We starten om 10.00 uur
§

Zet alstublieft je beeld aan en het geluid op mute

§

Houd een mobiele telefoon bij de hand

§

Stel je vragen in de chat

§

Gebruik liefst een laptop of pc

*NB. Deze bijeenkomst wordt opgenomen. Mocht je niet in beeld
willen komen, zet dan je camera uit.
Hulp nodig? Bel Rosanne van Kooten (06 55 44 05 83)

Slotbijeenkomst: Tellen en vertellen
Samen aan de slag

21 januari 2021

Spelregels tijdens bijeenkomst
§

Leuk als je camera aan staat

§

We nemen het plenaire deel van de bijeenkomst op, zet je camera uit als je niet in beeld
wilt komen

§

Zet je geluid op mute

§

Houd een mobiele telefoon bij de hand

§

Stel je vragen in de chat

§

Hulp nodig? Bel Rosanne van Kooten (06 55 44 05 83)

Welkom!
Centrale vraag: Hoe kom ik tot een door alle partijen gedragen buurtagenda?

Drie bijeenkomsten
1. Data gedreven instrumenten voor het maken van een wijkanalyse (12 november 2020)
2. Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een buurtagenda (1 december 2020)
3. Tellen en vertellen; samen aan de slag (21 januari 2021)

Werken toe naar: Handreiking

Doelen van vandaag

Inzicht geven in:
• Korte terugblik: Hoe haal je cijfers op en hoe kijk je naar beleving van bewoners?
• Hoe combineer je deze elementen met elkaar?
• Bouwstenen voor het maken van een buurtagenda
• Praktijkvoorbeelden verbinden
• Inspiratie per bouwsteen

Programma
Programma
Welkom door ministerie van BZK
Jornt van Zuylen (BZK)
Wie zijn er vandaag?
Mentimeter
Tellen en vertellen
Matthijs Uyterlinde (Platform31) en Radboud Engbersen (Movisie)
5 minuten pauze
Haagse ervaringen met de Wijkagenda
Hakim Ahbarouch en Wouter de Hoog (gemeente Den Haag)
In gesprek: toepassen bouwstenen in de praktijk
In groepjes doorpraten
Plenaire terugkoppeling en afsluiting (12.00 uur)

Welkom door ministerie van BZK

Jornt van Zuylen

Wie zijn er vandaag?

Mentimeter
Ga op je telefoon of computer naar:
www.menti.com
Voer daar deze code in:
59 68 657

Foto: Alex Schröder

Tellen en vertellen

Matthijs Uyterlinde & Radboud Engbersen
Platform31 | Movisie
21 januari 2021

Hoe maak ik een buurtagenda? Twee perspectieven
Buitenperspectief (systeemwereld):
Gemeenten, woningcorporaties en andere instellingen
kijken vanuit statistieken en indicatoren naar wijken
en buurten. Op basis daarvan wordt nagedacht over
gebiedsgericht beleid en maatregelen.

Binnenperspectief (leefwereld):
Bewoners kennen een buurt het beste en hebben
vaak ideeën om het leefklimaat in hun buurt te
verbeteren. Er bestaan allerlei instrumenten waarbij
bewoners van ‘binnenuit’ werken aan buurtagenda’s.

Succesvolle wijkgerichte aanpak start met urgentie
Stap 1: Breed gedragen
gevoel van urgentie

Stap 2: Coalitievorming

Bron: Uyterlinde en Gastkemper (2018),
Naar een wendbare wijkaanpak (Platform31)

Stap 3: Gemeenschappelijke
toekomstvisie

Urgentie

Wat is een buurtagenda?
Een buurtagenda:
• bevat een overzicht van concrete, haalbare
afspraken en plannen voor de buurt; bij voorkeur
met prioritering en planning.
• wordt ontwikkeld in co-creatie tussen bewoners,
gemeente, en andere partijen die actief zijn in de
buurt.
• komt tot stand met behulp van zoveel mogelijk
relevante, up-to-date kennis en informatie,
zowel uit als over de buurt.

Stap 1: Tellen

Terugblik eerste bijeenkomst – 12 november
• In de eerste bijeenkomst (12 november) hebben we data-instrumenten
besproken
• Benieuwd hoe je aan de hand van statistieken een wijkanalyse maakt?
Kijk de sessie hier terug
Ø Hoe ga je om met data over de buurt?
Ø Wat zijn de aandachtspunten en beperkingen van cijfers en data?
Ø Welke instrumenten zijn er?
Was je er niet bij?
Kijk de sessie hier
terug

Verschillende landelijke data-instrumenten
Leefbaarometer
•

Eén leefbaarheidsscore per gebied

•

Landelijke dekking (sinds 2002)

•
•

CBS In uw Buurt
•

±75 indicatoren (o.a. bevolking, inkomen,
voorzieningen, wonen)

Op gemeente, wijk, buurt en gridniveau (200x200)

•

Landelijke dekking

Lokale inkleuring en verdieping nodig!

•

Ruwe data: duiding en interpretatie nodig!

Bron: www.leefbaarometer.nl

Buurtmonitor Integratie
•
•

Dashboard op buurtniveau rond 6 thema’s
Vergelijking van buurt met gemeentelijk niveau, andere buurt of
Nederlands gemiddelde

•

Grafieken, geen kaartbeelden

Bron: https://buurtintegratie.nl/

Bron: www.cbsinuwbuurt.nl

WoonZorgwijzer

Bron: https://woonzorgwijzer.info/

•

Data-instrument op basis van o.a. CBS data

•

Inzicht in de omvang en spreiding van groepen met
uiteenlopende aandoeningen

•

Inzicht in de beperkingen waarmee deze groepen te maken
hebben; maar geeft geen inzicht in de zorgbehoefte/vraag

•

Beschikbaar tegen betaling (opengesteld voor o.a. provincies
Noord- en Zuid-Holland, en ca. 24 gemeenten)

Gemeentelijke data instrumenten
Wijkkompas Groningen (voorbeeld Selwerd, rondkomen)

Gemeente In Cijfers, ABF Research

Bron: https://basismonitor-groningen.nl/kompasvangroningen/

Wijkprofiel Rotterdam (voorbeeld Pendrecht)
Aantal misdrijven, Oss

Bron: https://wijkprofiel.rotterdam.nl/nl/2018/rotterdam

Bron: oss.incijfers.nl

Zelf een Wijkscan maken?
Stap 1: Met openbare bronnen snel inzicht in de belangrijkste indicatoren:
• Leefbaarometer: Algemeen beeld van de leefbaarheid (www.leefbaarometer.nl)
• Kernstatistieken op wijk-/buurtniveau:
•

CBS in uw Buurt: Demografie, wonen, inkomen en sociale zekerheid, opleiding en
voorzieningen (www.cbsinuwbuurt.nl)

•

Buurtmonitor Integratie: Demografie, onderwijs, arbeid en inkomen, wonen en
woonomgeving, zorg en welzijn en criminaliteit (www.buurtintegratie.nl)

Stap 2: Verdiepingsslag: welke indicatoren zijn zorgwekkend? Waar liggen kansen?
• Waar? Zoom in met Leefbaarometer en CBS in uw Buurt (kaartbeelden)
• Wat? Ga op zoek naar aanvullende databronnen (veiligheid, gezondheid en welzijn, politieke
voorkeur, wijkeconomie, groen, energielabels, energiegebruik, etc).

Systeemwereld en leefwereld hebben elkaar nodig
• Statistieken beschrijven ontwikkelingen, maar geven geen
inzicht in oorzaken en verklaringen
• Niet alles is meetbaar: maatschappelijke vraagstukken laten
zich niet altijd cijfermatig in kaart brengen
• Wat zeggen cijfers, en hoe interpreteer je ze? Wat is
hoog/laag of goed/slecht, wat is je referentiekader?
• Warme duiding van statistische gegevens is noodzakelijk:
tellen en vertellen!

Stap 2: Vertellen

Terugblik tweede bijeenkomst - 1 december 2020
• Hoe kan de beleving van bewoners en professionals van een buurt in kaart gebracht worden?
• Waarom?
• Bij alleen baseren op cijfers mis je belangrijke inzichten en nuanceringen
• Steeds meer bewoners willen inspraak in wat er gebeurt in hun omgeving (3e generatie
burgerparticipatie)

• Voordelen: concreet en gedetailleerd, gewone alledaagse taal, normatief en emotioneel, zicht
op conflict/strijd
• Nadelen: probleem van generalisatie, selectiviteit en partijdigheid, soms tijdrovend
• Kies een methode die aansluit bij de wensen van de buurtbewoners
Was je er niet bij?
Kijk de sessie hier
terug

Functie van woorden/verhalen
“Ik woon in een buurt met een veiligheidsscores van -3,8”
“Ik woon in een levendige gezellige multiculturele buurt”
Verhalen leggen een structuur:
• Ambities, bakens, targets, strevingen
• Een verloop in de tijd (als eerste, tweede, derde … tijdpad)
• Een decor (fysiek-ruimtelijke omgeving)
• Hoofdpersonen (‘round and flat characters’) en bijfiguren
• Helpers en tegenstander/positieve en negatieve krachten
• Tekens van energie/krachten/leven

Verschillende typen bottom up instrumenten
Interviews

Visuele technieken

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Semi-gestructureerd
Open
Focusgroepen
Achter/voor de voordeur
Community self surveys

Foto’s
Filmpjes
Games
Mapping
Ook: sociogrammen

Observaties

Drama en narratieve methoden

•
•
•

•
•
•
•

Straatschouw
Wijksafari’s
Observatieverslagen

Wijktheater
Buurtsoap
Rollenspel
Storytelling

Stap 3: Verbinden

Waarom binnen- en buitenperspectief verbinden?

A N A LY S E

1. Om kansen en problemen in een
buurt te identificeren
2. Om (strijdige) belangen, wensen en
ambities in beeld te brengen
3. Consensus te bereiken over
urgentie, aard en ernst van opgaven
4. Consensus te bereiken over
oplossingen en maatregelen
5. Doelen, afspraken en resultaten
vast te leggen in een buurtagenda

VISIE

AGENDA

Acht bouwstenen voor een buurtagenda
1. Op zoek naar urgentie
2. Maak een wijkscan
3. Breng partijen in kaart
4. Haal verhalen op
5. Verbind tellen en vertellen
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid
7. Stel een buurtagenda op
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen

Het kan! Dorpsspiegels gemeente Opsterland
• Dorpsbewoners houden het dorp een spiegel voor
• Aan de hand van cijfers, woorden en foto’s wordt het verhaal van
het dorp verteld
• Enquête, aangevuld met groepsgesprekken, foto’s en interviews
• Doel: dorpsbewoners instrument geven dat helpt bij het verbeteren
van het dorp
• Dorpsspiegel maakt inzichtelijk wat voor dorpsbewoners telt
• Instrument om periodiek te bekijken of beleid vruchten afwerpt
• NB: de laatste edities zijn meer statistisch van aard
Bron: Engbersen, R. et al (2005): Dorpsbewoners maken het dorp. Toolkit bewonersparticipatie platteland. NIZW

https://www.dorpsspiegels.nl/

Het kan! Wijkagenda’s Den Haag

• Na de pauze gaan Hakim Ahbarouch en Wouter
de Hoog in op de Haagse Wijkagenda’s

• Kom Loosduinen en Bomen en Bloemenbuurt

• Welke stappen doorliepen zij? Wat ging goed en
waar liepen zij tegenaan?

Inspiratie per bouwsteen
1. Op zoek naar urgentie: wat weet je al over de wijk? Wat speelt er?
2. Maak een wijkscan
3. Breng partijen in kaart
4. Haal verhalen op
5. Verbind tellen en vertellen
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid
7. Stel een buurtagenda op
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen

Op zoek naar urgentie
• Zoek en probeer de actualiteit te
vangen
• Let op de context: reputatie,
imago, beeldvorming speelt altijd
een rol!

De groene voornemens
van bewoners: meer
bomen in de stad

Inspiratie per bouwsteen
1. Op zoek naar urgentie
2. Maak een wijkscan met relevante cijfers en indicatoren. Wat is zorgwekkend,
waar zit kracht en waar liggen kansen?
3. Breng partijen in kaart
4. Haal verhalen op
5. Verbind tellen en vertellen
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid
7. Stel een buurtagenda op
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen

Een wijkscan maken: wijkanalyses Nijmegen (Tolhuis)
Alle wijken in Nijmegen hebben een wijkanalyse :
• Kerninformatie over de wijk
• Wijkanalyse geclusterd in factsheet: in één
oogopslag zicht op leefbaarheid en
ontwikkeling, sterktes en aandachtspunten
• Verdieping en duiding per paneel
Ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in
kaart

Bron: https://swm.nijmegen.nl/p40874/tolhuis

Inspiratie per bouwsteen
1. Op zoek naar urgentie
2. Maak een wijkscan
3. Breng partijen in kaart: welke partijen zijn actief in de wijk?
4. Haal verhalen op
5. Verbind tellen en vertellen
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid
7. Stel een buurtagenda op
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen

Partijen in kaart brengen
• Breng in kaart welke partijen actief zijn in de wijk
• Hoe? Door sleutelpersonen te spreken! Denk aan
buurtwerkers, informele leiders, best persons,
wijkagent, etc.
• Zoek uit wat partijen bijdragen en wat ze nodig
hebben, breng dit in beeld met een
stakeholdersanalyse
• Maak scherp rondom welke gezamenlijke ambitie(s)
partijen actief zijn
• Welke eigen belangen hebben partijen? Wat hebben
zij nodig (halen)? Wat is hun bijdrage (brengen)?

Bron: https://www.twynstragudde.nl/stapsgewijs-naar-een-gedragen-wijkuitvoeringsplan

Inspiratie per bouwsteen
1. Op zoek naar urgentie
2. Maak een wijkscan
3. Breng partijen in kaart
4. Haal verhalen op: bepaal vindplekken en ga in gesprek. Wat vinden bewoners,
wijkprofessionals en ondernemers van de buurt?
5. Verbind tellen en vertellen
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid
7. Stel een buurtagenda op
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen

Verhalen ophalen: Storytellingmethode Zoetermeer
• Methode om open en laagdrempelig met
bewoners in gesprek te gaan
• Verzamelde verhalen geven inkijk in leefwereld
van bewoners
• Rode draden helpen om kansen en knelpunten
te destilleren
• Thema’s weergeven op praatplaat
= hulpmiddel voor gesprek

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/146/10/wijkaanpakbegint-met-een-verhaal-van-bewoners-zoetermeer-1602685985.pdf

Inspiratie per bouwsteen
1. Op zoek naar urgentie
2. Maak een wijkscan
3. Breng partijen in kaart
4. Haal verhalen op
5. Verbind tellen en vertellen: reflecteer samen met alle partijen op de oogst.
Waarover zijn we het eens? Waarover niet? Maak een top 3 of top 10.
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid
7. Stel een buurtagenda op
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen

Verbind tellen en vertellen: voorbeeld Rijker Verantwoorden
• Methode om cijfers, verrijkt met andere bronnen, te gebruiken
als start voor gesprek: samen doelen en prioriteiten te stellen
• ‘Verantwoordingsbeeld’: theorie van verandering +
instrumenten
• Ontwikkeld en toegepast bij o.a. Aanpak ondermijning op
Rotterdam Zuid (RONT i.s.m. Politieacademie)
• Toegepast in Stedelijke vernieuwingsgebieden BZK (Spoor 1)

https://rijkerverantwoorden.nl

Inspiratie per bouwsteen
1. Op zoek naar urgentie
2. Maak een wijkscan
3. Breng partijen in kaart
4. Haal verhalen op
5. Verbind tellen en vertellen
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid: zorg voor aansluiting tussen
ideeën voor de wijkagenda en de beleidsagenda van gemeentelijke sectoren.
7. Stel een buurtagenda op
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen

Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid
Dorpsagenda Loenen aan de Vecht
• Dorpsraad schetst visie op ontwikkeling: wat vinden bewoners
belangrijk? (I.s.m. gemeente, ondernemers, sportclubs, culturele
instellingen, zorg en corporatie)
• Overkoepelende agenda: ‘kompas’ voor meerjarige samenwerking
• Agenda besproken met wijkwethouder, met collega-wethouders
tegenbod geformuleerd (zoals prestatieafspraken corporaties)
• Tegenbod van de gemeente:
• Wat sluit aan bij onze plannen?
• Waar zien we kansen voor samenwerking?
• Met welke vraagstukken moeten bewoners en stakeholders
zelf aan de slag?

Acht bouwstenen voor een buurtagenda
1. Op zoek naar urgentie: wat weet je al over de wijk? Wat speelt er?
2. Maak een wijkscan met relevante cijfers en indicatoren. Wat is zorgwekkend,
waar zit kracht en waar liggen kansen?
3. Breng partijen in kaart: welke partijen zijn actief in de wijk?
4. Haal verhalen op: bepaal vindplekken en ga in gesprek. Wat vinden bewoners,
wijkprofessionals en ondernemers van de buurt?
5. Verbind tellen en vertellen: reflecteer samen met alle partijen op de oogst.
Waarover zijn we het eens? Waarover niet? Maak een top 3 of top 10.
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid: zorg voor aansluiting tussen
ideeën voor de wijkagenda en de beleidsagenda van gemeentelijke sectoren.
7. Stel een buurtagenda op met concrete, haalbare plannen en afspraken.
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen.

Na de pauze
• Haagse ervaringen met de wijkagenda
• Hakim Ahbarouch en Wouter de Hoog
• Kom Loosduinen en Bomen- en
Bloemenbuurt

In gesprek: toepassen bouwstenen in de praktijk
Wat gaan we doen?
Groepjes ± 8 personen (zelfsturend)
Klik straks op de pop-up om naar deelsessie te gaan, terugkomst gaat automatisch en wordt
afgeteld in scherm
Opzet:
Rondje: wat is ieders naam, functie en organisatie?
In gesprek met elkaar over:
• In hoeverre helpen de bouwstenen jullie bij het maken van een buurtagenda?
• Met welke bouwsteen/bouwstenen willen jullie graag aan de slag?
• Heb je een vraag waarover je adviezen van anderen wilt hebben? Wissel daar dan met
elkaar over uit.
Wissel als je wil contactgegevens uit.

Handig: maak een
foto van deze slide

Acht bouwstenen voor een buurtagenda
1. Op zoek naar urgentie: wat weet je al over de wijk? Wat speelt er?
2. Maak een wijkscan met relevante cijfers en indicatoren. Wat is zorgwekkend,
waar zit kracht en waar liggen kansen?
3. Breng partijen in kaart: welke partijen zijn actief in de wijk?
4. Haal verhalen op: bepaal vindplekken en ga in gesprek. Wat vinden bewoners,
wijkprofessionals en ondernemers van de buurt?
5. Verbind tellen en vertellen: reflecteer samen met alle partijen op de oogst.
Waarover zijn we het eens? Waarover niet? Maak een top 3 of top 10.
6. Verbind ideeënvorming met gemeentelijk beleid: zorg voor aansluiting tussen
ideeën voor de wijkagenda en de beleidsagenda van gemeentelijke sectoren.
7. Stel een buurtagenda op met concrete, haalbare plannen en afspraken.
8. Uitvoeren, voortgang monitoren en bijsturen.

Tot slot
• Vervolg:
• Handreiking (voorjaar)
• Dag van de Buurt (28 januari)
• WijkWijzer (www.wijkwijzer.org)

• Evaluatie
• Vullen jullie deze in? Via link in chat of scan QR code
• Hierin kun je interesse voor evt. vervolg aangeven

Bereik ons via
www.movisie.nl of
www.platform31.nl

Bedankt voor jullie deelname!

