Inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk

Wijkbedrijf Selwerd:
meedoen voor jezelf én de wijk
Wijkverbetering door te leren, werken en ondernemen
In de Groningse wijk Selwerd opende vijf jaar geleden het Wijkbedrijf Selwerd zijn deuren. Een plek
van, voor en door bewoners waar leren, werken en ondernemen centraal staan. Bewoners kunnen
er laagdrempelig initiatieven opzetten, zich bij een wijkinitiatief aansluiten en werkervaring opdoen. Door bij te dragen aan de leefbaarheid van hun wijk raken bewoners zelf weer verbonden met
hun omgeving én hun eigen kwaliteiten. Daarom is het Wijkbedrijf een belangrijke partner voor de
gemeente Groningen binnen de integrale wijkvernieuwing van Selwerd.

Jezelf ontdekken en ontplooien, eigenaarschap in de wijk
creëren en meer sociale verbinding in de wijk: dat zijn de
drie missies van het Wijkbedrijf Selwerd. Het Wijkbedrijf
doet dat door bewoners te koppelen aan werk of hen te
faciliteren bij het opzetten van bewonersinitiatieven zoals
de buurttaxi of het wijkrestaurant. Daarbij werkt het Wijkbedrijf toe naar een model waarin bewoners hun eigen
verdienmodel creëren dat hen in staat stelt onafhankelijk
te worden en zelf te investeren in initiatieven en de wijk.
Zodoende is het Wijkbedrijf een stichting met een eigen
begroting en inkomsten. Voor ongeveer 40% wordt het
bedrijf ondersteund door subsidie van de gemeente. De
andere inkomsten komen voor de ene helft uit de betaalde opdrachten van het Wijkwerkbedrijf en voor de andere
helft uit verschillende initiatieven met een eigen businesscase. In totaal worden zo’n zes mensen door de stichting
ingehuurd: dit zijn zowel bewoners als professionals. Zij
vormen het facilitaire team en ondersteunen bewoners
bij het zelf initiatief nemen of werken aan de wijk. Ook is
er een bestuur. Daarnaast kent het Wijkbedrijf twee sporen: de bewonersinitiatieven en het Wijkwerkbedrijf.

Sunny Selwerd: integrale wijkvernieuwing
De subsidie van de gemeente komt voort uit een budget
voor wijkvernieuwing. Het doel van deze wijkvernieuwing is om van Selwerd een wijk te maken waar het fijn
is om te wonen. De wijk is fysiek gezien verouderd, erg
ingericht op auto’s en parkeren en de woningen zijn aan
renovatie toe. Daarnaast kenmerkt Selwerd zich door
anonimiteit: een aanzienlijk deel van de bewoners kent
elkaar niet of nauwelijks. Veel kwetsbare bewoners in Selwerd voelen weinig binding met de maatschappij. Daarbij
speelt armoede een grote rol en zijn er veel gezond-

Over de wijk
Selwerd is een jaren-60-wijk in het noorden van
Groningen met in totaal ruim 4.000 woningen,
waarvan zo’n 1.700 sociale huurwoningen, 1.700
woningen voor kamerverhuur en ongeveer 600
koopwoningen. Selwerd telt ongeveer 6.200 inwoners van diverse komaf (88 verschillende nationaliteiten) en er zijn veel ouderen, maar ook een
grote groep studenten. De wijk is sociaal kwetsbaar
en de woningvoorraad en de openbare ruimte zijn
verouderd. De gemeente is daarom gestart met
vernieuwing van de wijk onder de noemer ‘Sunny
Selwerd’, wat moet bijdragen aan de gezondheid
en het welbevinden van de wijkbewoners. Naast
sociale interventies wordt onder andere een
warmtenet aangelegd, waarbij gelijktijdig straten
en pleintjes anders worden ingericht en parkeerproblemen worden aangepakt. De corporaties gaan
aan de slag met grootschalige woningrenovaties
en sloop/nieuwbouw.

heidsproblemen. Daarom besloot de gemeente dat alle
veranderingen in de wijkvernieuwing moeten bijdragen
aan de gezondheid en het welbevinden van de bewoners.
Ze zoeken daarvoor naar koppelkansen, waarbij nauw
wordt samengewerkt met bewoners. Een voorbeeld:
voor de aanleg van het warmtenet gaan bijna alle straten
open. Samen met bewoners worden die straten nu op
een andere, aantrekkelijkere manier teruggelegd met
veel aandacht voor kwalitatief groen, wat bewoners weer
stimuleert om naar buiten te gaan en te bewegen.

Bewonersinitiatieven: meedoen en
ontmoeten
Ook het Wijkbedrijf draagt bij aan het welbevinden en de
gezondheid van bewoners door ondernemerschap te
stimuleren. Bewoners gaan samen aan de slag en leren
elkaar daardoor kennen. De drempel is laag om zelf iets
op te zetten of mee te doen met bestaande initiatieven:
er is altijd iemand aanwezig om met je mee te denken.
Zo ontstonden er allerlei initiatieven, zoals een kringloopwinkel, een tosticaravan, een buurtrestaurant en moestuinen. Ook is er een wijktaxi waarmee buurtbewoners
voor een euro korte ritjes kunnen maken in een elektrische auto, bestuurd door een van de dertig vrijwilligers.
De initiatieven zorgen ervoor dat bewoners hun huis uit
komen en bevorderen zo het contact in de wijk. “Een simpel voorbeeld als een wijktaxi betekent zoveel meer als
het door de buurt zelf georganiseerd wordt”, vertelt Theo
Adema, bestuurslid en oprichter van het Wijkbedrijf. “We
hadden ook een commercieel taxibedrijf kunnen inhuren,
met chauffeurs die niets met Selwerd hebben. Maar dan
mis je wat nu gebeurt: dat de chauffeur en passagier een
leuk gesprek hebben, elkaar herkennen op straat, en dat
er een connectie ontstaat tussen mensen.”

Wijkwerkbedrijf: bewoners in de actiestand
Het brein achter het Wijkbedrijf is multidisciplinair
ontwerp- en adviesbureau KAW. Dat heeft op meerdere
plekken, in meerdere gemeenten, wijkbedrijven ontwik-

keld en opgezet. Adema werd zeven jaar terug, vanuit
zijn rol als stadsvernieuwer bij KAW, ingeschakeld door
de gemeente Groningen om het Wijkbedrijf op te zetten
in een oud schoolgebouw aan de rand van de wijk. Bij de
oprichting van het Wijkbedrijf lag de nadruk op de eigen
ondernemingskracht van bewoners. Adema zag echter al
snel dat er meer nodig was in Selwerd. Hij ging de wijk in
en kwam erachter dat negen van de tien geïnteresseerde
bewoners graag willen bijdragen, maar geen idee hebben
op welke manier ze dat kunnen doen. “Ze vinden het dus
lastig om zelf een initiatief op te zetten, maar willen wel
graag in actie komen. ‘Bel mij maar als je iets voor me
hebt’, zeggen ze dan.” Om hierop in te spelen ontstond
het Wijkwerkbedrijf, waarin bewoners gekoppeld worden
aan werk in de wijk. “Dat kan betaald werk zijn, of het
doen van een opleiding, maar ook vrijwilligerswerk in
de wijk”, vertelt Adema. “Het zijn vaak mensen met een
betaalde baan die de bewonersinitiatieven in Selwerd opzetten, die hebben niet voldoende tijd en hebben andere
bewoners nodig om het initiatief verder te brengen. Voor
de bewoners met wat minder ideeën is dit dan juist weer
een mooie kans om toch iets te creëren waar je trots op
kunt zijn.”
Het Wijkwerkbedrijf is een soort uitzendbureau voor de
wijk dat bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
helpt in de actiestand te komen en ervaring op te doen
met werk. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die vanwege hun
hogere leeftijd weinig worden uitgekozen voor sollicitatiegesprekken, mensen die al lang werkloos zijn of
jongeren die nog geen opleiding hebben afgerond. Het
Wijkwerkbedrijf haalt betaalde klussen binnen die ze weer
doorspelen naar bewoners, die zich door het doen van
deze klussen verder ontwikkelen. Het Wijkbedrijf krijgt
daar, net zoals bij een normaal uitzendbureau, zelf ook
een vergoeding voor. Het geld dat het Wijkbedrijf daaraan
overhoudt stroomt terug de wijk in: hiermee worden
bewonersinitiatieven ondersteund of opgezet.

Werk door wijkvernieuwing
Veel van dit werk komt voort uit de eerdergenoemde wijkvernieuwing. Zo verzorgen buurtbewoners de
catering voor een aannemer, leiden ze het verkeer, of
helpen ze bij het schoon opleveren van woningen: “Dit
werk zou anders gedaan worden door mensen van buiten
Selwerd. Nu levert dit werk meerwaarde op voor de wijk
zelf”, vertelt Adema. Job Wiegant is verantwoordelijk voor
het sociaal programma van de wijkvernieuwing Sunny
Selwerd. Hij werkt als sociaal gebiedsontwikkelaar bij de
gemeente Groningen en is bezig met het verbinden van
het sociale met het fysieke programma in Selwerd. Hij
ziet in het Wijkwerkbedrijf een manier om het fysieke –
de wijkvernieuwing – te verbinden aan het sociale: bewoners weer laten meedoen in de maatschappij. Aannemers
in Groningen moeten gedeeltelijk met mensen werken
met een afstand tot de arbeidsmarkt. “In Selwerd sporen
we aannemers aan om met buurtbewoners te werken.
Zo gaan we nu samenwerken met een uitvoerder die dat
voor de herinrichting van de straat gaat doen; zij werken
daarvoor samen met het Wijkwerkbedrijf.” Ook Adema
ziet dat het werken in de wijk bijdraagt aan de binding
met de buurt: “In de wijkvernieuwing is heel veel werk
te vinden, dus daar maken we gebruik van. Een ander
voordeel: als bewoners zelf werken aan hun eigen wijk
ontstaat er meer binding met de buurt. Bewoners zijn
trots op het werk dat ze doen en zo zijn ze ook vaker trots
op hun wijk.”

Werk = geluk
Wiegant is enthousiast over het Wijkwerkbedrijf, maar ziet
ook dat het bieden van duurzaam werk erg lastig is. “Het
zijn vaak korte klussen die mensen weinig continuïteit
opleveren. Bewoners doen ervaring op en dat is mooi,
maar in hoeverre leidt dat tot een vaste baan?” Ook Adema herkent dat, al wil hij wel de verwachtingen temperen.

“We zien een grote groep bewoners waarvoor de stap
naar een vaste baan nog erg ingewikkeld is. Het doel van
het Wijkbedrijf is dus niet per definitie het bieden van vast
werk, maar het verhogen van de gezondheid en het geluk
van bewoners. Als je meedoet met de maatschappij, word
je gezonder en gelukkiger!” Het Wijkbedrijf begeleidt bewoners ook richting opleidingen en bijscholing. “Ook leren en bijscholing dragen bij aan geluk en zelfvertrouwen
en eenmaal met een diploma op zak is vast betaald werk
weer een stapje dichterbij”, vertelt de kersverse bedrijfsleider van het Wijkbedrijf, Hanneke Wierenga. Ze ziet het
ook als haar taak om extra in te zetten op het coachen
van bewoners en hen te begeleiden vanaf hun eerste klus
via het Wijkbedrijf naar uiteindelijk een baan of opleiding.
Zo stromen sommige bewoners uit naar vast werk. Een
andere manier waarop het Wijkbedrijf bijdraagt aan vaste
banen is door het opzetten van vaste groenteams voor
groenonderhoud.

Draagvlak energietransitie
Volgens Wierenga draagt het werken aan de wijkvernieuwing ook bij aan draagvlak onder bewoners, bijvoorbeeld
voor de energietransitie. “Bewoners die werken aan de
energietransitie in de wijk krijgen ook meer begrip en
acceptatie voor de overlast die bijvoorbeeld de aanleg
van het warmtenet met zich meebrengt.” Wierenga wil
als Wijkbedrijf nog meer aandacht besteden aan die
energietransitie die plaatsvindt, bijvoorbeeld door het
organiseren van informatieavonden. Verder gaan ze door
met het opleiden van buurtbewoners tot energiecoaches
die langs de deuren gaan om te adviseren rondom energiebesparing, en ook het gesprek aanknopen over andere
zaken zoals gezondheid. Een energiecoach kan waar
nodig bewoners doorverwijzen naar het sociale wijkteam
voor ondersteuning.

Kansen voor de toekomst: verbinding met
professionals
Dit doorverwijzen lukt alleen goed met een sterke
samenwerking tussen gemeente, corporaties en andere
organisaties. Hier zien zowel Wiegant van de gemeente
als Wierenga en Adema van het Wijkbedrijf nog kansen.
Rondom woningrenovaties, bijvoorbeeld: “Corporaties
komen achter de voordeur. Kunnen ze huurders die
iets willen ondernemen in hun wijk ook doorverwijzen
naar ons? Ook de link met gemeentelijke afdelingen
zoals Werk en Inkomen en het sociale wijkteam kan
nog steviger”, aldus Adema. Wierenga vindt het een
aandachtspunt voor de toekomst: “Als Wijkbedrijf ben
je een vreemde eend in de bijt ten opzichte van alle
andere organisaties die in een wijk werkzaam zijn. Dat zijn
professionals. Wij vertegenwoordigen bewoners of zijn
bewoners. Maar uiteindelijk zijn al die organisaties er voor
de bewoners, dus zouden we optimaal van elkaar moeten
profiteren.” Ze noemt het voorbeeld van het grote aantal
trainingen en cursussen dat het sociale team, het taalhuis en de bibliotheek aanbieden. “Hier vinden ze vaak
niet genoeg deelnemers voor. Wij kunnen daar een rol in
spelen en achterhalen waar de behoefte ligt bij bewoners
of we kunnen de cursussen onder de aandacht brengen.”
Wiegant noemt daarbij het belang van een open houding
van het Wijkbedrijf: “De bewoners die betrokken zijn bij
het Wijkbedrijf zorgen goed voor elkaar; de valkuil is dat
je een soort eigen familie wordt en minder de verbinding zoekt met de rest van de wijk. Die verbinding – met
bewoners én professionals – is wel nodig om goed te
kunnen bijdragen aan de wijkvernieuwing.”

Tips voor andere gemeenten
• Ook in andere Groningse wijken worden wijkbedrijven opgezet, maar de signatuur is iedere keer
anders, dus die valt niet zomaar te kopiëren. Sluit
aan bij de behoefte van de wijk.
• In Selwerd waren professionele kartrekkers nodig
om het Wijkbedrijf op te zetten. Niet in iedere
wijk zijn bewoners in staat dat zelf op te starten –
begeleid hen hierbij!
• Wees transparant in de samenwerking met de
gemeente. Wees helder over wat je als Wijkbedrijf
van de gemeente verwacht en andersom.
• Het Wijkbedrijf is een van de vele partners in het
verbeteren van de wijk. De samenwerking met
gemeente, corporaties, ondernemers en sociale
organisaties draagt bij aan het succes ervan.
Hiervoor is een open houding belangrijk en moet
het Wijkbedrijf actief die verbinding opzoeken.
• Samenwerken met bewoners is niet per definitie
gratis. Zorg voor budget om initiatieven te steunen en accepteer daarbij dat er ook initiatieven
mislukken. Soms proberen bewoners iets wat
niet goed gaat: dat hoort erbij! Juist de mogelijkheid tot falen maakt dat bewoners kunnen
experimenteren en dat de drempel om dat te
doen laag is.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In dit meerjarige programma werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met gemeenten aan een integrale,
sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering
van de wijken, mede gerealiseerd vanuit de grote investeringen die gemoeid zijn met de energietransitie. In deze reeks delen
we goede voorbeelden uit de praktijk.

