.
Woningcorporaties merken al geruime tijd dat veel wooncomplexen van
senioren na verloop van tijd hun kracht verliezen. Bewoners worden
ouder, hebben meer zorg nodig en ontmoeten elkaar minder vaak. In de
gemeenschappelijke ruimten zijn minder activiteiten en ouderen die het
een en ander gaan mankeren, dreigen te vereenzamen in hun appartement.
Met het experiment Vitale woongemeenschappen onderzocht kennis- en
netwerkorganisatie Platform31 in samenwerking met het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen Zorg en bewoners van tien wooncomplexen hoe zij van hun
woongebouw een bruisende sociale gemeenschap kunnen maken. ActivAge
ontwikkelde hiervoor de methodiek Studio BRUIS - Samen buurten1, hierna kortweg BRUIS genoemd. Bewoners en corporatiemedewerkers werden
getraind in het werken met de methodiek, wisselden ervaringen uit in een
Learning Community en werden gecoacht op locatie. De Universiteit voor
Humanistiek (UvH) volgde het project op de voet, op zoek naar resultaten,
werkzame principes en eventuele valkuilen (Machielse e.a., 2017). Op grond
van alle bevindingen werd de methodiek bijgesteld; het resultaat leest u in deze
handreiking.
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Indicatoren bruisend klimaat
In het experiment Vitale woongemeenschappen is een bruisend sociaal klimaat
zo omschreven:
•
Bewoners kennen elkaar;
•
Voelen zich verbonden met elkaar;
•
Doen actief mee met activiteiten;
•
Organiseren zelf activiteiten;
•
Beheren en benutten zelf de algemene ruimten.
Uit het onderzoek van het UvH blijkt dat op deze punten veel winst kan worden geboekt met behulp van de methodiek. Ook toonde het experiment aan
dat bewoners hier zelf veel aan kunnen doen, mits er sprake is van adequate
professionele ondersteuning. Deze handreiking biedt daarvoor de benodigde
informatie.
Doel: versterken sociale netwerken
Een sociaal, vitaal en bruisend 55+ wooncomplex biedt bewoners een woonomgeving met gunstige voorwaarden voor het hebben van een goed sociaal
netwerk. Het doel van methode BRUIS is bewoners te ondersteunen bij het op
peil houden van hun netwerk. Sociale relaties vormen een belangrijke hulpbron
in het dagelijks leven. Een goed sociaal netwerk biedt verschillende soorten
steun, is een belangrijke bron van zingeving en vormt het fundament voor
zelfredzaamheid en eigen regie (Machielse, 2015).

De methodiek bouwt voort op eerdere ervaringen met gemeenschapsvorming bij ouderen, zoals de Leergang Woondromen 55+ (Penninx, 2015a), de activeringsmethodiek POWER – Vitaliteit op leeftijd (Penninx, 2015b), Atelier Samenkracht (Penninx en Hulsebosch, 2013) en Samenkracht 80+ (Penninx en Christ, 2016). De methodiek is theoretisch onderbouwd met beproefde inzichten in community building en leerprocessen bij volwassenen en empowerment van kwetsbare groepen.
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Randvoorwaarden
Voorwaarden voor het welslagen van BRUIS zijn:
üü G
 oed samenspel tussen bewoners en een bewonersondersteuner
die hiervoor voldoende uren ter beschikking heeft;
üü Voldoende draagvlak bij het zittende bewonerskader, zoals de
bewoners- en/of de activiteitencommissie;
Minimaal drie enthousiaste bewoners om een initiatiefgroep te
vormen en de kar te trekken;
üü  Geen langdurig slepende conflicten die het sociaal leven in het
wooncomplex volledig beheersen of verlammen;
üü Het wooncomplex beschikt over een of meer gemeenschappelijke
ruimtes.
Het vliegwiel van Studio BRUIS – Samen Buurten
BRUIS is ontwikkeld aan de hand van ervaringen in tien wooncomplexen. Bijlage
1 bevat een overzicht van deze wooncomplexen en van de corporaties die deze
in bezit hebben. Kenmerken: veertig tot soms meer dan 350 appartementen,
sociale woningbouw, niet altijd in de sterkste wijken, vaak aangeduid als 55+
wooncomplex, gemiddelde leeftijd 77 jaar.
Centraal staat de doorgaande beweging van het vliegwiel van BRUIS, een opwaartse cyclus van Actie -> Animatie -> Ontmoeting -> Gesprek -> Verbinding ->
Actie, enzovoort. Het vliegwiel wordt aangedreven door twee motorblokken:
Motorblok 1: Elkaar ontmoeten. Reuring maken met laagdrempelige, vrolijke, animerende collectieve activiteiten op complexniveau, voor alle bewoners. De methodiek bouwt voort op klassieke bewonersactiviteiten zoals de
jaarlijkse barbecue, maar voegt daar een grotere variatie aan inspirerende en
creatieve mogelijkheden aan toe. De ontwikkeling van dit motorblok is
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geïnspireerd op de praktijk van animation socio-culturelle; een activeringsmethode in het kader van samenlevingsopbouw, volwasseneneducatie en
sociaal cultureel werk in wijken met een lage sociaaleconomische status
(Wadhwa, 2000).
Motorblok 2: Elkaar vinden. Bewoners vormen groepjes van twee of meer
personen – hier Bruiskringen genoemd – waarin zij micro-activiteiten
oppakken die aansluiten bij gedeelde interesses, behoeften en talenten.2
Bruiskringen worden gevormd tijdens gespreksbijeenkomsten van tien à
vijftien bewoners. In deze bijeenkomsten wisselen bewoners aan de hand
van levensthema’s uit wat zij belangrijk vinden in het leven; ze ontdekken
gedeelde interesses en onderzoeken hoe ze daar samen actief vorm aan
kunnen geven. De ontwikkeling van dit motorblok is geïnspireerd op het
concept life politics (Giddens, 1991).

‘Een goed sociaal netwerk
biedt verschillende soorten
steun, is een belangrijke
bron van zingeving en
vormt het fundament voor
zelfredzaamheid en eigen regie’

Bruiskringen hebben veel gemeen met gewone vriendschapsrelaties. Het verschil is dat in Bruiskringen het accent ligt op elkaar vinden als goede buren. Een Bruiskring is een buurtnetwerkje; centraal staat het contact tussen buurtgenoten.
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Motorblok 2
ELKAAR VINDEN

Collectieve activiteiten
• jaarlijkse BBQ
• kerstviering
• wensenboom
• mobiel terras

Micro activiteiten
• samen wandelen
• eetclubje
• leeskring
• tuingroep

– Voor alle bewoners
– Bewoner consument activiteiten
– Activiteiten geworteld  in “commissies”
– Inzet enkelen voor allen

– Voor kleine groepen
– Wooncomplex als verzameling
gemeenschappen
– Activiteiten geworteld in
alledaags leven
– Inzet allen onderling

Afbeelding 1: Het vliegwiel van Studio BRUIS – Samen Buurten
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Elkaar ontmoeten in collectieve activiteiten en elkaar vinden in micro-activiteiten
staan niet tegenover elkaar, maar vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het vliegwiel draait door de combinatie van collectieve activiteiten die reuring veroorzaken
met micro-activiteiten die kleine groepjes bewoners op de been brengen rond eigen
interesses. De twee motorblokken dragen energie over op het vliegwiel, dat hierdoor in versnelling raakt. De beweging zelf is niet nieuw. Overal bestaan immers al
collectieve activiteiten en micro-activiteiten. De dynamiek die BRUIS eraan toevoegt, komt tot stand door:
•
•
•

Meer variatie in en spreiding van collectieve activiteiten;
Zichtbaar maken, waarderen, stimuleren en verbinden van micro-activiteiten;
Slim combineren van collectieve activiteiten en micro-activiteiten.

Van slim combineren is sprake:
üü als collectieve activiteiten worden benut om bewoners te wijzen op de bijeenkomsten van BRUIS, waar mensen elkaar vinden in micro-activiteiten;
üü als micro-activiteiten bijdragen aan het collectief (bijvoorbeeld een groepje
bewoners zamelt geld in voor een jeu de boulesbaan);
üü als Bruiskringen die bezig zijn met micro-activiteiten op gezette tijden bij elkaar
komen om elkaar te inspireren, hun activiteiten te presenteren en ervaringen uit
te wisselen (in de methodiek de Ronde Tafel van BRUIS genoemd).
Niet méér, maar anders organiseren
Bewoners aan zet. Maak van je wooncomplex een bruisende sociale gemeenschap.
Is dat niet wat veel gevraagd in een gebouw waar de gemiddelde leeftijd 77 jaar is?
De heer Van der K., voorzitter van de bewonerscommissie van een van de deelnemende wooncomplexen, geeft het antwoord: “Ik zet me al jaren met hart en ziel in
voor de bewoners en krijg daar veel voor terug. Maar het gaat niet meer zo gemakkelijk als vroeger. Ik heb zowat een dagtaak aan het bestuurlijk werk en het organiseren van al die activiteiten. De jaarlijkse barbecue, het zomerfeest, de kerstviering.
Allemaal mooi en aardig, maar het mag wel ietsje minder. Ik loop langzamerhand
tegen mijn grenzen aan, ik word ook een dagje ouder. Het roer moet om.”
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Oude aanpak onder druk
Het verhaal van de heer Van der K. weerspiegelt een herkenbaar patroon. De
klassieke benadering, waarbij een bewoners- en/of activiteitencommissie activiteiten centraal aanbiedt aan alle bewoners, staat onder druk. Met het stijgen
van de leeftijd wordt het organiseren van deze activiteiten voor velen fysiek en
psychisch te belastend. Het wordt bovendien steeds moeilijker om mensen te
vinden voor het organiseren van de traditionele collectieve activiteiten. Het zijn
altijd dezelfde mensen die er de schouders onder zetten. Dat is op een gegeven
moment niet meer vol te houden.
Ouderen wordt mondiger
Al wonen er in ieder wooncomplex nog altijd genoeg ouderen die het heerlijk
vinden als alles vóór hen wordt georganiseerd, in toenemende mate willen
ouderen zelf beslissen hoe ze hun leven inrichten. Ze willen zelf dingen aanpakken, dingen op hun eigen manier doen. In eigen regie. Ze ervaren de klassieke,
centraal aangeboden activiteiten soms als betuttelend en vinden die meer passen bij een ‘bejaardenhuis’. Ze worden liever niet gevraagd om deze te helpen
organiseren. Micro-activiteiten zijn minder verplichtend, je gaat er zelf over. Ze
zijn beter te overzien. Je kunt er ook weer makkelijk mee stoppen als je er geen
zin meer in hebt of als het je teveel wordt.
Populatie wordt diverser
Er is nog een reden om zelf gekozen micro-activiteiten rond eigen interesses
en wensen zichtbaarder te maken, te waarderen en te stimuleren. De populatie
wordt diverser. Het traditionele aanbod van bewonersactiviteiten sluit niet altijd
meer aan bij de veranderende, steeds diverser wordende interesses van bewoners. Het ‘one size fits all’; daar zou best wat meer variatie in mogen, vinden zij.
Mensen willen bijvoorbeeld samen naar klassieke muziek luisteren. Stambomen uitzoeken. Aan yoga doen. Met computers hobbyen. Een klussengroepje
starten. In eigen beheer uitgevoerde activiteiten doen een groter appel op het
aanwezige, rijkgeschakeerde palet van talenten en kwaliteiten. Het zijn activiteiten gebaseerd op wat bewoners goed kunnen en leuk vinden. Je zit niet
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meteen met een zaal vol medebewoners. Je trekt op met mensen die je zelf
hebt uitgekozen.
De heer Van der K. zegt hierover: “Daarom gaan wij als bewonerscommissie de
dingen anders organiseren. Niet meer allerlei activiteiten panklaar aanreiken.
We willen mensen uit de consumentenstand halen. Alles werd aangereikt. Maar
die tijd is voorbij. Natuurlijk, die gezamenlijke kerstbrunch blijft. Maar daarnaast
gaan wij de bewoners veel meer stimuleren om zelf activiteiten op te pakken.
We zien dat mensen dat leuker vinden! Ze willen zelf dingen doen, er zelf over
gaan. We denken dat we op deze manier de kring van actieve mensen veel
groter kunnen maken.”
Resultaten volgens onderzoek
De omslag waar de heer Van der K. over spreekt, is precies wat BRUIS beoogt.
Meer variatie in activiteiten en – daarmee samenhangend – meer activiteiten
van onderop, decentraal, in eigen regie, rond gedeelde interesses. Zo’n omslag is niet vanzelfsprekend en het gaat niet vanzelf. Met de aanpak van Studio
BRUIS - Samen Buurten zijn goede resultaten geboekt. Het eerste half jaar van
de ontwikkeling van BRUIS volgde de UvH het experiment op de voet. Na afloop
noteerde de UvH de volgende resultaten (Machielse, 2017):
üü Er zijn in alle complexen nieuwe activiteiten opgezet;
üü De zichtbaarheid van bestaande activiteiten is vergroot (kleine groepjes die
iets gezamenlijks doen zijn meer in beeld);
üü Er ontstaan nieuwe contacten, door en in de activiteiten;
üü Onder activiteiten wordt niet langer alleen datgene verstaan wat de bewonerscommissie centraal aanbiedt;
üü Bewoners letten meer op elkaar, buren leren elkaar beter kennen, weten
elkaars namen;
üü Er wordt meer vrijheid ervaren om zelf iets te organiseren, eigen ideeën naar
voren te brengen;
üü Er ontstaan nieuwe verbanden, los van bestaande structuren (bestaande
commissies);
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üü De eigen kwaliteiten van bewoners worden meer ingezet;
üü Bewoners krijgen meer verantwoordelijkheid (zelf dingen regelen, zoals
ruimte, paasontbijt);
üü Bewoners die actief betrokken zijn bij het project zijn trots en tevreden over
de resultaten; dit wekt enthousiasme bij meer bewoners;
üü Er is sprake van een significante toename van de kwaliteit van leven van
bewoners in het wooncomplex.
Kostenbesparing
Verschillende experimentpartners (bijlage 1) voeren aan dat BRUIS niet alleen
leidt tot meer levendigheid en sfeer, maar ook bijdraagt aan verbetering van
het imago van het wooncomplex. Het gaat in de stad of het dorp als een lopend
vuurtje: daar is het gezellig. Daar is iets te doen. Het resultaat: betere verhuurbaarheid en geringer risico op leegstand. Ook wordt besparing op onderhoudskosten gemeld; bewoners van het kersverse klussenteam draaien bij elkaar een
lampje in; dat scheelt weer een telefoontje naar de woningcorporatie. Tegenover deze vormen van kostenbesparing staat dat BRUIS vraagt om investeren in
professionele bewonersondersteuning.
Help bewoners het zelf te doen
Activerende bewonersondersteuning is een vak apart. BRUIS berust op een
waar mogelijk terughoudende en waar nodig (tijdelijk) activistische inzet van
een professionele ondersteuner. Hiermee plaatst de methodiek zich in de
traditie van het methodisch werken aan activering van burgers. De dominante
denkrichting in deze traditie is: help bewoners het zelf te doen. Dat is natuurlijk
een paradoxale uitdrukking, maar zij vat wel de essentie samen. Professionele
ondersteuning is hier gericht op empowerment: het versterken van de eigen
ambities en vermogens van burgers en hun gemeenschappen. Een van de
uitgangspunten is ABCD: Asset Based Community Development (Engbersen en
Rensen,2014). Bouw voort op wat bewoners zelf willen en kunnen. Zelf doen,
draagt bij aan het gevoel van eigendom – ‘het is ónze activiteit, het is ónze
buurt - hetgeen cruciaal is voor succes en verduurzaming.
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Zelf doen kent ook grenzen
Empowerment, werken vanuit kracht is mooi. Onderschat de krachten van
bewoners niet, maar overschat ze ook niet. Veel bewoners van 55+ wooncomplexen kampen met beperkingen in gezondheid en mobiliteit. Er is een grote
groep bewoners met weinig vertrouwen in eigen kunnen. Niet alleen is de
veerkracht van bewoners vaak broos, er zijn ook tegenkrachten. Het is lang niet
altijd gezellig in een wooncomplex, er zijn complexen waar veel wordt geroddeld en gepest. Er zijn complexen waar bewoners de grootst mogelijke afstand
bewaren, uit angst om meegesleept te worden in bittere vetes die soms al jaren
duren. Hier zijn andere interventies nodig, zoals mediation of verzoeningsbijeenkomsten. Bijlage 2.7 bevat informatie over deze interventies.
Valkuilen
Elk project kent zijn valkuilen. Bij BRUIS is dat bijvoorbeeld de neiging van
sommige initiatiefgroepen om de lat te hoog te leggen. Zij willen bijvoorbeeld
de meest eenzame en al jaren geïsoleerde bewoners uit hun sociaal isolement
halen. Als dat dan niet snel lukt, is de teleurstelling groot. Ook hebben sommige initiatiefgroepen tegenwerking ervaren, bijvoorbeeld van professionals en
vrijwilligers die graag alles vóór bewoners blijven organiseren. Zij voelen zich
bedreigd door bewoners die zelf ontmoetingsactiviteiten willen organiseren.
Door het gesprek aan te gaan, kan deze valkuil worden vermeden. Paragraaf 2.3
biedt tips hoe u samen met het actieve bewonerskader een goede analyse kunt
maken van de uitgangssituatie. Zo kunt u anticiperen op eventuele valkuilen en
samen de haalbaarheid van het project beoordelen.
Een reeks van kleine dingen bij elkaar gebracht
Gebleken is dat gemeenschapsvorming in deze wooncomplexen mogelijk is,
maar ook een kwestie van kleine stappen en een lange adem. “Grote dingen
worden gedaan door een reeks van kleine dingen bij elkaar gebracht,” zei Vincent van Gogh. Het gaat langzaam, soms haast als een processie van Echternach: drie stappen vooruit, twee achteruit. Maar zo lang mensen elkaar vinden
in kleine, zelfwerkzame groepjes rond gedeelde interesses, of gewoon zomaar,
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omdat het klikt, is het de moeite waard. De kwaliteit van het sociaal leven in het
wooncomplex zit niet in grootse en meeslepende activiteiten, maar in de optelsom
van al die kleine verbanden en micro-activiteiten, waarin mensen verbondenheid
voelen en iets voor elkaar willen betekenen.

‘Al wonen er in ieder
wooncomplex nog altijd genoeg
ouderen die het heerlijk
vinden als alles vóór hen wordt
georganiseerd, in toenemende
mate willen ouderen zelf
beslissen hoe ze hun leven
inrichten’
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1.2 Voor wie is deze handreiking geschreven?
BRUIS heeft de beste kans van slagen als het een beweging van bewoners
is, gedragen door een enthousiaste en ondernemende initiatiefgroep: het
Bruisteam. De ervaring leert dat de meeste Bruisteams ondersteuning
nodig hebben van een betrokken professional met ervaring op het gebied
van bewonersondersteuning en gemeenschapsvorming. Zoals gezegd,
deze handreiking is geschreven voor professionals in het sociaal domein,
die zich inzetten voor bewonersparticipatie: bewonersconsulenten, participatiemakelaars, buurtregisseurs, opbouwwerkers, buurtbeheerders
en andere professionals die initiatiefrijke buurtbewoners kunnen ondersteunen bij hun activiteiten voor leefbare wijken. De handreiking kan ook
interessant zijn voor bewoners die actief willen bijdragen aan het proces.
Taken bewonersondersteuner
Omdat ‘zelf doen’ door bewoners het streven is en tegelijkertijd het ‘doe-vermogen’ van veel bewoners beperkt is, als gevolg van kwetsbaarheid (hoge
leeftijd, veelal laagopgeleid, toename beperkingen), wordt veel gevraagd van de
professionele bewonersondersteuner. Dit zijn de taken:
üü Helpen bij opstarten: doelen stellen, een plan maken, de koers uitzetten,
vervolgstappen maken, evalueren;
üü Actief meedenken, ‘sparringpartner’ zijn;
üü Vertalen van de behoefte van bewoners naar concrete plannen;
üü Betrokkenheid, een vinger aan de pols houden;
üü Begeleiden van de verdiepende gespreksbijeenkomsten;
üü Waardering tonen, voeden van het zelfvertrouwen;
üü Verbindingen leggen, ook met externe partijen;
üü Ondersteuning bieden bij het oplossen van conflicten;
üü Helpen bij verankering en continuïteit.
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Er zijn voor bewoners
Ook ‘presentie’ (aanwezigheid) is van belang. De bewonersondersteuner die
regelmatig zijn gezicht laat zien in het wooncomplex, die mensen bij de naam
kent, die toegankelijk is en zich ‘aanklampbaar’ opstelt (Baart, in: Peeters, 2014),
zal sneller het vertrouwen winnen en effectiever samenwerken met actieve
bewoners. Naar schatting is gedurende het eerste jaar gemiddeld een halve dag
per week professionele inzet nodig per complex. Daarna kan de inzet langzaam
worden afgebouwd. Corporaties die zelf onvoldoende capaciteit hebben (of
kunnen vrijmaken), kunnen extern steun inkopen van een lokale welzijnsorganisatie of vrijwilligerscentrale.
Mag het van de wet?
Een vraag die veel woningcorporaties zich stellen is of inzetten op leefbaarheid en sociale samenhang wettelijk is toegestaan. Of is hun taak alleen het
verhuren van woningen? De wetgeving biedt hier weinig duidelijkheid over.
De decentralisaties in het sociaal domein en de veranderingen in de Woningwet en Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) zorgen ervoor
dat alle partijen hun rol aftasten in de wijk. Vooralsnog laat de praktijk zien dat
veel corporaties eigen bewonersinitiatieven ondersteunen als deze een goed
verhaal hebben over hun toegevoegde waarde voor de leefbaarheid en sociale
samenhang in de betreffende complexen of buurten. De bevindingen in het
experiment Vitale woongemeenschappen en de resultaten van het evaluatieonderzoek van de Universiteit voor Humanistiek laten zien dat er met BRUIS
zo’n verhaal ligt.

‘BRUIS heeft de beste kans van slagen
als het een beweging van bewoners is,
gedragen door een enthousiaste en
ondernemende initiatiefgroep:
het Bruisteam’
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1.3 Leeswijzer
In dit inleidend hoofdstuk gaven we in vogelvlucht een eerste doorkijkje
gegeven in de methodiek Studio BRUIS – Samen buurten. In het volgende
hoofdstuk gaan we in op de diverse acties in het samenspel van actieve
bewoners en de bewonersondersteuner die nodig zijn om met succes te
werken aan een bruisend, sociaal vitaal wooncomplex. Het is een actiewijzer. Geen blauwdruk. Aanvullend vindt u in de bijlagen achtergrondinformatie die de methodiek inbedt in een breder palet van flankerende benaderingen (bijlage 2), informatie die inzicht geeft in motieven van ouderen
om in beweging te komen (bijlage 3) en informatie over de werkzame
principes die ten grondslag liggen aan de methodiek (bijlage 4).
Bij deze handreiking hoort een afzonderlijke uitgave:
‘Studio BRUIS – Samen Buurten. Bewoners 55+ wooncomplexen aan zet voor
een vitale woongemeenschap. Draaiboek en materialen voor verdiepende
gespreksbijeenkomsten’ (Penninx, 2017). Dit is eveneens een uitgave van
Platform31, die tot stand kwam in het kader van het experiment Vitale woongemeenschappen.
Ook een PowerPointpresentatie, te gebruiken bij de gespreksbijeenkomsten,
maakt deel uit van dit pakket.
Het draaiboek en de PowerPointpresentatie zijn te vinden op www.platform31.
nl/vitalewoongemeenschappen.
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2 Aan de slag
Studio BRUIS – Samen buurten biedt geen blauwdruk voor vitalisering en
gemeenschapsvorming. Ieder wooncomplex is anders, het is telkens weer
maatwerk. ’Gewoon beginnen.’ ‘Laat het maar groeien.’ ‘Zie wat je aantreft
op je pad.’ Dat waren de belangrijkste adviezen die de experimentpartners
meegaven tijdens de afsluitende bijeenkomst van de Learning Community.
Niettemin valt er best iets te zeggen over wat bewoners en de bewonersondersteuner te doen staat om BRUIS succesvol en op plezierige wijze ter hand te
nemen. Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste acties. Achtereenvolgens komen de
volgende acties aan de orde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ga in gesprek met vertegenwoordigers van de woongemeenschap;
Vorm een Bruisteam;
Analyseer de uitgangssituatie;
Bedenk een naam voor het project;
Zorg voor financiering;
Maak reuring met vrolijke activiteiten;
Organiseer verdiepende gespreksbijeenkomsten;
Faciliteer micro-activiteiten in zelfsturende Bruiskringen;
Zorg dat het blijft bruisen.

‘Gewoon beginnen.’
‘Laat het maar groeien.’
‘Zie wat je aantreft op je pad.’
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2.1 Ga in gesprek met vertegenwoordigers van de woongemeenschap
De meeste 55+ wooncomplexen kennen een bewonerscommissie, soms
aangeduid als ‘het bestuur’. Een bewonerscommissie is een groep huurders die de belangen behartigt van alle huurders in het complex en die
het aanspreekpunt is voor de verhuurder. Voor het draagvlak van BRUIS
is contact leggen met de bewonerscommissie de eerste – misschien wel
belangrijkste – stap. Vindt het idee hier geen warm onthaal, dan kun je er
beter niet aan beginnen.
De meeste wooncomplexen hebben ook een activiteitencommissie, een werkgroep die zich inzet voor het organiseren van allerhande activiteiten, zoals een
barbecue, een spelletjesmiddag en het jaarlijkse uitstapje. Omdat BRUIS een
nieuwe manier aanreikt om bewoners te activeren, is ook betrokkenheid van de
activiteitencommissie gewenst. Trek voldoende tijd uit voor het gesprek met de
reeds actieve bewoners. Gesprekstips:
Vraag naar hun beeld van een bruisend en vitaal wooncomplex;
• Vraag wat zij al doen op dit gebied;
• Vraag waar zij tegenaan lopen: hoe staat het met de belangstelling voor
activiteiten? Zien zij zichzelf nog jaren de kar trekken?;
• Vraag welke veranderingen zij bespeuren in de behoeften en leefstijlen van
bewoners;
• Pak de indicatoren van BRUIS erbij (zie paragraaf 1.1): boekte het wooncomplex gedurende de afgelopen jaren op deze indicatoren vooruitgang?
Stilstand? Achteruitgang?;
• Vraag of er ideeën zijn: wat zouden bewoners kunnen doen? Wat zou dat
opleveren? Wie of wat hebben zij daarbij nodig?;
Leg in grote lijnen de uitgangspunten en aanpak van BRUIS voor. Vraag of de
groep het zinnig vindt om hierover nog eens met elkaar door te praten.
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Waardeer wat er al gebeurt op dit gebied. Geeft duidelijk aan wat het verschil is
tussen Studio BRUIS - Samen Buurten en de klassieke organisatie van bewonersactiviteiten. Doe niets overhaast. Voorkom de indruk dat er een kant en
klare aanpak klaarligt of dat er iets nieuws wordt opgezet los van het bestaande.
Maak duidelijk dat het een zoektocht is; noem het een reis, een avontuur. We
beginnen ergens aan, zonder precies te weten waar het naartoe gaat. Vraag
commitment, maar biedt geen garanties. Voorkom al te hoog gespannen
verwachtingen. Beveel aan om klein te beginnen en stap voor stap verder te
werken. Geef aan dat het gaat om de reis, niet om de bestemming.
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2.2 Vorm een Bruisteam
Studio BRUIS - Samen buurten drijft op de kurk van een groep enthousiaste initiatiefnemers: het Bruisteam. Dit team hoeft niet samen te vallen
met de bewoners- of activiteitencommissie. Nieuwe mensen met frisse
blik zijn zeer welkom. De groep moet zich wel gesteund voelen door het
bestaande bewonerskader. Een Bruisteam bestaat uit vier à vijf bewoners
met voldoende denk- en doe-vermogen (WRR, 2107). Denkvermogen betekent dat de leden van het Bruisteam redelijk intelligent en sociaalvaardig zijn. Dat stelt hen in staat om de voor het project benodigde informatie te verzamelen en na te denken over de benodigde acties. Belangrijk is
ook dat ze weten wat bewoners bezighoudt en wat hen kan motiveren om
betrokken te raken bij het project.
Minstens zo belangrijk is het doe-vermogen van het Bruisteam. De leden
moeten de vertaalslag kunnen maken van ideeën, zoals geopperd in deze
handreiking, naar eigen acties die passen in de context van hun wooncomplex.
Ook moeten ze deze acties kunnen uitvoeren en niet bij de eerste de beste
tegenslag bij de pakken neer gaan zitten. Dat impliceert dat ze uit ervaring
weten dat weerstand en tegenslag normaal zijn (zie bijlage 4.5 over het omgaan
met conflicten). Het Bruisteam moet met tegenslag om kunnen gaan en koers
kunnen houden. Volhouden is een kunst apart: geduldig zijn, flexibel blijven en
weten dat het niet uitmaakt hoe je er komt – linksom of rechtsom – àls je er
maar komt.
Afbeelding 2 brengt het denk- en doe-vermogen dat nodig is bij bewonersparticipatie in beeld.

Afbeelding 2: Denk- en doe-vermogen nodig bij burgerparticipatie (WRR, 2017).

Taken Bruisteam
Om het Bruisteam goed te laten functioneren, moeten verschillende taken
worden vervuld. Het team kan die taken zelf vervullen, of (op onderdelen) uitbesteden aan mensen uit het netwerk van bewoners en organisaties waarmee
contacten worden onderhouden. De belangrijkste taken zijn:
•
•
•
•

Studio BRUIS / Samen buurten

Organiseren van het project;
Reuring maken door vrolijke activiteiten (zie voorbeelden in
paragraaf 2.6);
(Helpen bij) het begeleiden van de verdiepingsbijeenkomsten
(zie paragraaf 2.7);
Waar nodig faciliteren van micro-activiteiten in zelfwerkzame
Bruiskringen.
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Er zijn generalisten die alles kunnen, maar taken verdelen in een samenwerkend
team is doorgaans het meest effectief. Ieder heeft zijn eigen talenten en vaardigheden.
Overige tips voor het werven van initiatiefnemers:
• Appelleer aan talenten: ‘Jou moet ik hebben, niet zomaar iemand, maar jou!’
• Geef aan dat BRUIS positief inspeelt op actuele vraagstukken die ouderen
aan den lijve ervaren: ontmoeting, eigen regie, zinvol bezig zijn, omzien naar
elkaar, samen een gemeenschap vormen.
• Vraag mensen eventueel eerst voor bepaalde tijd en voor specifieke taken.
Als dat goed bevalt, is de kans groot dat men zich voor langere tijd verbindt.
• Bied concreet omschreven taken en laat weten dat er keuzemogelijkheden
zijn, zodat mensen taken op zich kunnen nemen die ze leuk vinden en waar
ze goed in zijn.
• Laat weten dat er voldoende inwerktijd is en dat je elkaar ondersteunt in een
team van enthousiaste mensen.
• Toon in het gesprek belangstelling voor de ander en wees persoonlijk: geef
aan waarom je zelf blij wordt van BRUIS: wat doet het met jou?
• Zorg voor een netwerk van enthousiaste en capabele mensen die snel kunnen inspringen als iemand uitvalt.

Studio BRUIS / Samen buurten
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2.3 Analyseer de uitgangssituatie
In de inleiding van deze handreiking stelden we dat onderzoek aantoont
dat Studio BRUIS – Samen buurten significant bijdraagt aan de kwaliteit
van leven van bewoners. Ook werden diverse concrete resultaten genoemd. Daarnaast stelden we dat zelfwerkzaamheid bij bewonersparticipatie in 55+ wooncomplexen zijn grenzen kent en wezen we op een aantal
randvoorwaarden. Maak daarom samen met het actieve bewonerskader
een goede analyse van de uitgangssituatie. Deze paragraaf biedt daarvoor
bouwstenen in de vorm van zeven succesfactoren.3
De zeven succesfactoren van Studio BRUIS – Samen Buurten
Een gezonde mix van kwetsbare en vitale bewoners, voldoende voorzieningen,
dienend leiderschap, breed draagvlak, een sociale gevoelstemperatuur boven
het vriespunt, professionele ruimte voor gemeenschapsvorming en aansluiting
tussen in- en externe hulpbronnen. Dat zijn de zeven succesfactoren van BRUIS:
Succesfactor 1. Een gezonde bewonersmix
Een belangrijkste succesfactor is een gezonde balans tussen vitale en zorgbehoevende bewoners. Dat maakt dat er voldoende draagkracht is om een cultuur
in stand te houden waarin bewoners naar elkaar omkijken en elkaar kunnen
helpen. Als globale richtlijn geldt een maximum van 25 procent zorgbehoevende bewoners (Spierings, 2014). Als het wooncomplex daar boven zit, is meer
bewonersondersteuning nodig dan de in de inleiding genoemde halve dag per
week.
Succesfactor 2. Voldoende voorzieningen
Grootschalige wooncomplexen, gebouwd vanaf de jaren zeventig, kenmerken
zich veelal door bouwkundige eenvormigheid. We zien er lange gangen,
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leegstaande ruimtes, een ontvangstbalie zonder personeel, matig onderhoud.
Het kan allemaal bijdragen aan een desolate, anonieme sfeer die meer weg
heeft van een ziekenhuis dan van een gezellige woonomgeving. Het is niet zo
moeilijk om hier via kleine fysieke projecten snel verbetering in aan te brengen, samen met bewoners. Denk aan gezellige zithoekjes op alle etages, een
kunstwerk bij de ingang, een digitaal scherm met informatie over activiteiten in
de hal, een hobbyruimte, een internetcafé, een gezamenlijke keuken, een goed
onderhouden buitenruimte met bankjes of een jeu de boulesbaan. Als het gaat
om voorzieningen is een minimale ondergrens de aanwezigheid van een goed
toegankelijke, schone en gezellig ingerichte ontmoetingsruimte in het gebouw
of in een op loopafstand gelegen wijkvoorziening.
Succesfactor 3. Dienend leiderschap
In paragraaf 2.2 kwam het thema leiderschap al aan de orde bij de bespreking
van het denk- en doe-vermogen van het Bruisteam. Ook bespraken we de verschillende soorten taken van de kartrekkers. Maak een eerlijke inschatting met
elkaar: hebben we dit in huis? Het is fijn als enkele energieke en charismatische
bewoners de kar trekken en anderen kunnen inspireren. Belangrijk om hieraan
toe te voegen is dat het leiderschap ook dienend en bescheiden moet zijn.
De ‘ras’bestuurder en de vergadertijger zijn hier niet de meest aangewezen
typen vrijwilligers. Naast energie en charisma is echte belangstelling voor
medebewoners noodzakelijk. Vraag hoe het met ze gaat. Bied hen een luisterend oor zonder direct een tegenprestatie te verwachten. Leiders die zo te werk
gaan, zullen ook minder moeite hebben met het volgende thema: draagvlak.
Succesfactor 4. Breed draagvlak
In paragraaf 2.1 kwam het draagvlak voor BRUIS aan de orde bij het bestaande bewonerskader, zoals de bewonerscommissie. Waar dit draagvlak ontbreekt,
zijn de slagingskansen van BRUIS nihil. Draagvlak betekent niet dat de

Deze succesfactoren zijn gevonden op grond van literatuuronderzoek, het evaluatieonderzoek van de Universiteit voor Humanistiek, coachende gesprekken met experimentpartners (zowel bewoners als corporatiemedewerkers) en de uitwisseling van ervaringen tijdens de bijeenkomsten van de Learning Community.
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bewoners- en/of de activiteitencommissie uit eigen gelederen een Bruisteam
vormt en het project zelf uitvoert. Integendeel, het kan verfrissend zijn als andere bewoners, die tot dan toe minder op de voorgrond traden en niet ‘belast’
zijn met een bestuurlijke positie, de kar trekken en een Bruisteam vormen.
Belangrijk is dan wel om in alle stadia de aansluiting te behouden bij het
bestuurlijk kader. Benoem een contactpersoon bij de bewonerscommissie,
bied informatie over de voortgang, vraag of er op onderdelen samengewerkt
kan worden. De bewonersadviseur kan hier een belangrijke verbindende rol
bij vervullen.
Uiteraard is ook een inschatting nodig van het draagvlak bij de grote groep
bewoners. Ook zij moeten goed geïnformeerd worden, het gevoel hebben dat
ze er wat bij te winnen hebben en uitgenodigd worden om mee te denken en
mee te doen. Persoonlijke gesprekken helpen hierbij het meest.
Niettemin zijn er altijd bewoners die geen belangstelling hebben, hoe hard je
hier ook aan werkt, hoeveel tijd je er ook insteekt. Fixeer je daar niet op, dat
leidt alleen maar tot teleurstellingen. Realiseer je dat dit in iedere buurt het
geval is. Begin met de groep die wel wat wil, het verspreidt zich vanzelf door
het gebouw. Denk in kleine stappen: zwaan-kleef-aan.
In afbeelding 3 zien we dat er maar liefst acht posities zijn, acht manieren
waarop bewoners zich kunnen verhouden tot het project.
In de praktijk komen alle posities voor. Bij elke positie kun je een paar vragen
stellen; bespreek ze met het Bruisteam:
•
•
•
•

Welke typen bewoners herkent u?
Waar zit hun weerstand maar ook hun kracht?
Wat kan hun bijdrage zijn?
Hoe kun met hen in gesprek komen?

Studio BRUIS / Samen buurten

Afbeelding 3: De bewonersroos van Studio BRUIS – Samen buurten

Voor de leden van het Bruisteam (leidend) is het zaak om de kring van helpers
en ‘meewerkers’ groot genoeg te maken. Ook afhankelijken kunnen goede
diensten bewijzen, al hebben ze daar (meestal in het begin) enige hulp bij nodig.
‘Teruggetrokkenen’ zoeken meestal afstand, maar hoeven geen notoire tegenstanders te zijn. Ze hebben weinig vertrouwen in eigen kunnen, of kijken graag
eerst de kat uit de boom. Probeer met hen in contact te blijven, sommigen
schuiven na verloop van tijd alsnog aan bij activiteiten. ‘Opstandigen’ zijn mensen die niet op hun mondje gevallen zijn en die hun scepsis niet onder stoelen
of banken steken. Ook hierachter schuilt vaak onzekerheid. Uiteindelijk zijn er
ook bij hen haakjes te vinden voor meer betrokkenheid, zoals een hobby die zij
beoefenen en waarover zij een keer iets willen vertellen als ze er nadrukkelijk
voor worden gevraagd.
Succesfactor 5. Sociale gevoelstemperatuur boven het vriespunt
Geen van de tot nu toe besproken typen bewonersposities brengen het project
in gevaar. Lastiger is om goed om te gaan met bewoners die zich negatief
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uitlaten of actief tegenwerken. Hier komen we op het terrein van de aanvallers
en de concurrenten. De praktijk leert dat die er ook zijn en dat dit kan leiden
tot stevige conflicten. Aanvallers en concurrenten kunnen mensen zijn die
zich bedreigd voelen. Zij zien het project als een aanval op hun eigen aanpak
of zienswijze. Zij kiezen voor de aanval ter verdediging. Bij enkele experimentpartners was hiervan sprake. Dit betrof zowel enkele bewoners als een professionele activiteitenbegeleider in dienst van een zorgorganisatie die sinds vele
jaren welzijnsactiviteiten aanbood in het complex. Zij begrepen bijvoorbeeld
niet waarom bewoners die deelnamen aan het ‘BRUIS-project’ een eigen 24/7
klusjesdienst wilden opzetten, terwijl er al een klussendienst was van (niet in
het complex wonende) vrijwilligers, aangestuurd door de activiteitenbegeleider.
De achterliggende gedachte van de klussende bewoners - je ontmoet nog eens
iemand en je maakt je nuttig als een medebewoner je vraagt om een lampje in
te draaien - werd niet begrepen.
Angstcultuur
In een ander wooncomplex bleek het gevoel van sociale veiligheid onder bewoners al gedurende een lange reeks jaren systematisch te zijn ondermijnd door
twee mensen uit een huishouden. Zij leken er genoegen in te scheppen – of
was het onmacht – om andere bewoners voortdurend te intimideren en te
kleineren. Er ontstond een angstcultuur; sommigen spraken over ‘terreur.’
Als deze mensen de gemeenschappelijke ruimte betraden, stapten anderen
op. In de loop der tijd hadden zij een groepje medestanders om zich heen
verzameld (door anderen ‘meelopers’ genoemd). Zo ontstonden er twee onverzoenlijke kampen die steeds verder uit elkaar kwamen te staan. In een ultieme
poging om weer tot elkaar te komen, en wellicht tegen beter weten in, startte
hier een groep bewoners met het project Studio BRUIS – Samen buurten. Aanvankelijk leek dit veelbelovend. Tijdens een bewonersavond werd levendig
gediscussieerd rond de klaagmuur en werd de draagmuur behangen met
wensen en positieve ideeën (zie paragraaf 2.6 met voorbeelden van reuring
brengende activiteiten). Er werd die avond gelachen om de citaten uit het dagboek van Hendrik Groen die een bewoner met een clownsneus en een sonore
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basstem voorlas. De verdiepingsbijeenkomsten in het kader van BRUIS werden
goed bezocht en de cyclus werd twee keer herhaald voor een andere groep
nieuwsgierig geworden bewoners. Toch durfde uiteindelijk niemand het aan om
buiten de veilige beslotenheid van de bijeenkomsten concrete voorstellen te
doen om samen dingen op te pakken. Dat zou kunnen worden gezien als ‘heulen met de vijand’, waardoor je ieder moment de wind van voren kon krijgen.
Maak realistische inschatting
Aan de hand van de bewonersroos kunnen initiatiefnemers en de bewonersondersteuner samen de inschatting maken. De ‘boven-tegen’-krachten kunnen zo sterk zijn, dat er zelfs voor goedwillende bewoners met veel denk- en
doe-vermogen geen doorkomen aan is. Hier stuit BRUIS op zijn grenzen. In het
voorbeeld van het complex met de klussendienst was er mogelijk nog een kans
geweest om het conflict te voorkomen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat
de communicatie met de bewonerscommissie en de activiteitenbegeleider bij
de introductie van het project onder de maat was geweest. In het voorbeeld
van het complex met de vijandige kampen lijkt de hoop te veel de vader van
de gedachte te zijn geweest. In beide complexen is een les geleerd: maak een
zorgvuldige, realistische en eerlijke inschatting van de aanwezigheid van (sluimerende) conflicten.
Conflicten horen erbij en kunnen – mits goed gehanteerd - positief zijn in het
proces van gemeenschapsvorming. Er zijn echter situaties waarin de emotionele gevoelstemperatuur al zo lang onder het vriespunt ligt, dat andere middelen
meer geëigend zijn. Mediation, burenbemiddeling en psychologische hulpverlening zijn hier waarschijnlijk beter op zijn plaats (bijlage 2.7). In bijlage 4.5 staat
meer informatie over de rol van conflicten bij gemeenschapsvorming.
Succesfactor 6. Professionele ruimte voor gemeenschapsvorming
In de inleiding van deze handreiking constateerden we dat professionele bewonersondersteuning à la BRUIS een vorm van empowerment is. Dat is geen vrijblijvende constatering. Een bewonersondersteuner die bewoners ‘empowert’
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moet zelf ook empowerment ervaren vanuit de eigen organisatie. Dit betekent
dat de corporatie gemeenschapsondersteuning als essentieel onderdeel voor
het eigen handelen ziet en opneemt in het eigen strategisch beleid. Belangrijk
is daarbij dat professionals voldoende ruimte krijgen om maatwerk te leveren.
Dat ze soepel kunnen en mogen bewegen in een praktijk die weerbarstig,
grillig en onvoorspelbaar is. Sommige organisaties worstelen met dat soort
onvoorspelbaarheid. Een professionele organisatie die alles wil stroomlijnen of
vastleggen in projecten of protocollen en niet bestand is tegen verrassingen, is
wellicht niet klaar voor effectieve bewonersondersteuning. Vraag u dus af: heb
ik als bewonersondersteuner voldoende professionele ‘scharrelruimte’ om te
kunnen improviseren?

ten. In ieder complex zijn die al aanwezig: wandelgroepjes, kookgroepjes, een
tuingroep, enzovoort. De aanpak berust op het inventariseren, mobiliseren en
versterken van de reeds aanwezige kringen en op het stimuleren van micro-activiteiten in nieuwe kringen. Zoals de ABCD-methode aangeeft: bewoners zijn
de belangrijkste assets, zij vormen het sociale fundament (bijlage 4.4). Een ding
is zeker: in 55+ wooncomplexen barst het van de levenservaring. Soms ligt het
talent voor het oprapen; soms ligt het verborgen, weggestopt in een hoekje
omdat niemand er nog eens naar vroeg.

Sociaal onderhoud
Naar schatting vraagt BRUIS gemiddeld vier uur per week bewonersondersteuning per complex gedurende het eerste jaar. De geoefende bewonersondersteuner weet dit uiteindelijk terug te brengen tot enkele uren per maand. Bij
sommige wooncomplexen kan de ureninzet al na een half jaar worden verminderd omdat bewoners steeds meer zaken aankunnen zonder te sparren met de
bewonersadviseur. Er zijn ook wooncomplexen waar het actieve kader permanent sociaal-agogische steun nodig heeft, naast uren voor klachtenafhandeling, onderhoudswerkzaamheden enzovoort. Niet alleen het gebouw, ook het
sociale leven in een wooncomplex heeft onderhoud nodig. Soms een tijdje wat
minder en dan weer een paar weken heel veel. Als de organisatie die souplesse
kan opbrengen, kan bewonersondersteuning meer zijn dan incidentenpolitiek
en werkelijk bijdragen aan empowerment.

Er is veel verbogen talent in huis. De heer L., lid van het Bruisteam, noemt
het voorbeeld van een alleenstaande Italiaanse man die al jaren in het
complex woont. Hij spreekt vrijwel niemand. “De taal hè?” Bij zijn rondje
langs de deuren vraagt L. of de man het leuk zou vinden om aan een
paar mensen Italiaanse les te geven. Daar had hij nog nooit aan gedacht.
Hij fleurt ter plekke helemaal op. Een andere bewoner, eveneens weinig
contacten, blijkt erg van klassieke muziek te houden. ‘Een keer per week
samen met enkele andere bewoners een uurtje naar Radio 4 luisteren,
zou dat iets zijn voor u?’ Weer een blij gezicht. Sterker nog, dat wil de muziekliefhebber best zelf organiseren. Hoe simpel kan het zijn. L: “Mensen
vinden het fijn als ze iets kunnen betekenen voor een ander. Daar zit geen
leeftijdsgrens aan. Je moet het alleen soms even vragen. We moeten niet
zo bang zijn om elkaar iets te vragen.”
Bron: blog Kees Penninx, Vitale Wooncomplexen I. OMANIDO.

Succesfactor 7. Aansluiting interne en externe hulpbronnen
BRUIS start met het analyseren en mobiliseren van de in het complex aanwezige hulpbronnen. Welke talenten en vaardigheden hebben bewoners? Wie
zou iets kunnen vertellen over zijn hobby, wie heeft verre reizen gemaakt? Het
project moet geschraagd worden door een zich langzaam uitdijende ‘kring van
kringen’: kleine bewonersgroepen die in eigen kring micro-activiteiten star-
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Niet bang zijn om te vragen

De volgende stap is het verstevigen en consolideren van het sociale bouwwerk
door op zoek te gaan naar steun van buiten. Deze speurtocht naar externe
hulpbronnen wordt op twee manieren in gang gezet:
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1.

2.

Het Bruisteam zoekt zelf naar personen, organisaties en netwerken die het
project kunnen steunen met menskracht, materialen en geld, al dan niet
in ruil voor het gebruik van de voorzieningen in het wooncomplex, zoals de
gemeenschappelijke ruimte.
Tijdens de verdiepende gespreksbijeenkomsten; deelnemers gaan door
middel van ‘verkenningsopdrachten’ op zoek naar instellingen, activiteiten
en andere wijkbewoners in de omgeving: wie kan ons helpen bij onze plannetjes? Welke voorzieningen zijn er in de wijk? Waar zijn ontmoetingsplekken in de wijk? Wat is er te doen in de bibliotheek? Kan die fysiotherapeut
in het gezondheidscentrum een keer een lezing over bewegen komen
geven?

Hulp bieden bij dit verbinden van in- en externe hulpbronnen is een van de
belangrijkste rollen van de bewonersondersteuner. De bewonersondersteuner,
die zelf verbonden is met de bewonersnetwerken en instellingen in de wijk, is
hierbij in het voordeel. Een handig hulpmiddel voor het in kaart brengen van alle
in- en externe hulpbronnen (netwerken) zijn de cirkels van steunpilaren, zoals
weergegeven in afbeelding 4.
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Het Bruisteam kan met behulp van de bewonersondersteuner een eigen overzicht maken van alle mogelijke steunpilaren. In de binnencirkel staat de groep
bewoners als geheel, de gemeenschap waar alles om draait. De cirkel daaromheen wordt gevormd door de leden van het Bruisteam. De derde cirkel is de
cirkel van actieve steunpilaren. Die zetten zich al met overtuiging in voor de
leefbaarheid van het complex. De vierde cirkel bestaat uit passieve steunpilaren.
In deze buitenste kring bevinden zich de potentiële steunpilaren, die veel kunnen betekenen maar nog geactiveerd moeten worden om hulp aan te bieden.
Het doel is om deze naar binnen, in de derde cirkel te halen. Het Bruisteam legt
contacten (of benut al aanwezige contacten) om deze personen of organisaties
te vragen om iets voor het wooncomplex te doen. Onderhandelen en afstemmen zijn daarbij belangrijke vaardigheden. Ook hier kan coaching door de
bewonersondersteuner nodig zijn. De cirkels van steunpilaren kunnen zo vaak
men wil worden ingevuld, om na te gaan welke hulpbronnen op dat moment
beschikbaar zijn en welke nog ontbreken.

‘De cirkels van steunpilaren
kunnen zo vaak men wil worden
ingevuld, om na te gaan welke
hulpbronnen op dat moment
beschikbaar zijn en welke nog
ontbreken’
Afbeelding 4: Studio BRUIS - Samen buurten. De cirkels van steunpilaren

Studio BRUIS / Samen buurten
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2.4 Bedenk een naam voor het project
What’s in a name?
Veel! Het woord ‘Studio’ in Studio BRUIS – Samen buurten heeft verschillende betekenissen. Een studio is een plek waar gewoond wordt, maar ook
een creatieve werkplaats voor kunstenaars en een ruimte waar ontmoeting
plaatsvindt, waar verhalen voor het voetlicht worden gebracht. BRUIS is een
creatieve broedplaats voor oudere levenskunstenaars.
En dan het woord BRUIS. Soms wordt de associatie gelegd met een bruistablet.
Dat is interessant. Er bestaat geen pilletje voor een bruisend sociaal leven. Er zijn
geen tovermiddelen. Een mooie manier om het project tijdens een bewonersbijeenkomst te introduceren is dan ook een kleine act: hou een glas water omhoog,
gooi er een bruistablet in en vraag aan de aanwezigen: wat ziet u? Zo raakt u spontaan in gesprek. In hoeverre is er sprake van stilstaand water in het wooncomplex?
Hoe kunnen we dat water wat meer laten bruisen? Wat is daarvoor nodig? Wat zou
u willen, wat zou u niet willen?
Tijdens de experimentfase bleek dat sommige wooncomplexen graag een eigen
naam bedachten voor het project. Prima! Zelf doen is leuker, is immers het
motto. Zo ontstonden namen als ‘Energiek Elisabeth’, De BRUISende Amstelflat
en Project de BrOUWErij.

Studio BRUIS / Samen buurten
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2.5 Zorg voor financiering
BRUIS sluit naadloos aan bij moderne doelen van lokaal beleid op het
gebied van leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie. In het begin
zal het vliegwiel draaien op kleine, overzichtelijke activiteiten. Bewoners
kunnen daarbij meestal rekenen op kleine bedragen uit het potje bewonersondersteuning van de woningcorporatie. Enkele experimentpartners
ontvingen van de corporatie een aanzienlijk bedrag voor activiteiten
gedurende de looptijd van het project.
Lokale kracht
Een subsidieaanvraag bij de gemeente is het overwegen waard, zeker nu gemeenten in het kader van de participatiesamenleving op zoek zijn naar burgerinitiatieven van actieve wijkbewoners die zij met buurt- en wijkbudgetten ondersteunen. BRUIS draagt bij aan de kracht van de lokale samenleving en sluit
naadloos aan op de doelstelling van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo): mensen ondersteunen bij maatschappelijke participatie, bevorderen
van eigen kracht en omzien naar elkaar. Naast de gemeente zijn er ook vrijwel
altijd lokale fondsen en clubs als Rotary en Lions voorhanden; kijk hiervoor in
de gemeentegids of raadpleeg een vrijwilligerscentrale.
Landelijke fondsen
Daarnaast zijn er landelijke fondsen die interesse kunnen tonen. Denk bijvoorbeeld aan de (samenwerkende) ouderenfondsen, die te vinden zijn op de
website http://www.fondsenvoorouderen.nl. Via een keuzemenu kunt u doorklikken naar de fondsen waar BRUIS goed bij past. Ga naar de websites van de
betreffende fondsen en let goed op de criteria, die per fonds kunnen verschillen. Vul het aanvraagformulier kort en bondig in. Overweeg ook de aanschaf
(of het lenen) van het Fondsenboek, een gebruikersvriendelijk overzicht van
meer dan zevenhonderd fondsen met veel tips over het hele proces van slimme
fondswerving. Het Fondsenboek is online of via de boekhandel te bestellen.

Studio BRUIS / Samen buurten
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Nadelen
Subsidie heeft ook nadelen. U bent vaak veel tijd kwijt met het invullen van formuleren en het afleggen van verantwoording. U moet voldoen aan criteria en
termijnen, waarop u ook wordt afgerekend. Veel gemeenten ondersteunen behalve met geld ook met advies, kennis en netwerken. Denk ook aan sponsoring
door bedrijven in de buurt en overweeg de mogelijkheden voor crowdfunding.
U kunt op termijn ook kiezen voor het oprichten van een ledenorganisatie,
waardoor u contributies kunt innen en de leden als tegenprestatie service biedt
in de vorm van inspirerende informatie, korting en gratis toegang bij bijeenkomsten.
Rechtsvorm?
Op een zeker moment kan worden besloten tot het oprichten van een zelfstandige stichting (of een andere rechtsvorm zoals een vereniging of een coöperatie). Dit biedt onder meer de mogelijkheid voor het aanvragen van subsidies
- indien gewenst - en het voeren van een onafhankelijke kasstroom en administratie. U kunt ook werken onder jurisdictie van een bestaande organisatie met
een eigen rechtsvorm, zoals de bewonerscommissie of een lokale welzijnsorganisatie. Dat scheelt stichtingskosten en veel tijd, maar vraagt ook afstemming
en overleg.

‘Veel gemeenten ondersteunen
behalve met geld ook met
advies, kennis en netwerken.’
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2.6 Maak reuring met vrolijke activiteiten
Het maakt niet zoveel uit hoe het balletje gaat rollen. Als het maar gaat
rollen. U hoeft niet meteen te gaan flyeren en ook die Facebookpagina
komt later wel. Begin met kleine, overzichtelijke acties. Daarmee bouwt
u suspence op: er gaat iets nieuws gebeuren… Deze paragraaf biedt een
selectie uit een lange reeks mogelijkheden. Het hoeven niet allemaal
nieuwe activiteiten te zijn. De woordenwolk in afbeelding 5 bevat een
aantal klassiekers. De meeste wooncomplexen hebben er een paar, soms
al jarenlang.

Bingo
Inloopcafé Excursie
Koffietafel Computercursus Karaoke
Stoelgym Hutspotavond
Informatieavond valpreventie
High Tea Tai Chi Linedance Bewonerskoor
Klaverjassen Filmavond
Keukenhof Bloemschikken
Vertelcafé Handwerkavond Rondvaart
Open dag Kerststukjes maken
BBQ Lentefeest Kerstmarkt
Rommelmarkt Tuinfeest
Afbeelding 5: Reuring!

Studio BRUIS / Samen buurten
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De klassieke bewonersactiviteiten hebben in het verleden hun waarde bewezen, maar zijn soms ook het probleem. Ze raken sleets. De belangstelling neemt
af. Het kan verfrissend zijn om eens wat anders te organiseren. Dat maakt
nieuwe energie vrij. Trekt nieuwe talenten.
Er zijn talloze variaties denkbaar en minder bekende activiteiten die eveneens
voor reuring kunnen zorgen. Of het nu bestaande activiteiten zijn of nieuwe,
voor alle activiteiten geldt: doe het zoveel mogelijk samen. Is er een activiteitencommissie die al jarenlang de bingo organiseert? Ga daarmee in gesprek.
Zijn er al vrijwilligers die zich inzetten voor minder mobiele bewoners? Betrek ze
erbij. Werk samen. Kijk met elkaar wat leuk en passend is in het complex en doe
niet alles tegelijk.
Samen eten/Oma’s pop-up (Rotterdam)
Samen de maaltijd bereiden en nuttigen verbroedert. Het is dé klassieker voor
het bevorderen van sociale bruis. Vaak zijn er al bewoners actief op dit gebied.
Dit is dan ook een uitgekiende kans om aan te sluiten bij wat er al is, dit te waarderen en te versterken. De traditionele kerstmaaltijd en de paasbrunch stonden
op het activiteitenmenu van vrijwel alle experimentpartners. Het Bruisteam
helpen met hand- en spandiensten of proberen nieuwe vrijwilligers te benaderen. Dienend leiderschap.
Er zijn allerlei manieren om het feest van samen eten nog leuker te maken.
Maak er een Amerikaanse fuif van waarbij iedereen die dit wil wat hapjes meebrengt. Betrek de echte kookliefhebbers, dat zijn er meer dan u denkt. In het
Bossche Wilgenstruweel woonde een Indonesisch echtpaar, dat als vervolg op
een hutspotavond voor veertig bewoners een Indische maaltijd bereidde. Organiseer kookworkshops in de gezamenlijke keuken of, voor de echte liefhebbers,
op een externe locatie.
Een prachtige variant waarbij ook jongeren en bewoners uit de omliggende
buurt betrokken worden, is Oma’s pop-up. Een Rotterdams initiatief voor senioren die houden van koken en graag wat meer onder de mensen komen. Onder
leiding van een echte chef-kok koken zij voor gasten in een echt restaurant.
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Als de maaltijd klaar is, schuiven zij gezellig aan tafel. Het project begon als
schoolproject in het tweede jaar van de opleiding Commerciële Economie in
Rotterdam. Het doel is eenzaamheid bestrijden en een alternatief bieden voor
het wegvallen van dagbestedingsactiviteiten vanwege bezuinigingen in de zorg.
Mevrouw H.: “Ik sprak hele dagen niemand meer. Maar ik heb koken altijd leuk
gevonden. Nu heb ik weer gezelligheid in mijn leven.” (http://omaspopup.nl/).
Mobiel terras
Het mobiel terras is een tijdelijk terras dat steeds op een andere plek verschijnt,
bijvoorbeeld in de hal en bij de liften. Een paar tafeltjes en wat klapstoelen,
soms een parasol, meer is er niet nodig. Er is koffie, thee, koek en een frisje.
Een mooie gelegenheid om kennis te maken met buren en van gedachten te
wisselen over het wonen in het complex, je zorgen te uiten en je wensen en
ideeën te delen. Te beginnen met de vraag: kennen de bewoners elkaar? Wat
kun je samen doen om er een gezellige, veilige en zorgzame straat of buurt van
te maken? Hoe belangrijk is dit? Wat doe je eraan? Wat kun je samen doen?
Hendrik Groenavond
Wie kent hem niet, Hendrik Groen, 83 ¼ jaar, bewoner van een seniorencomplex in Amsterdam Noord. Over het wonen in dit complex schreef Groen twee
dagboeken. De vertaalrechten zijn aan bijna dertig landen verkocht en er is een
Nederlandse tv-serie in de maak over Groen en het leven in een seniorencomplex. In het eerste dagboek, Pogingen om iets van het leven te maken, leren we
Groen kennen als ‘technisch bejaard’: stramme benen en veelvuldig doktersbezoek. Maar hij weigert te geloven dat het leven dan alleen nog maar moet
bestaan uit achter de geraniums zitten met een bakje koffie en wachten op
het einde. Hij richt een rebellenclub op: OMANIDO, ofwel oud maar niet dood.
OMANIDO neemt het heft in handen. Aan de clubtafel is praten over ziektes en
kwalen voortaan taboe. De clubgenoten passeren de chagrijnige instellingskok
met zelf bereide maaltijden. Ze gruwelen van het jaarlijkse - en we gaan nog
niet naar huis! - busreisje naar de Keukenhof. Om de beurt organiseert een
van de rebellen een exclusief rollatorvriendelijk uitstapje of een etentje in een
exotisch restaurant. Het leven krijgt weer glans.
Studio BRUIS / Samen buurten
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Er zijn verschillende invullingen mogelijk voor een Hendrik Groenavond:
• Laat boeken rouleren en vraag bewoners deze met elkaar te bespreken,
bijvoorbeeld op het mobiel terras.
• Organiseer een Hendrik Groen voorleesavond, waarbij bewoners in maximaal drie minuten hun favoriete tekstfragment voorlezen, uiteraard zo
beeldend mogelijk.
• Is er een toneelgroep in het complex of in de buurt? Laat een voorstelling
maken met inspringtheater. Daarbij kan het publiek ingrijpen door spelsuggesties te geven of zelf mee te spelen en zo het verloop van een scene te
beïnvloeden.
• Wat u ook organiseert, de herkenning is enorm. Er is veel hilariteit, er wordt
veel gelachen, een traantje weggepinkt en bovenal wordt een bevrijdend
soort zelfspot gegenereerd.
Huis-aan-huisgesprekken
Leden van het Bruisteam bellen aan bij bewoners met de vraag of ze weleens
gehoord hebben van het project Studio BRUIS – Samen buurten. Ze vertellen dat er in overleg met de bewonerscommissie een groep gevormd is, het
Bruisteam, dat bezig is met een verkenning van wensen, ideeën en vragen
over samenleven in het wooncomplex. Hoe ervaart men dat? Wat kan beter?
Waar is behoefte aan? Overhandig een kleurrijk draagtasje met een bloemetje,
een flyer en een korte vragenlijst. Vraag of u de vragenlijst over een week weer
mag ophalen, noteer het huisnummer. Noem in de vragenlijst activiteiten met
oplopende keuze bij iedere activiteit: ik wil niets, ik wil informatie, ik wil meehelpen uitvoeren, ik wil meehelpen organiseren, ik wil deze activiteit trekken.
Laat ruimte open voor eigen activiteiten. Bied indien gewenst hulp aan bij het
invullen, oordeel niet. De ervaring leert dat de deur soms snel dicht gaat. Toch
blijkt dit vaak een eerste stap te zijn in hernieuwd contact. Doe ook een kaartje
met naam en telefoonnummer in het tasje.
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Social sofa
BRUIS wil een impuls bieden voor het vermeerderen van alledaagse, spontane,
min of meer toevallige ontmoetingen. Soms moet u even iets in de fysieke
ruimte organiseren om het terloopse weer een duwtje te geven. Een mooi voorbeeld daarvan is Social sofa, een idee van de Tilburgse kleinkunstenares Karin
Bruers. De Social sofa is een betonnen bank in een zwierige vorm, die zo zwaar
is dat hij niet verankerd hoeft te worden om ergens te blijven staan. Dankzij een
bedrukte folie, schildering of mozaïek krijgt hij telkens een ander uniek uiterlijk.
Bewoners kunnen meehelpen met het maken van de ‘bekleding’ van hun bank.
De wensenboom
In de centrale hal wordt een wensenboom geplaatst. Daarin kunnen bewoners
kaartjes hangen, naar keuze met naam of anoniem. Op de kaartjes schrijven
zij een antwoord op de vraag: wat zou u leuk vinden om te ondernemen met
medebewoners? Voorafgaand aan deze bomenactie gaat het Bruisteam huisaan-huis aanbellen bij alle wooneenheden in het complex. Daarbij overhandigen ze een leuk tasje met een flyer over het project, een bloemetje en enkele
kaartjes voor in de boom. Op de flyer worden al wat voorbeelden genoemd van
activiteiten waar bewoners aan zouden kunnen denken, zoals samen naar de
markt gaan, naar de schouwburg, een vervoerspool opzetten. Enkele weken na
deze actie wordt een bijeenkomst georganiseerd met een hapje en een drankje,
waarbij alle kaartjes worden gepresenteerd. Op dit marktplein wordt gezocht
naar matches. Bewoners met overeenkomstige wensen gaan daar direct mee
aan de slag, puur voor zichzelf, bijvoorbeeld een keer samen koken. Of ze vormen een werkgroepje dat aan de slag gaat voor de gang of het hele complex,
bijvoorbeeld het organiseren van een rommelmarkt of geld inzamelen voor de
jeu de boulesbaan.
De weggeefkast
Een tas, een dienblad, een stapel boeken… We hebben allemaal wel spullen in
huis liggen die nog in een prima staat zijn, maar waar we simpelweg niets meer
mee doen. Er is een originele oplossing: de weggeefkast. Gewoon midden in de
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hal of in een hoek van de gemeenschappelijke ruimte. In deze kasten kunnen
mensen voorwerpen leggen zoals een cd, een mooi beeldje, een oude mobiel,
een schilderijtje of horloge. Het mag van alles zijn zolang het maar in de kast
past. Ook alleen iets uit de kast halen is toegestaan. Rond de kast ontstaan
spontane gesprekken. Bewoners kunnen op de kaartjes in de kast iets schrijven
over het voorwerp dat zij in de kast hebben geplaatst. Ook liggen er veelvuldig
bedankbriefjes in de kast.
Klaagmuur en draagmuur
Klagen is een vorm van betrokkenheid. Negeer je klachten, dan kan de sfeer in
het gebouw volledig verzuren. Doe je er serieus iets mee, dan voelen mensen
zich gehoord en kan positieve betrokkenheid groeien. Zet in de hal of gemeenschappelijke ruimte twee mobiele wanden of flipovers neer. Schrijf op de ene
‘Klaagmuur’ en op de ander ‘Draagmuur’. Op de klaagmuur mogen bewoners
(niet anoniem) klachten schrijven, onder de voorwaarde dat zij er ook bij
schrijven hoe ze zelf aan de oplossing willen bijdragen en wat ze daarbij nodig
hebben. Op de draagmuur kunnen bewoners opschrijven wat zij zelf aan het
wooncomplex willen bijdragen. Vraag een bewoner e.e.a. een beetje te bewaken
en in goede banen te leiden. Zet het mobiele terras regelmatig bij de klaag- en
draagmuur en bespreek wat naar boven is gekomen. Worden klachten breed
gedeeld? Zijn oplossingen realistisch? Hebben ‘dragers’ hulp nodig?
Talentenmarkt
Organiseer een middag waarop bewoners hun talenten of hobby kunnen laten
zien en andere mensen kunnen zoeken om samen een activiteit of hobby uit
te voeren. Fotograferen, zingen, schilderen, modeltreinen, bloemschikken,
enzovoort. Het kan allemaal zichtbaar worden gemaakt. Tijdens het eerste deel
van de middag maken de mensen met een talent of hobby collages of een
minitentoonstelling over hun talent of hobby. Wie graag samen met anderen
breit neemt een breiwerkje mee. Tijdens het tweede deel wordt iedereen uit
het wooncomplex en de omliggende buurt uitgenodigd om alles te komen
bekijken. Zorg dat er ook dan postervellen liggen waarop mensen met enkele
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woorden of knipsels kunnen aangeven dat zij leuke plannen hebben om iets te
organiseren, met een paar bewoners willen koken of eten, enzovoort. Maak er een
feestelijke middag van.
Straatmaken
De gangen in een van de wooncomplexen zijn omgedoopt tot straten met heuse
straatnamen: de Magnoliahoek, het Patrijspoortplein, de Kapellerhoek, enzovoort.
Opeens woon je weer in een straat. De bewoners noemen zich voortaan straatmakers. Ook hier ontstaan gesprekken, om te beginnen over de naamkeuze. Alleen
al de vraag ‘Hoe willen we heten’ leidt tot interessante gesprekken. Bewoners
voelen zich weer iets meer verbonden. Niet iedereen schuift meteen aan, maar
bij iedere bijeenkomst wordt het kringetje groter. Iedere straat heeft een straatcontactpersoon, iemand die alle bewoners kent, mensen met elkaar in contact
brengt en soms de weg wijst naar instanties.

‘Alleen al de
vraag ‘Hoe willen
we heten’ leidt
tot interessante
gesprekken’
Studio BRUIS / Samen buurten
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2.7 Organiseer verdiepende, activerende gespreksbijeenkomsten
In het vliegwiel van BRUIS is reuring maken met vrolijke activiteiten
een van de twee motorblokken. Vrolijke activiteiten kunnen het sociaal
klimaat in het wooncomplex enorm doen opfleuren. Zeker als het nieuwe
activiteiten betreft, zullen nieuwe talenten opstaan die eraan mee willen
werken, ook in een wooncomplex met veel oude mensen.
Daarnaast hebben veel mensen behoefte aan een goed gesprek. De verdiepende gespreksbijeenkomsten van BRUIS voorzien in die behoefte. Zij vormen het
andere motorblok. In een groep van ongeveer tien personen gaan bewoners
met elkaar in gesprek over levensthema’s die hen allen aangaan. Er zijn in totaal
zes bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst is gewijd aan een levensthema. Aan
de hand van deze levensthema’s praten bewoners met elkaar over het goede
leven: wat verstaat u daaronder? Wanneer ervaart u uw leven als prettig en
zinvol? Wat vindt u belangrijk? Wat zou u nog eens willen doen? Wat zou u willen
loslaten? Wat zou u met elkaar kunnen oppakken?

Inleiding

Maatwerk
Er is geen vaste volgorde waarin de thema’s moeten worden behandeld. De
bijeenkomsten kunnen worden aangeboden aan speciaal geworven groepen,
maar ook aan groepen die al bij elkaar komen, bijvoorbeeld bij een wekelijkse
koffieochtend. Het is ook niet verplicht om alle thema’s te behandelen. Het is
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maatwerk. Start met wat het meeste leeft. De themakeuze is gebaseerd op het
Huis van de identiteit (bijlage 4). Samenvattend:
Thema 1. Lichaam en geest. Hoe blijf ik in conditie? Wat geeft mij energie?
Thema 2. Samen en alleen. Wie heb ik om me heen? Wat zou ik willen doen
samen met anderen?
Thema 3. Woning en woonomgeving. Ben ik tevreden over mijn woning en mijn
woonomgeving?
Thema 4. Doen en laten. Hoe ziet mijn dagindeling eruit? Waar wil ik meer (of
minder) tijd voor maken?
Thema 5. Waarden en inspiratie. Wie of wat inspireert mij? Waar ga ik voor?
Thema 6. Mijn plan, jouw plan, onze plannen. Wat gaan we doen met het geleerde?
Bij elk thema stellen de deelnemers zichzelf (en elkaar) drie soorten vragen:
1.
2.

De verdiepende gespreksbijeenkomsten zijn gericht op reflectie én op actie.
Het zijn broedplaatsen van nieuwe inzichten, nieuwe verbindingen en nieuw
handelingsrepertoire. Praten, denken, durven, dromen, doen. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op het concept life politics, waarbij mensen, in een wereld
die steeds minder vastomlijnde kaders biedt, zoeken naar een eigen, zinvolle
levensinvulling en daartoe kleine of grotere nieuwe levensprojecten aangaan
(Giddens, 1991).

Aan de slag

3.

Vragen gericht op situatieverheldering: waar zit mijn kracht, waar loop ik
tegenaan?
Vragen gericht op perspectiefontwikkeling: welke kansen zie ik, welke
mogelijkheden zou ik willen verkennen?
Vragen gericht op actieondersteuning: wat kan ik zelf doen en wat kunnen
we samen doen om prettig te leven en een vitale, gemeenschap om ons
heen te voelen?

Verkenningsopdrachten
Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers thuis (meestal in groepjes) aan verkenningsopdrachten. Dat zijn opdrachten om inspiratie op te doen
in de wereld buiten het wooncomplex. De deelnemers verzamelen informatie
over wat er te doen is in de omgeving van het wooncomplex en daarbuiten
(de wijk, het dorp, de stad), op allerlei gebieden, zoals gezondheidszorg, ontmoeting, welzijn, veiligheid, kunst, educatie, enzovoort. Welke organisaties
houden zich hiermee bezig en hebben iets te bieden op dat terrein? Wat doet
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de politiek rond deze onderwerpen voor ouderen? Het effect van deze verkenningsopdrachten is groot. De deelnemers doen niet alleen nuttige informatie
op, ze versterken ook het contact met de buitenwereld en leggen een basis
voor zelfwerkzaamheid.
Dromen, wensen, plannen
Tijdens bijeenkomsten werken de deelnemers aan een eigen ‘wensenlijst’
voor de toekomst en gaan zij na hoe zij verder kunnen werken in kleine, zelf
sturende kringen, waarin zij elkaar verder kunnen helpen bij het realiseren van
dromen, wensen en plannen. Enkele voorbeelden uit een lange reeks mogelijkheden zijn:
•
•
•
•
•

af en toe een boodschap doen voor elkaar;
een telefooncirkel starten;
je bij een wandelgroepje aansluiten of er samen een oprichten;
samen de gemeenschappelijke ruimte opknappen;
gaan voorlezen op de basisschool aan de overkant van de weg.

Overigens is het ook mogelijk om ervoor te kiezen om het wat rustiger aan te
doen! De kringen beginnen klein, met z’n tweeën kun je al een kring starten.
Desgewenst kunnen ook andere complex- of buurtbewoners, inclusief jongeren, aanschuiven. Dan wordt de kring groter: zwaan-kleef-aan!
Begeleiding
De praktijk leert dat ervaring in het werken met groepen nodig is voor het
begeleiden van de gespreksbijeenkomsten. Er zijn bewoners die dit kunnen,
maar dat zijn uitzonderingen. Wel kunnen bewoners, bijvoorbeeld leden van
het Bruisteam, hand- en spandiensten verrichten bij de voorbereiding en de
uitvoering. Vraag of zij dit willen; sommigen ervaren deze taak als een ‘zich
boven de anderen stellen’ en kiezen er daarom niet voor. De conclusie is dat
het begeleiden van de verdiepende gespreksbijeenkomsten een taak is van de
bewonersondersteuner, of een andere sociale professional met ervaring in het
werken met groepen.
Studio BRUIS / Samen buurten
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Draaiboek
De begeleider kan gebruik maken van het draaiboek met de opzet, interactieve werkvormen en materialen voor verdiepende gespreksbijeenkomsten van
BRUIS (zie paragraaf 1.3).

‘Het effect van deze  
verkenningsopdrachten is groot.
De deelnemers doen niet alleen
nuttige informatie op,
ze versterken ook het
contact met de buitenwereld
en leggen een basis voor
zelfwerkzaamheid’
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2.8 Faciliteer micro-activiteiten in zelfsturende
Bruiskringen
Op het moment dat BRUIS start, weet nog niemand precies welke vervolgactiviteiten er uit de bus zullen rollen. We denken aan kleinschalige,
zelfwerkzame kringen van enkele personen die hebben deelgenomen aan
een of meer gespreksbijeenkomsten. Ieder van hen nodigt een of twee introducés uit om de kring aan te vullen. BRUIS maakt voortdurend gebruik
van het zwaan-kleef-aan-effect. Ouderen uit de buurt en ook jongeren
kunnen zich aansluiten bij een Bruiskring!
Niets moet, alles kan
De leden van het Bruisteam vervullen nu de rol van aanjager en facilitator van
startende groepen. Het brandpunt wordt verlegd naar nieuwe, door deelnemers
zelf georganiseerde micro-activiteiten. Voorbeelden: een wandelclubje, een rollatorwandelgroep, een formulierenbrigade, een moestuingroep, een sjoelclub.
Deelname is uiteraard vrijwillig. Deelnemers die op dat moment niet kiezen
voor vervolgactiviteiten kunnen aangeven of ze op de hoogte gehouden willen
worden van de activiteiten van BRUIS. Ze kunnen altijd weer opnieuw aansluiten. Niets moet, alles kan.
Het proces van het vormen van Bruiskringen begint al tijdens de eerste inspiratiebijeenkomst. De begeleiders presenteren dan het project als geheel en
wijzen dan al even op de mogelijkheid tot vervolgactiviteiten in eigen kringen. Ook tussentijdse verkenningsopdrachten en andere werkvormen zetten
deelnemers van meet af aan op het spoor van eigen initiatief in micro-verband.
Tijdens de zesde bijeenkomst wordt de balans opgemaakt van alle gevormde
en nog te vormen Bruiskringen.
Belangstellenden gaan – naar eigen keuze – aan de slag in drie typen Bruiskringen: themakringen, doe-kringen en gezelligheidskringen. Tijdens de gespreksbijeenkomsten worden deze begrippen geïntroduceerd.
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Themakringen
In een themakring gaan deelnemers aan de keukentafel (of bij de open haard)
door met het verkennen van thema’s die tijdens de gespreksbijeenkomsten
aan de orde kwamen. Uiteraard kunnen ze ook nieuwe thema’s oppakken.
Dit lijkt op de aanpak van de studiekring: je spreekt een onderwerp af en verzamelt informatie via kranten, literatuur, internet en door het delen van eigen
ervaringen. Men kan ook besluiten dat iedereen om de beurt kennis inbrengt.
Ouderen beschikken over een zee van levenservaring. Ook een gesprekskring
en een leeskring zijn voorbeelden van themakringen.
Doe-kringen
Doe-kringen zijn er voor degenen die graag iets aanpakken of iets (nieuws) willen opzetten. Deelnemers bespreken met elkaar hoe ze de plannen die tijdens
de gespreksbijeenkomsten zijn opgekomen daadwerkelijk kunnen realiseren.
Zij kunnen ook hun persoonlijke actieplannen, tijdens de bijeenkomsten opgetekend in droomwolken, bij elkaar leggen om er samen verder aan te werken.
De groepsleden ondersteunen elkaar bij het oppakken en volhouden van hun
plannen; mogelijk besluiten zij om gezamenlijk iets nieuws op te zetten. Het
kan gaan om kleine, relatief gemakkelijk te realiseren projecten als het opzetten van een bridge- of wandelgroep. Het kan ook gaan om kleine ‘sociale ondernemingen’: een inloopcafé organiseren, een buurtuin inrichten, een kunstwerk
in de gemeenschappelijke ruimte maken, een theeschenkerij, enzovoort.
Gezelligheidskringen
In de gezelligheidskring hoef je je niet in thema’s te verdiepen. Je hoeft niets
aan te pakken, niets te ‘presteren’. Je komt bij elkaar voor een praatje. Om ‘een
bakkie te doen’ voor de gezelligheid, op afgesproken tijden, zo vaak en zo lang
als je samen prettig vindt. Gezelligheidskringen kunnen huiskamerkringen zijn,
maar ook samenkomsten in de gemeenschappelijke ruimte, in een lommerrijke
omgeving buitenshuis of op een terrasje in de stad. Samen wat drinken, een
hapje eten, een uitstapje maken, samen naar de film. De gezelligheidskring
doet waar de leden op dat moment zin in hebben.
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Support
De Bruiskringen gaan zo veel mogelijk zelfsturend te werk. Het Bruisteam laat
weten beschikbaar te zijn voor support, blijft de kringen volgen en springt eventueel bij met informatie en advies. Het Bruisteam helpt waar nodig met het leggen
van contacten met personen, organisaties en lokale bedrijven die iets kunnen
betekenen voor de kringen. Samengevat zijn de ondersteunende taken voor het
Bruisteam:
•
•
•
•
•

Startende kringen helpen om op gang te komen met hun activiteiten;
Helpen om plannen te realiseren;
Netwerken en contacten aanreiken; de weg wijzen naar instanties;
Op afgesproken tijden bereikbaar zijn voor advies en overleg;
Werken aan verzelfstandiging van de Bruiskringen.

‘De gezelligheidskring
doet waar de leden op
dat moment zin in hebben’

Studio BRUIS / Samen buurten

Inleiding

Aan de slag

Bijlagen

Colofon

32

Inhoudsopgave

2.9 Zorg dat het blijft bruisen
Behoefte aan vervolg
Na afloop van de inspiratiebijeenkomsten hebben veel deelnemers plannen gemaakt, kleine en grote, nog vaag of al heel concreet. Anderen zitten
nog te broeden op mogelijkheden. Weer anderen willen de dingen eerst
even laten bezinken. Houdt het daarmee op? Nee.
Voor wie dit wil, worden er mogelijkheden aangereikt om verder te gaan.
Veel mensen waarderen de gezelligheid van de groep en zijn geïnteresseerd in vervolgactiviteiten. Die vervullen de behoefte aan zinvolle
tijdsbesteding en sociale contacten. Onderhuids speelt de angst voor
eenzaamheid vaak een rol.
De Ronde Tafel van BRUIS
Inspiratie en uitwisseling tussen de Bruiskringen is onderdeel van de methodiek. Het Bruisteam maakt hiermee een begin door te zorgen voor een lichte, faciliterende structuur: de Ronde Tafel van BRUIS. Aan deze Ronde Tafel
wisselen de Bruiskringen op gezette tijden, bijvoorbeeld enkele keren per jaar,
ervaringen uit. Bruiskringen inspireren elkaar. Ze informeren elkaar over hun
bevindingen. Ook kunnen ze gezamenlijke thema’s agenderen en gastsprekers
uitnodigen die voor alle groepen interessant zijn. De Ronde Tafel van BRUIS
biedt alle deelnemers een stimulans om de blik naar buiten te houden. Ook
maakt deze netwerkstructuur een overstap van de ene naar de andere kring
mogelijk: interesses kunnen veranderen en niet iedereen wil zich voor lange tijd
binden aan één groep. Samengevat zijn de taken voor het Bruisteam:
•

•

Organiseren van de eerste Ronde Tafel: thema bepalen, spreker uitnodigen,
logistiek regelen, kringen gelegenheid bieden hun activiteiten te presenteren, de bijeenkomst leiden.
Ontwikkelen van een duurzame, lichte organisatiestructuur, waarin ook
plaats is voor nieuwe mensen die mee willen werken aan het bruisend
houden van de gemeenschap.
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Bijlage 1 Experimentpartners
In Nederland zijn al gauw enkele duizenden 55+ wooncomplexen in het
bezit van woningcorporaties. Kenmerken: veertig tot soms meer dan 350
appartementen, sociale woningbouw, niet altijd in de sterkste wijken,
vaak aangeduid als 55+ wooncomplex, maar met een gemiddelde leeftijd
van 77 jaar. Voor deelname aan het experiment Vitale woongemeenschappen meldden zich 22 wooncomplexen, waarvan er tien zijn geselecteerd op grond van omvang, sociaaleconomische status en spreiding.

Experiment Vitale woongemeenschappen: 10 experimentpartners
die meewerkten aan de ontwikkeling van Studio BRUIS – Samen
Buurten:
Amstelflat, Assen (Mooiland, 160 bewoners)
De Baronie – De Roo Appartementen, Capelle aan de IJssel
(WoonZorg, 420 bewoners)
De Dobbegaarde, Leiden (Portaal, 160 bewoners)
Evert ten Napel-flat, Klazienaveen (Domesta, 75 bewoners)
De Leckenborch, Gouda (Woonpartners, 140 bewoners)
De Oase, Zaandam (Partheon, 100 bewoners)
Rozenhof en omgeving, Barneveld
(Woonstichting Barneveld, 140 bewoners)
Sint Elisabeth, Zutphen (Ons Huis, 450 bewoners)
Walterbosch, Apeldoorn (Habion, 120 bewoners)
Het Wilgenstruweel, Den Bosch (BrabantWonen, 100 bewoners)
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Bijlage 2 Flankerende benaderingen
Studio BRUIS - Samen buurten zet in op sociale vitalisering van wooncomplexen, waarbij bewoners die dit willen een handje worden geholpen
om zelf te doen wat ze zelf kunnen. Een innovatief en stimulerend klimaat
kan daarbij helpen. Een ‘rondje langs de velden’ leert dat er diverse benaderingen zijn, waarbij fysiek en sociaal beheer door woningcorporaties
in elkaar grijpen en elkaar versterken. Voor BRUIS zijn het ‘flankerende
benaderingen’, die enorm kunnen helpen om het vliegwiel te laten draaien. Ze bevatten bruikbare elementen en bieden een voedingsbodem voor
verankering en verduurzaming. Goed om er als bewonersondersteuner
kennis van te nemen en de krachten te bundelen.
1. Ontmoetingsgericht bouwen en inrichten
Bij ontmoetingsgericht bouwen en inrichten wordt bewust nagedacht over
de inrichting van het woongebouw en de buitenruimte. Ze zijn gericht op het
stimuleren van toevallige ontmoetingen, kennen en gekend worden in de publieke ruimte (Blokland, 2009, van der Zwaard, 2009). Zoals in een Apeldoorns
woonzorgcentrum, waar een voetpad en een fietspad onderdoor lopen, met
een grand café als tussenruimte. Zoals bij een ontmoetingstuin of generatietuin, waar ouderen de kunst van het tuinieren aan kinderen en jongeren
overbrengen en buurtbewoners het zware werk doen. In het theehuis voor de
buurt worden de werkzaamheden besproken. Ontmoetingsgericht bouwen en
inrichten zorgt ook voor een slimme balans tussen interne en externe voorzieningen. Met een gemeenschappelijke ruimte en aantrekkelijke activiteiten voor
buurtbewoners kunt u stimuleren dat de buurt het complex intrekt. Bij nieuwbouw kunt u ervoor kiezen om het gebouw te situeren op een locatie waar
veel voorzieningen in de buurt zijn. Dat is niet alleen financieel aantrekkelijk, u
stimuleert de bewoners ook om naar buiten te gaan (Spierings, 2014).
Bruistip: schouw samen met bewoners het gebouw en de directe omgeving en bedenk met welke kleine fysieke ingrepen de spontane, toevallige
ontmoeting gestimuleerd kan worden.
Studio BRUIS / Samen buurten
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2. Gebalanceerd woningtoewijzingsbeleid
Onderzoeker Dort Spierings bestudeerde het sociale leven in seniorencomplexen en ontdekte dat spontane, informele zorg het vaakst ontstaat in complexen met de juiste verhouding tussen vitale en zorgbehoevende bewoners.
Als u aanstuurt op driekwart vitale ouderen per complex en maximaal een
kwart minder vitale ouderen (mensen met beperkingen), dan ontstaat er eerder
een bewonerscultuur waarbij vitale ouderen minder vitale ouderen helpen en
sociale contacten met ze onderhouden. Nu is het soms fiftyfifty en dan krijgt u
niet de vitale gemeenschap waar u op hoopt (Spierings, 2014).
Bruistip: maak samen met bewoners een schatting van de verhouding
tussen vitale en minder vitale bewoners. Is deze uit balans of dreigt dit te
gebeuren? Ga hierover in gesprek met beleidsmakers van de gemeente en/
of de corporatie.

3. In huis halen van nieuwe groepen
Humanitas Deventer heeft wereldfaam verworven met een (ogenschijnlijk)
eenvoudige ingreep: zes studenten wonen gratis in een verzorgingshuis in ruil
voor hulp bij sociaal-culturele activiteiten. In het Utrechtse woonzorgcentrum
Tolsteeg wonen 170 studenten via de stichting jongerenhuisvesting tegen lage
huren in ruil voor het bieden praktische hand- en spandiensten aan bewoners van de aanleunwoningen. In Houten heeft ouderencorporatie Habion in
samenwerking met Stichting Timon een woongebouw gerealiseerd met dertien
appartementen voor tienermoeders en vier seniorenhuishoudens. De senioren
vervullen de rol van mentor voor de tienermoeders. In wooncomplex de Amstelflat, een van de pilotlocaties voor BRUIS, heeft woningcorporatie Mooiland
in samenwerking met Zorggroep Drenthe vijftien woningen ingericht voor
kortdurende opvang na een ziekenhuisopname. ‘Gewone’ bewoners waren hier
aanvankelijk tegen, maar merkten later dat hiermee ook nieuwe voorzieningen
en budgetten voor bewonersactiviteiten binnenkwamen. Ook zijn in deze seniorenflat enkele woningen gereserveerd voor woon-, leef- en werkbegeleiding
aan zelfstandig wonende jongeren met autisme. Ook hier werpen ouderen zich
spontaan op om de jongeren een steuntje in de rug te bieden. Het Bruisteam
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van de Amstelflat inventariseerde de behoefte en organiseerde hierover samen
met de jongeren een voorlichtingsavond voor alle bewoners.
Bruistip: ga met bewoners in gesprek over de voor- en nadelen van de
aanwezigheid van ‘bijzondere groepen’ in het 55+ wooncomplex (studenten, jongeren begeleid wonen, mensen met een psychische beperking,
ouderen die intensieve zorg nodig hebben). Kunnen deze groepen iets voor
senioren betekenen en omgekeerd? Of verstoren zij alleen maar de rust?

4. Intergenerationele samenwerking
De voorbeelden maken duidelijk, dat ouderenhuisvesting intergenerationeel
contact niet uitsluit, als dit bewust wordt gestimuleerd. Duitsland kent al jaren
zijn Mehrgenerationshauser: seniorenwoonvoorzieningen gekoppeld aan een
functie als buurthuis en kinderopvang. In Nederland kennen we dit veel minder,
al zien we ook hier steeds meer mooie voorbeelden, zoals Muzerijk in Uden, een
samenwerking tussen onderwijs en opvang, welzijn, sport, zorg en wonen. De
gerealiseerde multifunctionele accommodatie (MFA) bestaat uit twee scholen,
kinderopvang, een peuterspeelzaal, diverse sportmogelijkheden, een ontmoetingsruimte, activiteitenruimtes, zorgwoningen voor dementerende ouderen
en een volwaardig gezondheidscentrum. In de buitenruimte vinden we er een
appartementencomplex, een speelplaats en beweegtoestellen voor ouderen.
Duitsland is ook koploper met het project Lebensräume für Jung und Alt, opgezet door zorgaanbieder Liebenau Stiftung op het Beierse platteland (Zuithof,
2009). De wijk kiest zelf nieuwe bewoners op grond van spreiding in leeftijd
en bereidheid tot intergenerationele service en zorg. Een Nederlandse variant
vinden we in de wijk Bloemrijk in Krimpen aan den IJssel. Nijmegen kent sinds
2016 de eerste Nederlandse meergeneratie-woongemeenschap Het Eikpunt,
met als centrale waarden gemeenschapsvorming, bezinning, duurzaamheid en
contact tussen generaties.
Bruistip: organiseer een bewonersavond over samenwerking tussen de
generaties. Laat filmpjes zien over succesvolle projecten met jong en oud
Studio BRUIS / Samen buurten
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(YouTube) en bespreek of zoiets ook kan in het wooncomplex. Waarop berusten eventuele bezwaren? Is er animo om dit met een groepje bewoners
op te pakken?

5. Community art
Kunstenaars vestigen hun ateliers in de plint van een wooncomplex voor
ouderen en vervangen deels de traditionele activiteitenbegeleiding. In ruil voor
lage huur organiseren zij creatieve workshops met de bewoners. In diverse
gemeenten kennen we de Social sofa: mozaïekbanken en andere vormen van
straatmeubilair, ontworpen door kunstenaars en bewoners. Granny’s Finest
is een sociale onderneming in Rotterdam, waarbij jonge modeontwerpers en
breiende senioren samen een nieuw modemerk in de markt zetten. Uit de opbrengst worden uitstapjes betaald. Natuurcircus Veldwerk Nederland verbindt
natuur met de zorg, door het organiseren van activiteiten waarin natuurbeleving centraal staat. Het betreft zowel activiteiten binnenshuis (collages maken,
spellencircuit, natuurbingo) als buitenshuis (vlierbessen plukken, planten
determineren).
Bruistip: organiseer een bijeenkomst voor alle bewoners die een vorm van
amateurkunst beoefenen. Zang, dans, handwerken, fotografie, schilderen,
enzovoort. Wat verbindt hen? Waarom is amateurkunst belangrijk voor hen?
Is het denkbaar om ook eens een gezamenlijk kunstwerk te maken of een
tentoonstelling te organiseren waar alle kunstbeoefenaars in het gebouw
iets van hun werk laten zien? Zijn er verbindingen te leggen met professionele kunstenaars in de wijk?

6. Burgerinitiatief en buurtnetwerken rond informele zorg
In Nederland zien we de opkomst van nieuwe, coöperatieve verbanden zoals
zorgcoöperaties en stadsdorpen. Het zijn georganiseerde vormen van ontmoeting en informele zorg in zelfbeheer. Een mooi voorbeeld daarvan is de zorgcoöperatie Austerlitz (gemeente Zeist), met ruim vierhonderd aangesloten leden,
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dat is 38 procent van de totale dorpsbevolking. Ze bieden elkaar allerlei handen spandiensten en hebben een signaleringsfunctie voor het sociaal wijkteam,
dat eveneens door de coöperatie wordt aangestuurd (Penninx, 2015c).
Zorgcoöperaties zijn bewonersondernemingen met een hoge organisatiegraad.
Laagdrempeliger en informeler zijn de Eindhovense Zorg-Samen-Buurten. De
eerste Zorg-Samen-Buurt startte in de wijk Prinsejacht 3, waar twee ‘buurtvrouwen’ begonnen na te denken over de vraag hoe zij hun eigen buurt geschikt
konden maken om zelfstandig oud te worden. Bij de start van hun project
organiseerden ze drie bijeenkomsten voor zestigplussers in hun buurt, die ze
daarvoor persoonlijk benaderden. Eerst de mensen die ze kenden, en via-via
steeds meer. De respons was onverwacht hoog: er kwamen 135 mensen op
deze eerste startavonden van De Zorg-Samen-Buurt. Inmiddels is Prinsejacht 3
een buurt waar buurtbewoners gemakkelijk een beroep op elkaar kunnen doen
en iets voor elkaar kunnen betekenen. Bruisend centrum is een huurwoning,
aangeboden door een woningcorporatie, waar mensen elkaar laagdrempelig
ontmoeten en zelf activiteiten organiseren. Een high tea, tekenlessen, Spaanse
les: allemaal voor en door bewoners. Belangrijk is dat mensen het gevoel krijgen
dat ze niets hoeven en niets verplicht zijn. De ervaring leert dat mensen simpel
beginnen en voordat je het weet zijn er dertig belangstellenden (Hesen, 2015).
Bruistip: bezoek met een groep bewoners een van de hier genoemde
projecten. Een zorgcoöperatie, een Stadsdorp, een Zorg-Samen-Buurt.
Laat je inspireren. Vraag hoe het is opgezet en wat de resultaten zijn. Breng
verslag uit tijdens een bewonersavond en leg de vraag op tafel wat ‘omzien
naar elkaar’ betekent, wat er op dit gebied al gebeurt in het wooncomplex
en wat nog opgepakt zou kunnen worden.

7. Verzoening en mediation
Juist in een wooncomplex, waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, kun je je
eenzaam voelen. Er kan sprake zijn van roddels, pesten, beeldvorming. Onderlinge conflicten uit het verleden spelen daarbij soms een rol. Dan is er sprake
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van oud zeer. Dit gebeurt overal waar mensen wonen, werken en leven. Soms
kan de onderstroom zo hevig zijn, dat zij iedere vorm van gemeenschapsvorming in de weg staat. Door soms jarenlang vast te houden aan beelden uit het
verleden, ook al zijn ze gestoeld op echte ervaringen, zetten mensen elkaar
klem. Houden ze elkaar vast in belemmerende patronen. Erover praten is taboe.
Of het gebeurt alleen in de wandelgangen, waardoor het alleen maar erger
wordt.
Dan kan het tijd zijn voor een verzoeningsbijeenkomst. Want iedere goede
buur kent het principe: als je meer van elkaar weet, kun je ook meer van elkaar
verdragen. Het hoeft geen diepe vriendschap te worden, maar waarom zou het
altijd ‘koude oorlog’ moeten blijven? Dat vreet aan iedereen en kost energie die
beter aan andere dingen besteed kan worden. In een verzoeningsbijeenkomst
praten mensen in groepjes van vijf à zes personen met elkaar. Om de beurt geven ze antwoord op de beginzin: “Als jullie me echt zouden kennen, dan zouden
jullie weten dat…”
Deze bijeenkomsten kunnen zeer emotioneel zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld het
stille lijden blootleggen van mensen die langdurig gepest worden. Ze kunnen
ook openingen bieden om onbegrip weg te nemen en empathie te bevorderen.
Organiseer een verzoeningsbijeenkomst alleen met deskundige begeleiding en
besteed voldoende tijd voor nazorg. Onderzoek vooraf of het probleem breed
speelt. Als er sprake is van een beperkt conflict of overlast tussen twee buren,
kan mediation of burenbemiddeling de voorkeur verdienen. In veel gemeenten
zijn getrainde vrijwilligers van buurtbemiddeling actief die kunnen helpen als
bewoners er zelf niet uitkomen. Op de website https://www.problemenmetjeburen.nl/ zijn ze te vinden, evenals praktische tips.
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Bijlage 3 Wat brengt ouderen in beweging?
1. Een breed scala van ontwikkelingsbehoeften
Als bewonersondersteuner werkt u in BRUIS samen met actieve bewoners om bewoners in 55+ wooncomplexen in beweging te krijgen. De
vraag is dan: wat brengt ouderen in beweging? Enige kennis van dit onderwerp kan helpen om de methodiek effectief in te zetten.
Omgaan met kwetsbaarheid
Waar hebben bewoners van 55+ wooncomplexen behoefte aan in het leven?
Wie de kranten openslaat of de literatuur over ouder worden leest, krijgt gemakkelijk de indruk dat het leven van ouderen vooral in het teken staat van een
voortdurend aanpassen aan problematische, ingrijpende gebeurtenissen, zoals
het wegvallen van de betaalde arbeid of het overlijden van een dierbare. Zeker,
ouder worden gaat gepaard met verlieservaringen. Voor velen is de opgave om
goed om te leren gaan met toenemende kwetsbaarheid.
Een kunstwerk maken van je leven
Toch zijn ouderen niet zijn alleen maar bezig met overleven. In dit verband valt
vaak de term ‘levenskunst.’ “Wat mij opvalt”, schreef de Franse filosoof Michel
Foucault in de jaren zeventig, “is dat de kunst in onze samenleving iets geworden is dat met voorwerpen te maken heeft en niet met mensen of met het leven. Kunst is een specialiteit van een paar experts die men kunstenaars noemt.
Maar waarom zou niet iedereen een kunstwerk van zijn leven kunnen maken?
Waarom is die lamp wel, dit huis wel een kunstwerk en mijn leven niet?”
Meer dan overleven
We leven niet alleen om ons staande te houden, we kunnen altijd blijven
proberen iets moois te maken van ons leven. Er is meer dan de behoefte om
te overleven. Robert J. Havighurst (1972) onderscheidt naast de behoefte aan
overleven (coping needs) nog vier andere, basale ontwikkelingsbehoeften bij
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oudere volwassenen: expressive needs, contribution needs, influence needs
en transcendence needs. Zo ontstaat een breed overzicht van alle menselijke
behoeften van waaruit ouderen de kunst van het ouder worden beoefenen.

Ontwikkelingsbehoeften bij oudere volwassenen
Coping needs, door Havighurst ook wel life management needs genoemd, zijn behoeften aan vaardigheden om te overleven, om je bestaan
goed te organiseren en je te kunnen aanpassen aan veranderende
fysieke, psychische en sociale omstandigheden. Sport en bewegen,
voorlichting over gezonde voeding, geheugentraining en een cursus
rouwverwerking zijn voorbeelden van activiteiten die bij dit type behoeften aansluiten.
Expressive needs zijn behoeften om je eigen mogelijkheden verder uit
te bouwen, jezelf uit te drukken, plezier te beleven in allerlei (creatieve)
uitingen en daarin je zelfbeeld te versterken. Bezig zijn met kunst en
cultuur zijn voorbeelden van activiteiten die deze behoefte kunnen
ondersteunen.
Contribution needs zijn de behoeften om een bijdrage te leveren aan
het welzijn van anderen en de behoefte om een maatschappelijke
bijdrage te leveren. Voorbeelden van activiteiten die hierbij aansluiten
zijn ondersteuningsgroepen voor mantelzorgers en diverse vormen van
vrijwilligerswerk en burgerinitiatief, waarin men iets kan betekenen voor
de samenleving, “to make a difference” zoals Havighurst zegt.
Influence needs zijn de behoeften om aan maatschappelijke veranderingen te kunnen bijdragen, om de belangen van de eigen groep te
behartigen en anderen te overtuigen van de eigen visie. Hier begeven
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we ons op het terrein van medezeggenschap en belangenbehartiging,
bijvoorbeeld in de sfeer van ouderenbonden en cliëntenorganisaties, in
de Wmo-raad en in de politiek.
Transcendence needs zijn de behoeften die voortkomen uit het verlangen naar een dieper begrijpen van het leven. Ze komen voor bij alle
leeftijden maar worden sterker bij het ouder worden, aldus Havighurst.
Het kan gaan om zaken die met religie en levensbeschouwing te maken
hebben, maar ook om het willen reflecteren op het geleefde leven,
daaraan herinneringen op te roepen. Voorbeelden van activiteiten op
dit gebied zijn reminiscentie (groepsgewijs delen van herinneringen),
het uitwisselen rond levensvragen, werken met levensverhalen en spirituele activiteiten als yoga, meditatie en religieuze activiteiten.

Het brede scala van ontwikkelingsbehoeften opent het venster naar een open,
op diversiteit gestoelde denkwijze als onderligger voor BRUIS. De diversiteit
onder ouderen is enorm. BRUIS vraagt van de bewonersondersteuner dat deze
oog heeft voor alle mogelijke ontwikkelingsbehoeften.
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2. Ouder worden in konvooi
In de inleiding werd al gewezen op het belang van sociale netwerken voor
ouderen. De mens is een sociaal wezen. Een samenleving wordt gevormd
door alle mogelijke sociale verbanden, systemen, netwerken, organisaties, waarin individuen tot elkaar komen. In een groot aantal formele en
informele verbanden vinden mensen hun weg in de sociale netwerken
van een stad, een dorp, een buurt, een wooncomplex. Tot op hoge leeftijd
kunnen mensen zich aansluiten bij een vereniging, naar hun stamkroeg
gaan, lid worden van een leesclub of bingovereniging, of participeren in
netwerken die de wijk- en buurtgrenzen overschrijden. In de context van
deze verbanden ontwikkelen mensen in iedere levensfase hun identiteit,
doen zij nieuwe informatie op, ontwikkelen zij zich verder, onderhouden
zij sociale contacten, bieden zij elkaar informele steun, organiseren zij
zich en realiseren zij gemeenschappelijke doelen.
Ook een wooncomplex is een omgeving waarin sociale gemeenschappen
kunnen opbloeien. BRUIS geeft een impuls aan de behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten, elkaar (opnieuw) te leren kennen en elkaar te inspireren bij het
vormgeven van het alledaagse leven. Op reuring gerichte activiteiten maken
dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. De verdiepingsbijeenkomsten nodigen
deelnemers uit om met elkaar op te trekken om vorm te geven aan micro-activiteiten in Bruiskringen. Dit draagt bij aan het onderhouden van sociale
netwerken door bewoners. Bij het ouder worden vallen mensen weg, maar er
kunnen ook weer mensen bij komen. In de gerontologie wordt ook wel gesproken van een ‘konvooi’. Daarbij past het beeld van een groep schepen die samen
gedurende een bepaalde tijd met elkaar optrekken. Sommige schepen varen
maar heel even mee, andere blijven wellicht gedurende jaren samen optrekken.
Het konvooi is geen gesloten formatie: schepen kunnen op ieder moment een
andere koers kiezen en er kunnen altijd nieuwe schepen aansluiten.
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3. Het verlangen om van betekenis te zijn
In alle gevallen geldt, dat het verlangen van de oudere om ertoe te doen,
om van betekenis te zijn in relaties met anderen, niet zou moeten uitdoven bij gebrek aan gemeenschap, maar erkenning vindt in zachte, waarderende, uitnodigende krachten.
Geefkracht ouderen
Bijdragen aan een sociaal levendige gemeenschap vraagt iets van de oudere, je
zou dat ‘geefkracht’ kunnen noemen. Dat gaat niet bij iedereen vanzelf. Sommige ouderen hebben het gevoel dat zij al zo veel gegeven hebben; zij hebben
zich als het ware leeggeven. Anderen zijn hun vermogen om te geven vergeten.
Daarbij kan het geheugen letterlijk een rol spelen, maar ook het feit dat er vaak
geen beroep meer op de oudere wordt gedaan. Teleurstellingen uit het verleden kunnen een rol spelen. Ook de beeldvorming over ouderen en het leven in
een gehospitaliseerde omgeving kunnen het zicht ontnemen op het verlangen
en het vermogen van de oudere om van betekenis te zijn (Sprong, 2014).
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heid, je zelfvertrouwen, je stemming, je sociale verbondenheid en zelfs aan je
levensverwachting, tonen diverse onderzoeken aan (Rook en Sorkin, 2003, Post
en Neiman, 2008, Lee en Brudney, 2008, in: Penninx, 2010).
Ook als je ouder wordt, is het fijn als je zowel gever als ontvanger kunt zijn. We
hebben soms de neiging om ouderen vooral te zien als ontvangers van zorg en
diensten. Daar steken ongetwijfeld goede bedoelingen achter, maar onbewust
ontnemen we ouderen daarmee hun geefkansen. Als daar niets mee gebeurt,
ontstaat er als het ware een stapel onuitgepakte cadeaus. Soms is de gever zich
niet bewust van zijn geefkracht. Soms aarzelt hij, wie ben ik om… Dan is er enige
aanmoediging voor nodig, een uitnodiging, een appel. Dat gebeurt bij BRUIS.
Mensen worden aangespoord om zelf dingen op te pakken. Om cadeaus mee
te brengen, waar anderen ook weer blij van worden.

Vraagkracht gemeenschap
Meedoen en van betekenis zijn gaat gemakkelijker als er sprake is van een uitnodigende gemeenschap, die de oudere insluit, echt ziet, erkent en waardeert.
Een gemeenschap met vraagkracht. Daarin gaat het om erkenning, gezien
worden en gewaardeerd worden en om het laten opbloeien van de betekenis
die mensen voor elkaar kunnen hebben. Uiteindelijk ligt daarin voor velen de
zin van het bestaan, ongeacht de leeftijd.

Eigen grenzen aangeven
De meeste zingeving ervaren mensen in het algemeen als ze zich inzetten voor
een zaak die hun eigen belang overstijgt. Dit geeft volgens Viktor Frankl (1978)
de ervaring van mensen weer, die voelen dat zij zingevend bezig zijn. Tegelijkertijd heeft de kunst van het geven veel te maken met het herkennen en aanvaarden van de eigen grenzen. De grenzen van de energie die je als oudere op kunt
brengen, verschuiven nogal. Als u een opgave heel belangrijk vindt, geeft dit
zin aan uw leven en dat geeft ook kracht. Maar u beseft wel dat uw lichamelijke
energie minder wordt. Daar moet u rekening mee houden. U kunt betrokken
blijven bij een taak en toch zuiniger omgaan met uw kracht door bijvoorbeeld
voor uw inzet precieze tijden te plannen en af te spreken.

Geven maakt blij
Betekenis heb ik, als ik vaar in konvooi, als ik ben opgenomen in een stelsel of
web van sociale relaties, waarin iedereen geeft én ontvangt. De ene keer ben
je gever, de andere keer ontvanger. Het ‘gegevene’ kan duizend en een dingen
bevatten, één enkele glimlach kan al een gift zijn met enorme betekenis voor
een ander. Van geven worden mensen blij; het komt ten goede aan je gezond-

Als het te veel wordt
Er is ook een keerzijde aan het geven: als het teveel wordt. Dat zien we vaak als
iemand overbelast raakt als mantelzorger. De gezondheidswinst, het zelfvertrouwen en alle andere ‘opbrengsten’ van het geven, kunnen dan wegsmelten
als sneeuw voor de zon. Overal, in familie- en vriendschapsrelaties, in betaald en
vrijwilligerswerk, hoor je vaak mensen zuchten dat ze geen nee kunnen zeggen.
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Waarom doen ze dat? Mogelijk heeft het iets te maken met het feit dat we ervan
genieten dat we nodig zijn. Dan zeggen we liever geen nee. Grote behulpzaamheid kan ook een aangeleerd rolgedrag zijn dat ons erkenning in de sociale
omgeving verschafte. Als u dan merkt dat het u langzamerhand te veel energie
kost, is het moeilijk uw grenzen duidelijk te maken. U doet dat liever niet, het
lijkt onaardig. Aan de andere kant is de ander ook minder geholpen als hij of zij
voelt, dat u het als je plicht ziet en er geen plezier meer bij kunt ervaren. Een
bruisende woongemeenschap biedt een lerende, ontdekkende omgeving,
waarin iedere bewoner voor zichzelf kan nagaan hoe hij voor zichzelf de balans
vindt, het ‘meedoen’ of ‘geven’ wil invullen, inclusief – en misschien wel dankzij
– het aangeven van de eigen grenzen.
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4. Uitdaging en comfort in de woonomgeving
De mate waarin ouderen zelf hun leven kunnen sturen en inrichten, is
sterk afhankelijk van de kansen en uitdagingen die de omgeving hun
biedt. Een inspirerende omgeving toont interesse in ouderen, stimuleert
hen tot meedoen, daagt hen uit om ‘scherp’ te blijven, hun levenservaring
te blijven inzetten en zich te blijven ontwikkelen. Een teveel aan uitdagingen kan echter leiden tot overbelasting en stress. Dan is sprake van een
te grote omgevingsdruk. Of deze als belastend wordt ervaren, verschilt
uiteraard van persoon tot persoon.
Omgevingsdruk
Niet alleen een te grote omgevingsdruk, maar ook een te geringe omgevingsdruk, waarbij mensen geen enkele uitdaging meer ervaren, kunnen leiden tot
stress en uiteindelijk tot apathie. Bewoners blijken hierin enorm te kunnen
verschillen. Waar sommigen het heerlijk vinden als alle activiteiten op een
schoteltje worden gepresenteerd, voelen anderen zich betutteld omdat ze het
niet zelf hebben bedacht en georganiseerd. De opgaven en uitdagingen uit de
omgeving moeten dus fijnzinnig zijn afgestemd op de behoeften en competenties van het individu.
Bij de juiste ‘match’ tussen individu en omgeving zit de bewoner niet alleen
maar in zijn comfortzone, zonder enige uitdaging, maar hoeft hij ook niet voortdurend in de zogenoemde ‘uitdagingszone’ te vertoeven (Lawton & Nahemov,
1973). Een vergelijkbare theorie is die van de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky, 1978, in: Harland, 2003). Volgens deze leertheorie moet de lerende met
behulp van de juiste prikkels uit zijn comfortzone worden gehaald. Daardoor
kan hij op een veilige manier een nieuw leergebied betreden. Nieuwe ervaringen kunnen daarin worden gekoppeld aan bestaande kennis en vaardigheden.
Er wordt voor gewaakt dat de lerende persoon te veel en te lang buiten de
comfortzone wordt gebracht, omdat dit kan leiden tot frustratie, stress en een
gevoel van faalangst. Vertalen we deze inzichten naar kenmerken van de woon-
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omgeving van de oudere (bijvoorbeeld een woongebouw of een wijk), dan moet
deze voldoende prikkels en uitdaging bieden, maar ook voldoende gelegenheid
tot rust en comfort. In dit spanningsveld opereert BRUIS voortdurend.
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Bijlage 4 Werkzame principes van de
methodiek
De methodiek Studio BRUIS – Samen Buurten is gebaseerd op een aantal
werkzame principes die we kennen uit de literatuur over identiteitsontwikkeling, het leren van volwassenen, gemeenschapsvorming en groepsdynamica. Om de methodiek goed te doorgronden is het goed om kennis
te nemen van de onderliggende, werkzame principes. Als u weet waarom
het werkt, gaat u effectiever te werk.
In deze bijlage komen de volgende werkzame principes aan de orde:
Inzetten op ware ontmoeting met behulp van het Huis van de identiteit;
Programmeren op basis van contextueel leren;
Sturen op gemeenschapsvorming met behulp van ABCD en ACTIE;
Groepsdynamica: omgaan met conflicten in gemeenschappen.

Studio BRUIS / Samen buurten

Inleiding

Aan de slag

Bijlagen

Colofon

44

Inhoudsopgave

1. Van ik naar wij: het Huis van de identiteit
Het eerste werkzame principe van BRUIS is werken aan identiteitsontwikkeling op basis van de vijf levensdomeinen. Deze benadering is
ontleend aan het werk van de Duitse psycholoog Hilarion Petzold en is in
Nederlandse sociaal werk met ouderen geïntroduceerd door Piet Houben
(2009). In vijf levensdomeinen ontwikkelt de mens zijn identiteit en komt
hij tot zingeving. Eerst door zelfreflectie (wie ben ik), van daaruit door verbinding (wie zijn wij). De vijf levensdomeinen vormen met elkaar het ‘Huis
van de identiteit’. Onderstaande figuur brengt dit Huis van de identiteit
met zijn vijf pijlers in beeld.
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Lichaam en geest
Bij het levensdomein ‘Lichaam en geest’ valt te denken aan bewegen, seksualiteit, uiterlijk, spierkracht en geestelijk welbevinden. Het lijf en de psyche
kunnen bedreigd worden; het is zaak de lichamelijke en geestelijke gezondheid
op peil te houden. Voorbeelden van vragen die mensen zich hier kunnen stellen
zijn: eet ik gezond? Doe ik voldoende aan beweging? Kan ik me ontspannen?
Ben ik tevreden over mijn geheugen? Kan ik overweg met moderne media?
Samen en alleen
Het levensdomein samen en alleen staat voor het sociale netwerk, de relaties
waarbinnen mensen leven, zoals familie, vrienden, buurtgenoten en verenigingen. Hier stellen mensen zich vragen als: voel ik me weleens eenzaam? Heb ik
leuke contacten? Ervaar ik steun? Geef ik steun?

Huis van de identiteit
Lichaam
& Geest

Samen
& Alleen

Woning
& Woonomgeving

Doen
& laten

Waarden
& Inspiratie

Gezondheid
Energie
Ontspanning
Nachtrust
Beweging

Partner
Familie
Vrienden
Clubs
Verenging

Huis en tuin
Gemeenschappelijke
ruimte(n)
Woonomgeving
Mobiliteit

Hobby’s
Dagbesteding
Mantelzorg
Burenhulp
Vrijwilligers-werk

Waarden en
normen
Levensbeschouwing
Politiek
Spirituele
activiteiten
Kunst en natuur

Zingeving als sociaal proces
Naar: Van Gennip, 2009
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Woning en woonomgeving
Het levensdomein ‘Woning en woonomgeving’ staat voor het hebben van een
dak boven het hoofd, een woning met voldoende comfort, een veilige omgeving en een goede mobiliteit. Nu gaat het om vragen als: heb ik een geschikte
woning? Woon ik in een fijne buurt? Ben ik bekend met de daar aanwezige
voorzieningen en maak ik er gebruik van als ik ze nodig heb? Ben ik voldoende
mobiel om te kunnen participeren in de samenleving?
Doen en laten
Het levensdomein ‘Doen en laten’ heeft te maken met de dingen die een mens
onderneemt. Vroeger deed je gewoon je werk of het huishouden. Nu moet je er
meer bij nadenken. Hoe breng je je dagen door? Heb je leuke hobby’s? Wat doe
je voor jezelf, wat doe je voor een ander? Hier spelen thema’s als generativiteit
en wederkerigheid. Generativiteit is de wil en het vermogen om iets te genereren of voort te brengen, iets achter te laten, dat van waarde is voor anderen
(Erikson, 1971). Vergelijk het met de contribution needs van Havighurst. Wat
kan ik bijdragen? Is vrijwilligerswerk iets voor mij? Ervaar ik wederkerigheid: ben
ik er bijvoorbeeld voor mijn buren als die mij nodig hebben en zijn zij er voor
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mij? Hoe geef ik vorm aan mijn rol als mantelzorger: red ik het nog of dreigt
overbelasting?
Waarden en inspiratie
Bij het levensdomein ‘Waarden en inspiratie’ gaat het om het hebben van
ideeën en waarden die je geestelijk houvast bieden of die je gedurende je leven
wilt realiseren. Voorbeelden van vragen zijn hier: biedt religie mij nog inspiratie?
Welke rol speelt politiek in mijn leven? Wat zijn voor mij mogelijk nieuwe inspiratiebronnen? Kan de natuur mij inspireren? Geniet ik van kunst en beoefen ik
die misschien ook actief? We zien hier overeenkomsten met de transcendence
needs van Havighurst.
Nieuwe perspectieven: balans opmaken binnen én tussen levensdomeinen
BRUIS is gebaseerd op het inzicht dat binnen ieder levensdomein ontwikkeling
mogelijk is op grond van inzicht in het eigen alledaagse functioneren en de
mogelijkheden die de omgeving biedt. Mensen kunnen al in een vroeg stadium
een of meer pijlers verstevigen door te anticiperen op het ouder worden of te
compenseren voor mogelijke beperkingen. Een voorbeeld rond het levensdomein ‘Wonen en woonomgeving’ is, dat iemand besluit om te gaan verhuizen
naar een comfortabele, gelijkvloerse woning, ook al is er nog geen sprake van
lichamelijke gebreken.
Wanneer een van de domeinen onder druk komt te staan, komt het aan op de
juiste kennis, houding en vaardigheden om hier op tijd op te anticiperen en er
goed mee om te gaan. Daarvoor zijn drie manieren:
•

Compenseren binnen hetzelfde levensdomein. Wie bijvoorbeeld zijn
partner verliest zal na verloop van tijd willen investeren in nieuwe sociale
contacten. We noemen dit compensatie in hetzelfde domein, in dit voorbeeld het domein ‘Samen en alleen’. Mensen die een tekort ervaren binnen
een van de domeinen zoeken soms erg lang naar verbetering binnen
hetzelfde domein. Er zijn ook andere mogelijkheden.
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•

Compenseren tussen een of meer levensdomeinen. Dezelfde persoon
kan ook energie gaan steken in een ander levensdomein, waar kansen
liggen, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen (domein ‘Lichaam en geest’)
of vrijwilligerswerk gaan doen (domein ‘Doen en laten’).

•

Druk verminderen binnen een of meer levensdomeinen. Een andere
strategie is om de druk in een bepaald levensdomein enigszins weg te nemen door wensen en ambities bij te stellen. Wie niet meer iedere dag kan
wandelen (domein ‘Lichaam en geest’), kan lichte bewegingsoefeningen in
huis doen (ook domein ‘Lichaam en geest’), of Nintendo WI-en samen met
een buurvrouw (domein ‘Samen en alleen’). Ook even een pas op de plaats
maken (domein ‘Doen en laten’) kan een manier zijn om druk te verminderen en daarmee weer nieuwe ruimte te creëren.

Breed denken, slimmere oplossingen
Aan de hand van oefeningen, gesprek en activiteiten denken de deelnemers
aan de BRUIS-verdiepingsbijeenkomsten na over “de stand van zaken” rond
elk van de vijf levensdomeinen. Deelnemers maken voor zichzelf de balans op.
BRUIS helpt om zelfinzicht te vergroten, wensen ten aanzien van de toekomst
te formuleren en nieuwe stappen te zetten die het leven gemakkelijker, aangenamer en rijker maken. Zo zijn er talloze combinaties mogelijk om ‘breed
denken’ te bevorderen, met slimme oplossingen als resultaat. Breed inzetten op
alle levensdomeinen stimuleert creativiteit en out of the box denken. Het helpt
de oudere om ‘uit de groef’ te komen, in plaats van alsmaar vast te houden aan
een smal oplossingsrepertoire.
Een nieuwe match tussen individu en omgeving
Studio BRUIS – Samen Buurten gaat ervan uit dat mensen zich in alle fasen van
het leven, dus ook in de ouderdom, kunnen afvragen: hoe sta ik ervoor? In welke levensdomeinen voel ik mijn krachten afnemen? In welke domeinen sta ik
sterk en is nog ruimte voor ontwikkeling? Waar ligt mijn kracht? Waar liggen onvermoede mogelijkheden? Wat verwacht ik in de toekomst? Wat wil ik in de mij
resterende tijd? Door op deze manier na te denken over de eigen levensloop
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en waar nodig actief bij te sturen, ontwikkelt de deelnemer nieuwe perspectieven en boort hij nieuwe hulpbronnen aan. Dat kunnen innerlijke hulpbronnen
zijn, zoals eigen levenservaring en onvermoede talenten, en hulpbronnen uit
de omgeving, zoals informatie, steun en activiteiten van derden, waaronder
medebewoners.
BRUIS brengt het individuele perspectief (ik) en het omgevingsperspectief
(wij) bij elkaar en biedt de deelnemers aan de verdiepingsbijeenkomsten drie
vormen van ondersteuning:
•

Situatieverheldering: wat heb ik zelf op de verschillende levensdomeinen
in huis, waar sta ik sterk, waar sta ik minder sterk, wat kan ik, wat heb ik nog
nodig, wat wil ik weten, wat wil ik leren;

•

Perspectiefontwikkeling: wat zijn mijn eigen mogelijkheden, welke wil ik
ontwikkelen, wat biedt de omgeving, waar kan ik aansluiten, welke hulpbronnen en voorzieningen kan ik aanboren;

•

Actieondersteuning: wat pak ik op, wat bouw ik af, hoe realiseer ik mijn
plan, wat zijn de stappen, wie kan me daarbij helpen, waar wil ik over een
jaar staan.
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2. Maatwerk bieden op basis van contextueel leren
Een tweede werkzaam principe van BRUIS is activiteiten programmeren
op basis van het gegeven dat elk wooncomplex verschillend is naar omvang, samenstelling van bewoners, aanwezige competenties, enzovoort.
De juiste mix tussen vrolijke ontmoetingsactiviteiten en verdiepende
gespreksbijeenkomsten is in ieder wooncomplex anders. BRUIS vraagt
maatwerk van de groep actieve bewoners alsook van de bewonersondersteuner. Deze handreiking biedt werkzame principes en praktische tips,
maar uiteindelijk moeten die vorm krijgen in een zelf gekozen palet van
activiteiten en bijeenkomsten. Met behulp van de bewonersondersteuner
stellen de bewoners zelf het menu samen, afgestemd op de smaak van
het eigen wooncomplex. Het is contextueel leren: de context bepaalt in
hoge mate hoe de bewoners willen en kunnen werken aan het doel, welke
activiteiten zij organiseren en welke werkvormen zij inzetten. In de praktijk betekent dit vier dingen: ervaringsleren, leren door te doen, nomadisch leren en leren op grond van verschillende leerstijlen.
Ervaringsleren
BRUIS is gebaseerd op principes uit de volwasseneneducatie. Educatie met (oudere) volwassenen betekent in hoge mate ervaringsleren. Bij ouderen is het belangrijk allereerst naar de eigen ervaringen te luisteren. Het gaat bij BRUIS om
het verruimen van perspectieven. Dat lukt niet met alleen kennisoverdracht.
Zowel de vrolijke ontmoetingsactiviteiten als de gespreksbijeenkomsten moeten aansluiten bij de leefwereld, de kennis en ervaringen van de deelnemers.
Dan kan het leerproces zich afspelen in de ‘zone van naaste ontwikkeling’.
Dat betekent enerzijds dat de afstand tussen de bestaande leefwereld en de
aangeboden leeromgeving niet te klein mag zijn, want dan zou er geen leren
plaatsvinden. Anderzijds mag de afstand ook niet te groot zijn. Dan zou er geen
aansluiting zijn, geen mogelijkheid om de nieuwe inzichten te integreren in het
eigen mentale systeem. In de praktijk kan dit lastig zijn, met name bij de verdiepingsbijeenkomsten. Die kunnen, zeker in het begin, voor sommige ouderen
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een brug te ver zijn. Begin gerust met een kleine groep. Door het principe van
zwaan-kleef-aan groeit de groep doorgaans op organische wijze.
Leren door te doen
De bewonersondersteuner kan ervoor kiezen om zelf organisator en uitvoerder
van activiteiten en bijeenkomsten te zijn. Gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een half jaar, vervult de bewonersondersteuner dan de rol van gangmaker of ‘buitenboordmotor’. Dit houdt in een aantal dagdelen per week aanwezig in het gebouw zijn, reuring maken en gespreksbijeenkomsten beleggen
(Verduin e.a., 2016). De community-coach fungeert daarmee als rolmodel, die
als het ware voordoet hoe het kan, daar bewoners bij betrekt en waar mogelijk
beetje bij beetje het stokje overgeeft. Deze leermethode kan je ‘learning by modeling’ noemen: inspireren door het voor te doen. Deze methode is behoorlijk
arbeidsintensief en het is onduidelijk of bewoners het stokje inderdaad overnemen. De bewonersondersteuner bij BRUIS werkt daarom vanaf het eerste begin
samen met reeds actieve bewoners. ‘Leer mij het zelf te doen’ is het motto.
Dat kan gaan met vallen en opstaan, maar bewoners staan vanaf dag een zelf
aan het stuur, een benadering die in de literatuur bekend staat als ‘learning by
doing’. Het is leren door te doen, ofwel ervarend leren. De bewonersondersteuner vervult de rol van ‘community-coach’ die de groep actieve bewoners begeleidt bij hun doel om meer ‘sociale bruis’ in het wooncomplex te krijgen. De
bewonersondersteuner moedigt hen aan om het zo veel mogelijk op hun eigen
manier te doen, aansluitend bij hun eigen creativiteit. Dat is ook de benadering
die de groep actieve ouderen hanteert bij de bewoners: doe dingen zelf en met
elkaar, die je zelf en met elkaar kunt doen. Wij gaan niet meer alles vóór u doen.
De inschatting is dat dit minder arbeidsintensief en duurzamer is. Het voelt voor
bewoners meer als een eigen aanpak en dat is het ook. Eigen oplossingen zijn
doorgaans duurzamer. Ze gaan gepaard met een gevoel van eigendom: het zijn
ónze activiteiten, in plaats van activiteiten die door derden worden aangereikt.
Dit neemt niet weg dat de bewonersondersteuner voldoende tijd moet kunnen
investeren voor persoonlijk contact en het ontwikkelen van een vertrouwensband met de groep actieve bewoners die de kar wil trekken.
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Nomadisch leren
BRUIS is een ontdekkingsreis, waarin vrolijke activiteiten en verdiepende gespreksbijeenkomsten elkaar afwisselen. Vooral tijdens de bijeenkomsten is er
gelegenheid om even verder te kijken dan de waan van de dag. Even naar jezelf
(en naar elkaar) te kijken. Met andere ogen, van een afstandje. Wordt de reis
vervolgd na afloop van de bijeenkomsten? Om dat mogelijk te maken, worden
de deelnemers al tijdens de bijeenkomsten uitgenodigd om kleine reisgroepjes
te vormen, Bruiskringen. Na afloop werken die zo veel mogelijk op eigen kracht
verder aan hun eigen kleine en grote ideeën, hun plannetjes en dromen, waar
nodig met steun van het Bruisteam. Als lerende nomaden trekken de deelnemers verder, van ervaring naar ervaring, meenemend wat van hun gading
is. Ze laten liggen wat niet meer werkt. Ze plukken het fruit dat ze onderweg
tegenkomen. Ze weten misschien niet eens meer precies waar het allemaal is
begonnen en waar het naartoe gaat. Dat is ook niet zo belangrijk. De beweging
zelf telt. Het samen verder trekken, daar gaat het om.
Leerstijlen
Aansluiten bij de doelgroep (oudere) volwassenen betekent rekening houden
met het feit dat mensen hun eigen leergeschiedenis hebben en op verschillende manieren leren. Ze hebben in de loop der jaren verschillende ervaringen
opgedaan en daarin leerstijlen ontwikkeld. BRUIS is gebaseerd op de leercyclus
van Kolb (1984), waarin vier leerstijlen bij volwassenen worden onderscheiden.
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Concreet ervaren is de leerstijl van de doener. Zijn of haar motto is “Actie!”.
Reflectief observeren heeft de voorkeur van de bezinner. Hij of zij bekijkt
een situatie van alle kanten en bedenkt oplossingen: ‘bezint eer ge begint’.
Abstract conceptualiseren is het terrein van de denker. De denker verzamelt gegevens, vergelijkt ze met elkaar en vertaalt ze in een visie op de
juiste handelwijze. Hij of zij is de filosoof van het gezelschap.
De beslisser wil vooral actief experimenteren. Hij of zij bedenkt liever niet
zelf een nieuwe oplossing, maar gaat aan de slag met oplossingen waar hij
of zij tijdens de inspiratiebijeenkomsten van hoort.

Het mag duidelijk zijn dat niemand alleen maar één leerstijl heeft; het gaat om
accentverschillen. Wel blijven mensen soms hangen in één leerstijl. Altijd maar
‘doen’ zonder reflectie. Alles nóg eens van alle kanten bekijken, zonder eens
iets uit te proberen. Kolb spreekt over een leercyclus om aan te geven dat er
idealiter sprake is van een aantal opeenvolgende fasen tijdens het leren. Voor
een volwaardig en effectief leerproces is het belangrijk dat alle fasen van het
leren voortdurend worden doorlopen. Daarom biedt BRUIS zowel vrolijke activiteiten aan waarbij van alles kan worden gedaan, als verdiepingsbijenkomsten,
waarin reflectie kan plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt zowel
informatie aangeboden als mogelijkheden om actief bezig te zijn. Actie en
reflectie wisselen elkaar voortdurend af.
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3. Sturen op gemeenschapsvorming
Studio BRUIS – Samen buurten stuurt aan op gemeenschapsvorming
en inclusie in sociale buurtnetwerken. Gemeenschapsvorming, ook wel
samenlevingsopbouw of community building genoemd, is een van de
grondvormen van het sociaal werk in Nederland. Samenlevingsopbouw
als aparte sociale professie maakt langzamerhand plaats voor samenlevingsopbouw als ‘ingebouwde’ functie, die behalve door opbouwwerkers
ook uitgevoerd wordt door wijkgericht werkende sociale ondernemers,
wijkagenten, religieuze voorgangers, beroepskrachten in sociale wijkteams en wijk- of bewonersconsulenten van woningcorporaties (Engbersen en Rensen, 2014). Hun inzet is van groot belang voor ouderen. Voor
ouderen is een goede sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgeving
belangrijk voor hun zelfredzaamheid en verbondenheid. Ze brengen relatief veel tijd door in de buurt en maken veel gebruik van buurtvoorzieningen. Ook sociale netwerken in de buurt zijn belangrijk voor ouderen wiens
familie- en vriendenkring kleiner wordt en wiens mobiliteit afneemt.
Helaas voelen juist kwetsbare ouderen, die ze het hardst nodig hebben,
zich vaak niet opgenomen in die buurtnetwerken (Vermeij, Engbersen,
e.a., 2017).
Samenspel drie partijen
Bij initiatieven die zich richten op gemeenschapsvorming in een bepaald
gebied, of in een wooncomplex, zijn vaak drie partijen betrokken: bewoners,
sociaal werkers en de lokale overheid. ‘It takes three to tango’ is hier het devies.
Idealiter dragen bewoners het initiatief helemaal zelf. In de praktijk is dat lang
niet altijd het geval. Veel gemeenten stimuleren en faciliteren initiatieven of
werken ermee samen. Ook professionele bewonersondersteuners zetten in op
stimuleren en ondersteunen. Minder bekend is dat zij vaak ook initiërende rollen vervullen. Soms zien professionals kansen die bewoners (nog) niet zien en
zetten zij de eerste stap. Ze organiseren laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten en lokken beetje bij beetje eigen initiatieven uit. Of ze benaderen bestaan-
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de groepen in de buurt en nodigen die uit om mee te werken aan ontmoeting
en verbinding. Deze professionals zijn vooral actief in buurten waar bewoners
over weinig eigen hulpbronnen beschikken, zoals geld, opleiding, connecties,
een goede gezondheid en vaardigheden om zich te organiseren. Dit is ook het
geval in wooncomplexen van senioren in de sociale huursector. Het is daarom
geen overbodige luxe, als een professionele buurtwerker, een bewonersconsulent in dienst van een woningcorporatie of een andere sociale professional
bewoners van deze complexen ondersteunt bij gemeenschapsvorming, in dit
geval de aanpak van BRUIS.
Enabeling
De professional kan daarbij diverse rollen vervullen, zoals het aankaarten en helpen op gang brengen van het initiatief, informatie geven, vaardigheden trainen
en zijn/haar netwerk ter beschikking stellen. In de praktijk van BRUIS betekent
dit vooral het helpen opzetten, faciliteren en ondersteunen van het Bruisteam;
de bewonersgroep die het project wil uitvoeren. De inzet van de professional
is gericht op enabeling, dat wil zeggen bewoners in staat stellen om het zelf te
doen, om zelf hun woongemeenschap te laten bruisen op een manier die zij
als meest passend ervaren in hun eigen wooncomplex. In paragraaf 1.2 zijn de
competenties uiteengezet die de bewonersondersteuner hiervoor in huis moet
hebben.
Participatieladder: bewoners groeien in hun rol
Dankzij de inzet en het samenspel van de bewonersgroep die het project trekt
en de ondersteuning die de bewonersondersteuner daarbij biedt, kunnen
bewoners groeien in hun rol. Zij schuiven beetje bij beetje op, op een denkbeeldige participatieladder:
•
•
•

Teruggetrokken: mensen doen niet mee aan gezamenlijke activiteiten,
leven teruggetrokken, geïsoleerd;
Met activiteiten meedoen: bewoners gaan meedoen met activiteiten;
Activiteiten helpen uitvoeren: bewoners helpen mee bij de uitvoering van
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•
•

activiteiten, bijvoorbeeld koffie schenken of inkopen doen;
Activiteiten helpen organiseren: bewoners helpen mee bij het organiseren
van activiteiten;
Activiteiten initiëren: bewoners nemen het initiatief tot een of meer activiteiten.

Veel bewoners leggen zich niet meer zo graag vast voor langere termijn. “Ik ben
al blij als ik de dag van morgen haal” hoorden we een 91-jarige bewoner van
Sint Elisabeth zeggen. Op vaste basis is ook niet altijd beter; soms is het beter
als iemand na verloop van tijd plaatsmaakt voor een ander die er met een frisse
blik instapt. In het schema zien we aldus tien gradaties van bewonersparticipatie:
Vormen van
bewonersparticipatie

Incidenteel

Op vaste basis

1 Teruggetrokken
2 Meedoen
3 Helpen uitvoeren
4 Helpen organiseren
5 Initiëren

Een deel van de bewoners komt nooit uit het eerste stadium, wat je ook probeert. Het kan ook heel snel gaan, zoals in de Dobbegaarde, waar een nieuwe
bewoonster tijdens het zomerfeest een lied zong en – aangemoedigd door
vele enthousiaste reacties - een maand later op eigen kracht een songfestival
had georganiseerd. Deze dame maakte in een keer een sprong van trede 2
naar trede 5 op de participatieladder. Dat is prachtig, maar de kunst is om ook
de kleinere stappen te zien en te waarderen. We kunnen het niet vaak genoeg
zeggen, met Vincent van Gogh: “Grote dingen worden gedaan door een reeks
van kleine dingen bij elkaar gebracht.”
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Sociale gebiedsontwikkeling
BRUIS laat zich het meest omschrijven als een vorm van sociale gebiedsontwikkeling met hier en daar een vleugje sociale actie. Het gebied is in dit geval
het wooncomplex in relatie tot de nabij gelegen wijk. Sociale actie kan nodig
zijn als bewoners het heft in handen willen nemen en willen loskomen uit paternalistische patronen of bureaucratische regelgeving die hun ambities in de
weg staan. In sommige wooncomplexen zien we nog steeds de professionele
activiteitenbegeleider die zich overal verantwoordelijk voor voelt en alles naar
zich toe trekt, want “…zo doen we het toch al jaren?” We zien soms ook de sociaal beheerder die zich opwerpt als ordebewaker en overal in het gebouw ge- en
verbodsbriefjes ophangt: hier geen fietsen plaatsen. Niet lopen op het gras.
Zulke signalen geven bewoners voortdurend het gevoel dat ze in toom gehouden moeten worden, hoezo participatie? We zien ook gemeenten die dubbele
signalen afgeven. Aan de ene kant hebben ze hoge verwachtingen van burgerinitiatieven en stimuleren ze die. Aan de andere kant weigeren ze een vergunning af te geven voor een evenement, omdat niet is voldaan aan alle strenge
veiligheidsmaatregelen. De neiging van bewoners om zelf het leefklimaat in het
wooncomplex ter hand te nemen, wordt er niet groter op als ze door instanties
vooral als onverantwoordelijke en lastige mensen worden gezien.
Bewonerscommissie nieuwe stijl: de knop om
Ook sommige bewonerscommissies zitten gevangen in oude patronen. Ze willen zo veel mogelijk alles zelf organiseren voor bewoners. Ook zij hangen boze
briefjes op. Ze timmeren veel zaken dicht met statuten, regels en afspraken, in
de (ijdele) hoop dat mensen zich daaraan zullen houden. Ze focussen op wat
verkeerd gaat, op wat zorgelijk is. Ze hebben weinig oog voor wat krachtig is,
inspirerend en bevrijdend, of voelen zich bedreigd door creatieve bewoners die
eigen activiteiten willen opzetten. Tegelijkertijd zijn ze teleurgesteld als de belangstelling voor de jaarlijkse tombola terugloopt. “We doen ons stinkende best,
maar waardering ho maar. Ze zijn nog te beroerd om hun eigen klapstoel mee
te nemen naar de barbecue die wij ieder jaar weer organiseren” hoorden wij een
voorzitter van een bewonerscommissie zeggen. Dat is de bewonerscommissie
oude stijl.

51

Inhoudsopgave

Veel bewonerscommissies zouden best anders willen, maar weten niet hoe.
Met BRUIS heeft de bewonersondersteuner een instrument in handen om
bewonerscommissies te helpen bij de ontwikkeling van een ‘bewonerscommissie nieuwe stijl’. Die organiseert niet meer alles zelf, die biedt geen totaalpakket meer aan met één smaak voor alle bewoners, maar stimuleert en helpt
individuele of groepjes bewoners die zelf iets willen organiseren rond gedeelde
eigen wensen en interesses. BRUIS is een oefening in de nieuwe vaardigheden
die daarvoor nodig zijn, zoals loslaten, stimuleren, waarderen, faciliteren. Hun
streven is dat bewoners zich daarmee weer sociaal eigenaar gaan voelen van
het sociale leven in het wooncomplex en zelf zorgdragen voor een bruisende
sociale gemeenschap. Zo werden de gangen in het voormalig verzorgingshuis
Sint Elisabeth omgedoopt tot straten in een buurt. Bewoners werden straatmakers. Ze kregen de ruimte om zelf actie te ondernemen, te beginnen met het
bedenken van een naam voor hun eigen straat.
BRUIS helpt bewoners en bewonersorganisaties op weg die zo willen samenleven. De praktijk wijst uit dat het niet overal even gemakkelijk is, maar ook dat er
nog genoeg vitale krachten zijn om aan te boren, ook als de gemiddelde leeftijd
77 is. Ook dan zijn er nog vele onvermoede talenten, oude wensen en nieuwe
passies te ontdekken. Vrolijk bruisende activiteiten en verdiepingsbijeenkomsten helpen bewoners anders kijken naar hun woonomgeving en naar elkaar.
Niet meer praten over elkaar, maar met elkaar. Nieuwe wensen, interesses
oppakken, oude ambities uit het stof halen en weer glans geven. Bij dit alles zijn
de bewoners aan zet. De bewonersondersteuner ondersteunt.
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4. Bewoners ondersteunen met behulp van ABCD en
ACTIE
Zoals gezegd, BRUIS nestelt in de traditie samenlevingsopbouw. Belangrijke grondleggers van deze traditie zijn onder andere John McKnight en
John Kretzmann. In 1993 publiceerden zij het inmiddels wereldberoemde
handboek Building communities from the inside out, a path toward finding and mobilizing a community’s assets. Hun credo is: ‘Het glas is niet
halfleeg, maar halfvol!’. Asset Based Community Development (ABCD)
is het van binnenuit en van onderop werken aan een economisch, cultureel en sociaal sterke buurt. Dat gebeurt door sociale relaties tot stand
te brengen en onvermoede capaciteiten van bewoners, organisaties en
instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren en met elkaar
te verbinden (Davelaar e.a., 2002).
ABCD in vijf stappen
De ABCD-methode kent een opbouw in vijf stappen. BRUIS past deze toe op
wooncomplexen van ouderen, waardoor het proces er op hoofdlijnen als volgt
uitziet:
1. De eerste stap is het in kaart brengen van aanwezige capaciteiten en vaardigheden in het gebouw en in de omliggende buurt. Deze inventarisatie
richt zich op de talenten en vaardigheden van bewoners, hun informele
netwerken, de medewerking van instituties en de fysieke kwaliteiten van
het gebouw, zoals veiligheid, toegankelijkheid en ruimte(n) voor activiteiten. Deze hulpbronnen (assets) moeten al in enige mate aanwezig zijn. De
aanpak berust op het versterken van deze reeds aanwezige hupbronnen.
2. De tweede stap is het vormen van een initiatiefgroep van bewoners: het
Bruisteam. Dit team gaat bouwen aan interne relaties en het mobiliseren
en verbinden van de aanwezige hulpbronnen. Contacten en verbindingen
ontstaan in vrolijke activiteiten, gericht op reuring, alsook in verdiepende
gespreksbijeenkomsten, gericht op nadere ontmoeting, verdieping en reflectie op belangrijke levensthema’s. Het project wordt gelanceerd tijdens
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een startbijeenkomst of ‘Proeverij’.
De derde stap bestaat uit het inrichten van een communicatienetwerk met
behulp van mond-tot-mondreclame, flyers, social media en persberichten,
waarin het wooncomplex zich van zijn positieve kant laat zien en bewoners
met nieuwe initiatieven voortdurend in het zonnetje zet.
De vierde stap richt zich op het maken van kleine en grotere plannen
waarin bewoners aan de slag gaan rond gedeelde interesses en gezamenlijke belangen en die deelnemers in kleine, zelf sturende interessegroepen,
Bruiskringen, kunnen uitvoeren.
De vijfde stap is het verstevigen en consolideren van het sociale bouwwerk
en op zoek gaan naar steun van buiten. Deze speurtocht naar externe
hulpbronnen wordt in gang gezet tijdens de gespreksbijeenkomsten, als de
deelnemers na iedere bijeenkomst op zoek gaan naar instellingen, activiteiten en wijkbewoners in de omgeving: wie kan ons verder brengen? Wie
heeft nuttige kennis?

ACTIE
In opdracht van Platform31 ontwikkelden Denters, Tonkens e.a. (2013) het
zogenoemde ACTIE-instrument. De onderzoekers stellen dat er vijf factoren zijn
die bepalend zijn voor het succes van een maatschappelijk initiatief:
• Animo: is er voldoende animo, hoe staat het met de motivaties van bewoners om hun initiatief gestalte te geven? Hoe kan ik aansluiten bij deze
motieven?
• Contacten: hebben de initiatiefnemers goede contacten met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties?
• Toerusting: de mate waarin de groep burgers beschikt over middelen (geld
of natura), tijd en vaardigheden. We hebben gezien dat deze niet moet
worden onderschat, maar ook niet moet worden onderschat.
• Inbedding: gaat de organisatie van waaruit de bewonersondersteuner
werkt vooral uit van de eigen systeemlogica, of is er ruimte om aan te sluiten bij de logica van de bewoners en hun leefwereld?
• Empathie: het vermogen van de professionals en hun organisaties om
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zich te verplaatsen in burgers en adequaat in te spelen op hun wensen en
verwachtingen.

Karin K., dochter van een bewoner, coördineert BRUIS in de Assense
Amstelflat. K: “Als wij iets organiseren, loopt het als een tierelier. Er is hier
ook een zorgorganisatie in huis, die zorg biedt aan een groep van dertig
zorgbehoevende bewoners. Als zij iets organiseren zit er geen kip. Dat
komt…wij gaan buiten de gebaande paden. Zij zitten vast aan allerlei protocolletjes. En ook: het is hun werk. Zo hebben ze het geleerd. Vanuit die
houding: ‘hoe gaat het nou meneer Pietersen?’ En nog even een aai over
de bol. Wij mengen ons veel meer tussen de mensen, gelijkwaardig. Wij
zien de bewoners ook niet als oude mensen. Zij wel. Zij benaderen ze als
ouderen. Wij niet. Het voelt voor mij alsof je op een lijn met de bewoners
zit.”

Door het ACTIE-model er vanaf het begin bij te pakken en hierover regelmatig
te praten met de bewonerscommissie en/of het Bruisteam, kunt u als bewonersondersteuner in iedere fase van het proces systematisch nagaan of er aan
de ACTIE-voorwaarden voor succes wordt voldaan en daarop voortdurend je
ondersteuning afstemmen.

Studio BRUIS / Samen buurten

Inleiding

Aan de slag

Bijlagen

Colofon

54

Inhoudsopgave

5. Omgaan met conflicten: groepsdynamica in gemeenschappen
Studio Bruis – Samen buurten zet een veranderingsproces in gang gericht
op meer eigen regie, zelfwerkzaamheid en kleinschaligheid in de organisatie van activiteiten in het 55+ wooncomplex. Zo’n verandering kan voor
sommige bewoners lastig zijn: “Moeten we nu opeens alle activiteiten zelf
organiseren?” Juist in een wooncomplex waar mensen dicht bij elkaar wonen, kunnen de zaken behoorlijk gevoelig liggen. Niet iedereen houdt van
verandering. De ‘nieuwlichters’ kunnen stuiten op ingesleten patronen
en routines. Er kan sprake zijn van oud zeer. Soms zijn er ‘kampen’ die al
jaren tegenover elkaar staan. Als initiatiefnemers tot zo’n kamp behoren, hebben ze automatisch tegenstanders, wat ze ook te berde brengen.
Zeker in de beginfase, als het project zich nog moet bewijzen, kan het
wemelen van de ‘idee-killers’. De herkenning was groot, toen de experimentpartners de volgende afbeelding op zich lieten inwerken.

Inleiding

Aan de slag

Bijlagen

Colofon

Een goede manier om met conflicten om te gaan, is om deze te voorkomen.
Dat lukt vaak goed door bewoners duidelijk te informeren over het project. Het
succes staat of valt met goede communicatie. Dat kan via de bekende kanalen
als een flyer, een bewonerskrant, de website van de bewonerscommissie, een
Facebookpagina over het project. Het meest effectief is om bewoners actief te
betrekken bij het project. Geef ruimte om ideeën in te brengen en vraag hen
om in eigen kring, bij vrienden en bekenden, op gangen en galerijen, te vertellen over het project. Mond-tot-mondreclame is de beste manier om het beoogde zwaan-kleef-aan effect te bereiken. Ook belangrijk tot slot is om consequent
vast te houden aan het devies: “Niets moet, alles kan.” Niemand is verplicht om
mee te doen aan de vrolijke activiteiten of verdiepende gespreksbijeenkomsten. Niet iedereen heeft daar zin in, zo simpel kan het zijn.
Alle inspanningen ten spijt, conflicten liggen voortdurend op de loer. Stel u
open op naar mensen die klagen; ga in gesprek en accepteer dat er ook mensen zijn die zich van het project afkeren. Conflicten zijn niet altijd te vermijden.
Je kunt maar het beste proberen om er niet te krampachtig mee om te gaan. In
een wooncomplex met zo veel verschillende smaken kunt u het niet iedereen
naar de zin maken.
Het ontwikkelen van een bruisende woongemeenschap voltrekt zich zelden
zonder slag of stoot. Vroeg of laat zullen er conflicten ontstaan in het proces.
Veel mensen hebben hier moeite mee. Ze vinden het moeilijk om erover te
praten en proberen krampachtig conflicten te vermijden. Nergens over praten.
Elkaar vermijden. Een helpende gedachte voor deze mensen is dat conflicten,
soms zelfs een heuse crisis, erbij horen. Je hoeft er niet bang voor te zijn of je
voor te schamen. Niet alleen horen conflicten bij ieder proces van gemeenschapsvorming, ze kunnen ook positief bijdragen aan de sociale kwaliteit en
duurzaamheid van de gemeenschap. Dat leren we van een korte duik in de
groepsdynamica.
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Van losse individuen naar gemeenschap: vier stadia
Gemeenschapsvorming is een proces dat altijd een aantal stadia doorloopt. We
noemen deze stadia achtereenvolgens pseudo-community, wrijving, leegte en
community. Laten we even op pad gaan met de bedenker van deze stadia, de
Amerikaanse psychiater Scott Peck (1987, 1993).
1. Pseudo-community
Als mensen voor het eerst en uit vrije wil bij elkaar komen om iets te ondernemen zijn ze meestal bereid hun beste beentje voor te zetten. Gemeenschapsvorming in buurten en wijken start veelal met een aantal bijeenkomsten waar
informatie wordt gegeven en belangstellenden met elkaar kennis maken. De
kat is uit de boom gekeken, de meesten hebben een positieve instelling en zijn
geneigd het positieve in anderen te zien. Dat kan het starten van een nieuwe
onderneming tot een aangename gebeurtenis maken: mensen geloven ergens
in en handelen daarnaar. Het lijkt een beetje op verliefdheid, zegt Scott Peck,
je hebt vooral oog voor het positieve van de anderen, je voelt je prettig bij de
anderen en je hebt er zin in met elkaar aan de slag te gaan.
Dit alles zorgt ervoor dat er in dit stadium veiligheid en vertrouwen kunnen ontstaan. Dat is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de groep: dankzij deze
veiligheid en dit vertrouwen is het mogelijk straks ook ingewikkelde kwesties
met elkaar onder ogen te zien en een plek te geven. Niettemin noemt Scott
Peck dit eerste stadium van gemeenschapsvorming het stadium van pseudo-community. Het lijkt op het eerste gezicht op community - zoals verliefdheid op liefde lijkt - maar het heeft nog weinig diepgang en is daarom nog niet
bestand tegen moeilijkheden. Als de moeilijkheden komen, dan ontstaat de
kans om meer diepgang te gaan ontwikkelen.
2. Wrijving
De moeilijkheden beginnen gewoonlijk als sommige groepsleden niet meer
tevreden zijn met de roze wolk van positiviteit, waarin de groep tot dan toe
heeft verkeerd. Zij beginnen het gevoel te krijgen dat er iets ontbreekt, dat het
niet helemaal ‘echt’ is wat er gebeurt. Wie hieraan uiting geeft, kan worden
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ervaren als dwarsligger. Tot ergernis van anderen, die het gevoel hebben ‘dat we
het zo goed hadden samen’. Dan begint het tweede stadium, het stadium van
wrijving. Sommige groepen komen nooit verder dan dit stadium, omdat ze de
verschillen en de gevoelens, die in deze fase opgeroepen worden, niet onder
ogen willen zien. Ze blijven korte of langere tijd op dit punt hangen en houden
dan op te bestaan. Zoals sommige relaties nooit verder komen dan het stadium
van verliefdheid. Toegepast op het proces van gemeenschapsvorming in 55+
wooncomplexen kunnen er tal van breekpunten zijn:
•
•
•
•
•
•

Verschillen in tempo: de een wil sneller dan de ander;
Verschillen in wensen ten aanzien van activiteiten en het gebruik van voorzieningen in het gebouw;
Verschillen in culturele en/of religieuze opvattingen, bijvoorbeeld tussen
autochtone bewoners en ‘import’;
Verschillen in status, macht en visie tussen het Bruisteam en de mensen
die er later bij komen;
Verschillen in de mate waarin men zich voor de groep wil inzetten (tussen
‘alles naar zich toe halen’ en ‘zo veel mogelijk afschuiven’);
Verschillen in het alledaagse gebruik van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimten, en/of de woonomgeving en verschillen in wat men ervaart als
overlast.

Wrijving is een ongemakkelijk stadium in het leven van een groep. Oudere
generaties laten niet snel het achterste van hun tong zien. Er is soms stil verzet.
Met als gevolg dat de impasse blijft bestaan. Groepsleden gaan ieder op hun
eigen manier op zoek naar oplossingen. Sommigen hebben het idee dat het
goed is voor de groep als er meer structuur is. Anderen pleiten voor een andere
manier om besluiten te nemen, er moet vaker vergaderd worden en wellicht
moet er een sterke leider komen. Sommigen zien als oplossing dat er juist
minder gepraat wordt: er moet meer gedaan worden, actie! Het komt vaak voor
dat groepsleden anderen proberen te overtuigen van hun zienswijze, maar
gewoonlijk lukt het niet de hele groep te overtuigen.
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Het is belangrijk dat de verschillen in de groep zo vroeg mogelijk aan het licht
komen. De roze wolk lost op en de groep wordt realistischer. Om verder te komen in de ontwikkeling van de groep is dit nodig. Al te veel stagnatie in de fase
van wrijving is funest.
3. Leegte
Om verder te groeien in de richting van een gemeenschap is er daarom een
derde stadium nodig. Scott Peck noemt dit het stadium van leegte. Anderen
overtuigen lukt niet; de irritaties lopen alleen maar op. Het enige wat er nu op
zit, is dat groepsleden bij zichzelf nagaan wat ze kunnen veranderen om de
stagnatie te doorbreken. Daarmee kantelt het perspectief. De bewonersondersteuner speelt een cruciale rol in deze kanteling. Een belangrijke stap die bewoners nu kunnen zetten, is dat ze zich als het ware leeg maken, zich ontdoen
van de hoge verwachtingen die ze hebben van zichzelf en van de anderen. Dat
is soms een moeilijke en pijnlijke stap, omdat het inhoudt dat je moet erkennen dat de anderen niet voor je betekenen wat je had gehoopt. Door je leeg te
maken, even niets te willen, te luisteren en open te staan voor de ander, door je
echt in hem of haar te verdiepen, kan een nieuw perspectief worden geopend.
Hou ook op, zegt Scott Peck, met de verantwoordelijkheid voor jouw welbevinden bij anderen te leggen. Als je alleen maar op anderen leunt, kom je niet
verder.
4. Community
Als een groep succesvol is in het loslaten van gefixeerde verwachtingen
ontstaat er, meestal geleidelijk, een gevoel van echte gemeenschap. Dit is de
overgang naar het vierde stadium: community. Dit stadium wordt gekenmerkt
door een grote mate van wederzijdse acceptatie, die veel realistischer is dan in
het eerste stadium. De verschillen zijn duidelijk geworden en de groepsleden
hoeven die niet meer voor elkaar te verbergen. Mensen voelen zich vrij in de
groep. In de meeste groepen komt er nu veel creativiteit en productiviteit vrij.
Mensen voelen dat het gaat ‘stromen’: er komt positieve energie vrij die door
de groep benut kan worden. De verschillen worden niet langer alleen maar als
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lastig ervaren. Ze kunnen ook plezierig en waardevol zijn, omdat de groepsleden dankzij die verschillen van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen
bij het verrichten van taken.
Ook het stadium van community is niet vanzelfsprekend blijvend. Na verloop
van tijd kan een groep terugvallen in een eerder stadium van zijn ontwikkeling.
Er kan opnieuw wrijving of pseudo-community ontstaan. Er is daarom voortdurend werk aan de winkel. Zoals het gebouw fysiek onderhoud nodig heeft, vergt
een woongemeenschap sociaal onderhoud. Wat bijvoorbeeld kan gebeuren, is
dat de meerderheid van een groep community ervaart, maar dat enkele groepsleden zich daar na verloop van tijd geen deel meer van voelen. Dat kan pijnlijk
zijn, zowel voor de mensen die wel gemeenschappelijkheid ervaren, als voor de
mensen die zich steeds meer buitenstaander voelen.
Verzoening
Juist in een wooncomplex, waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, kun je je
eenzaam voelen. Er kan sprake zijn van roddels, pesten, beeldvorming. Onderlinge conflicten uit het verleden spelen daarbij soms een rol. Dan is er sprake
van oud zeer. Dit gebeurt overal waar mensen wonen, werken en leven. Soms
kan de onderstroom zo hevig zijn, dat zij iedere vorm van gemeenschapsvorming in de weg staat. Door soms jarenlang vast te houden aan negatieve ervaringen en beelden uit het verleden zetten bewoners elkaar klem. Houden ze
elkaar vast in belemmerende patronen. Erover praten is taboe. Of het gebeurt
alleen in de wandelgangen, waardoor het alleen maar erger wordt.
Dan kan het tijd zijn voor een verzoeningsbijeenkomst. In het draaiboek voor
verdiepende gespreksbijeenkomsten zijn hiervoor enkele tips opgenomen (zie
bijeenkomst 2).
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De methodiek Studio BRUIS – Samen buurten is ontwikkeld door ActivAge in
opdracht van Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg in het
kader van het experiment Vitale woongemeenschappen.
Het experiment Vitale woongemeenschappen is uitgevoerd in het kader van
het Programma Langer Thuis van de ministeries van BZK en VWS. Het experiment is medegefinancierd door Fonds Nuts-Ohra en Stichting FLOW.
De auteur dankt de opdrachtgevers en financiers voor het in hem gestelde
vertrouwen. Bijzondere dank gaat uit naar de bewoners en professionals van de
tien wooncomplexen, die betrokken waren bij de ontwikkeling van de methodiek. Zonder hun enthousiaste inzet, humor en bereidheid om ervaringen te
delen zou deze publicatie niet mogelijk zijn geweest.
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Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van dit rapport,
aanvaarden Platform31 en de betrokkenen geen enkele aansprakelijkheid uit
welke hoofde dan ook voor het gebruik van de in deze publicatie vermelde
gegevens. Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
worden gemaakt mits de bron wordt vermeld.
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