GEBIEDSGERICHT TUINIEREN
Tweede Werkatelier Gebiedsgericht Werken
do 27 maart 2014
Huis van de Wijk, Amsterdam Noord

Kwartiermaker Eric ten Hulsen: “Samenwerken is de sleutel.” Het tweede werkatelier
gebiedsgericht werken (GGW) staat in het teken van de verbinding tussen sociaal en
fysiek, lokaal en centraal. “De gemeente is maar een vehikel, besef je dat. Laten we
er niet teveel over praten, anders wordt het zo groot. Gewoon doen.” Aldus
kwartiermaker Cis Apeldoorn.
OPENING
Dit tweede werkatelier gebiedsgericht werken (GGW) staat in het teken van zonnig
verbinden. Onze ervaren tuinvrouw Jessica Peters vraagt kwartiermakers Eric ten
Hulsen en Cis Apeldoorn naar hun rol in de gebiedstuin. “Hier staan!” is het
antwoord. Ten Hulsen: “Samenwerken is de sleutel, alleen dan kun je een
gebiedstuinplan realiseren. Dat vraagt echt iets.” Apeldoorn: “De gemeente is maar
een vehikel, besef je dat. Laten we er niet teveel over praten, anders wordt het zo
groot. Gewoon doen.” Lekker in de aarde wroeten. Met deze woorden verlaten
beiden de zaal, schoffel en hark over de schouder. Er moet immers gebiedsgericht
getuinierd worden. Apeldoorn adviseert in het voorbijgaan de laatkomers achterin:
“Mensen, er is nog veel plek op de eerste rij!” Moet dit als cryptisch advies voor hun
positie als ambtenaar gelezen worden? Cis Apeldoorn als Chauncey Gardener uit
Being There.
“Verdwaald zijn is wat de burger nodig heeft om gevonden te worden.” Ronald
Wiggers, adviseur Sociaal Ruimtelijk bij DMO vertelt een prachtig jargonsprookjemet-grimlach over een 19-jarige jongen die na afronding van Om ’t Kind aanklopt
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bij Samen Doen. Maar hij zat op school in de Zuid Noord Midden buurt 59 en dat
matcht niet zo lekker, budget-technisch. De jongen mag niks Samen Doen. “Ach, wat
jammer! Je past niet in de klantprofielen.” “Kunnen we dan niet af en toe een bakje
Koffie Doen samen, hier in het Huis van de Wijk?” “Nee jongen, dit huis draagt deze
samenleving niet langer. Download maar de gemeente app, daar vind je alles wat je
nodig hebt.”

De Buurtwet is een uitvoeringsinstrument dat actieve burgers het recht geeft om mee
te dingen, te kopen en te bieden op gebied van bijvoorbeeld zorg en vastgoed. Het
onderwerp roept heftige reacties op, van “Die Buurtwet moet er nooit komen” tot
“Geweldige kans om een samenwerking tot stand te brengen die nu tegen regeltjes
oploopt”.
AMSTERDAMSE BUURTWET
Hettie Politiek (DMO) introduceert de Amsterdamse Buurtwet naar voorbeeld van de
Engelse Localism Act. De opdracht voor de nu afgeronde wijkaanpak was om
eigenaarschap te bevorderen. De aangenomen motie Buurtwet is een van de
opbrengsten hiervan; het geeft de burger het recht om mee te dingen, te kopen en te
bieden. Het recht om bestaande structuren zoals aanbestedingen ter discussie te
stellen, ervan uitgaande dat bewoners hun woonomgeving het beste kennen en
kunnen verbeteren. De Buurtwet is een uitvoeringsinstrument. Stel, je moet van 8
naar 4 buurthuizen en bewoners willen alles behouden? Volgens de Buurtwet zouden
de bewoners dan gebouwen in eigen beheer nemen. De thematiek ervan ligt als
humuslaag onder het gebiedsgericht werken. Doordat de Buurtwet op popt in de
politieke discussie over de stadsdelen en bestuurlijke vertegenwoordiging wordt het
een ingewikkelde zaak tussen centrale stad, GGW en bestuurscommissies. In
Amsterdam is het debat over de inhoud onvoldoende gevoerd als je bedenkt dat
Londen twee jaar heeft gedaan over de ontwikkeling, vanuit een particuliere charity-
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traditie en zonder stadsdelen. Een deelnemer: “De Buurtwet is een politieke
oplossing voor een probleem waarvan niet duidelijk is of en wat het probleem is.”
De aanwezige ambtenaren bespreken in drie groepen (Integraal, Sociaal en Fysiek)
het handelingsperspectief en onderwerpen binnen de Buurtwet met kansen voor
eigenaarschap. Het onderwerp roept heftige reacties op: “Ik sta als ambtenaar in het
veld en ontwikkel iets samen met de kwetsbare jongeren terwijl politici een plan,
geboren in London waar geen kwetsbare kan wonen, verkeerd inzetten.” Alleen de
groep Integraal blijkt unaniem enthousiast. “Het is juist een geweldige kans, we
kunnen een samenwerking tot stand brengen die nu tegen regeltjes oploopt. Een
win-winsituatie.”
Weer plenair (“We zijn er uit, we doen het niet!”) volgt een levendige discussie.
“Het lijkt wel het wijkopbouworgaan uit de jaren 70! Het is een neoliberaal idee en de
middelen ontbreken. Die Buurtwet moet er nooit komen. Ik vind jullie heel naïef.”
“Waar ben je bang voor?”
We geven mensen een fiets terwijl ze niet kunnen fietsen.”
“Dat is geen faciliteren, dat is een fiets over de schutting gooien.” “We kunnen
projecten gaan doen die elkaar versterken van onderop en integraal.” Neem de
asielzoekersgarage: Maak een gezamenlijk exploitatieplan en MKBA, wat is de
meerwaarde voor de lokale economie.
“Wij communiceren te weinig wat we doen. Buurtwet kan helpen om onze houding te
veranderen.”
Hoe kom je tot een zo breed mogelijk gedragen beslissing? “Wat moeten wij niet
allemaal gaan regelen om dit te bewerkstelligen?” “Wat betekent het voor zorg,
dingen die je niet vast kunt pakken?” Onderdelen van de eigen organisatie werken
elkaar nu al tegen. Ook is de verwachting dat het maatschappelijk middenveld
rechten gaat opeisen en de boel gaat traineren ten koste van andere bewoners, zie
het Elandsgrachtreferendum. De groep Sociaal “Wij zijn de sippe gezichtjes” is
huiverig voor een negatief effect van de Buurtwet voor de kwetsbaren. “In het sociaal
domein zal het alleen werken als je aan de voorkant zit. Niet als we op een bepaald
gebied al goed bezig zijn.” Zoals een co creatie project met de jeugd. Of een
woonplek voor thuislozen. Wat als een buurtinitiatief dan zegt: Not in my backyard,
we doen een tegenvoorstel? “In elke straat zitten alle soortige belangen.”
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Het inclusieve karakter zal uit de Buurtwet moeten spreken en er moet dwingend in
staan dat draagvlak belangrijk is. De overheid blijft verantwoordelijk voor kwetsbare
groepen. “Die man in de kaartenbak kan het niet zelf.”
Zaaitips
• Aansluiten bij wat al goed gaat, flexibel inzetten en klein houden.
• Het inclusieve karakter moet uit de Buurtwet spreken.
• Er moet dwingend in staan dat draagvlak belangrijk is. Reikwijdte.
• De overheid blijft verantwoordelijk voor kwetsbare groepen. “Die man in de
kaartenbak kan het niet zelf.”
• Pas op voor “Hoe groter de bezuinigingsdrift, hoe groter de
verantwoordingsplicht.” De wet moet mogelijkheden creëren om burgers actiever te
maken. Processen verkorten. Regelgeving lamleggen. Groepen de kans geven om te
laten zien of het lukt.
• Maatwerk, elke tuin is anders. Kaders van de gemeente ruimer maken, zodat je
buurtgericht kunt invullen.
• Niet lukraak zijn. Prestaties en randvoorwaarden scheppen vanuit politieke
doelstellingen en aansluiten bij gebiedsanalyse. Burgers zijn verplicht om hun recht
waar te maken.
• Meer mensen aan de voorkant betrekken, meedenkers. De juiste woorden kiezen
zodat mensen zich gehoord voelen.
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Aansluitend op de Buurtwet is hier de praktijk van een buurtmoestuin. Ambtenaar:
“Ik zou zeggen, de eisen zijn duidelijk, we helpen waar nodig met basale wet- en
regelgeving en verder kunnen jullie alles zelf doen. We bepalen niet de kleur van de
bankjes.”
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De discussie wordt gevoerd tussen de kip en het ei. Gemeente: “We nemen het idee
pas serieus als er een plan van aanpak is.” Bintje: “Ik kan pas een uitgebreid plan
maken als duurzaamheid gegarandeerd is.”
VAN INSPRAAK NAAR INSPIRATIE
Aansluitend op de Buurwet is hier de praktijk: in een vervallen voormalig busstation
wil men een moestuin laten verrijzen. Deelnemers van de workshop Van inspraak
naar inspiratie wordt door Buro Bintje (De verdwenen boer bij Sloterdijk) gevraagd
naar een procesvoorstel voor deze casus. De discussie verloopt volgens de lijnen van
de kip en het ei - ga je eerst draagvlak verzamelen voor je idee en een projectplan
maken, of leg je het direct voor aan de gemeente waarna je het verder samen
ontwikkelt? Gewoon maar beginnen met zaaien en planten, of eerst de grond
verticuteren en een tuinontwerp maken? Gemeente: “We nemen het idee pas serieus
als er een plan van aanpak is.” Bintje: “Ik kan pas een uitgebreid plan maken als
duurzaamheid gegarandeerd is.” Het begint hoe dan ook met enthousiasme voor het
tuinieren. Als sommige stakeholders (zoals in dit geval Prorail) geen belang hebben,
wordt het moeilijk hen te betrekken. Daar ligt een rol voor de overheid. Of in het
beschikbaar stellen van een stuk grond of een investering in bomen planten.
Eigenaarschap en duurzaamheid: wie voelt zich verantwoordelijk? Bintje en z’n
schoffelcommunity moeten wel positie krijgen. Ervaring is dat als de lokale Bintjes
wegvallen, de gemeente het mag opruimen. Stadsdeel Oost heeft daarom
beheercontracten voor openbaar groen. Bovendien, “tijdelijkheid is ook niet erg want
je spaart bij zelfbeheer sowieso kosten uit als overheid.” Aha! Kan dan door Bintje
een beroep worden gedaan op het vrijgekomen budget? Ambtenaar: “Ik zou zeggen,
de eisen zijn duidelijk, we helpen waar nodig met basale wet- en regelgeving en
verder kunnen jullie alles zelf doen.” We bepalen niet de kleur van de bankjes.”
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Lunchlezing
“Ik geloof in aansluiten op de belevingswereld, met ervaringsdeskundigen die de taal
spreken en de boel opschudden.” Martin Stam van de HvA geeft een lunchlezing over
BIPP’s, BIOS en trialoog.
LUNCHLEZING
Martin Stam, Lector Outreachend Werken en Innoveren aan de Hogeschool van
Amsterdam onderzoekt hoe professionals ondersteunend kunnen zijn voor burgers
in kwetsbare posities (BIPP’s). Stam leidt een Wmo-werkplaats volgens de BIOSwerkprincipes (van Binnenuit, Inductief, van Onderaf en Samen). “Wie geen deel
uitmaakt van het probleem kan ook geen deel uitmaken van de oplossing”.
Hij signaleert dat de politiek de mond vol heeft van eigen kracht, zelfredzaamheid,
echter geheel gestoeld op aannames: kinderen als oudedagsvoorziening - dat
blijken de ouderen niet te willen. Wat dan? Stadsdorpen? Interessant maar elitair.
Eigen kracht conferenties? Werken niet. Je kunt geen coniferen planten de winter, dat
weet toch iedereen. Een gebiedscoördinator uit Centrum vraagt naar de link met
GGW. Stam: Niet doelgroepen maar gebiedsgerichtheid en integraliteit zijn ijkpunten
in het sociaal domein. “Ik geloof in aansluiten op de belevingswereld. Deskundigen
laten helpen door ervaringsdeskundigen die de taal spreken en de boel
opschudden.” Hij zou graag zien dat de overheid dit integrale werkprofiel omarmt.
Maar hoe doen we dat dan? In Trialoog gaan; samen uitvinden wat nog niet is, in co
creatie: parallel en congruent. Stam: “We moeten door de taal heen; de taal zo
inrichten dat je verstaanbaarheid krijgt.” In Fieldlabs wordt hiermee
geëxperimenteerd.
De WMO-werkplaats staat met de wortels diep in de aarde maar hangt ook ver boven
de materie, als een wijze sequoia. De communicatie met de zaal verloopt soms
moeizaam, dat krijg je met een boom vol zulke moeilijk te spellen namen.
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De informele kracht van vrijwilligers, zelforganisaties en ervaringsdeskundigen.
Vraag niet: Hoe komen we aan 6000 vrijwilligers, maar: Wat voor informele zorg is
nodig?
HOE KOMEN WE AAN 6000 VRIJWILLIGERS
In de WMO-werkplaats van Stam wordt ook de meerwaarde van informele krachten
zoals vrijwilligers, zelforganisaties en ervaringsdeskundigen onderzocht. Jaap
Storteboom leidt een workshop met de prikkelende vraag: Hoe komen we aan 6000
vrijwilligers? Een kleurrijk gezelschap gaat met een Bono-hoedje op verzinnen hoe
Amsterdam aan extra handen komt om de stad te wieden. Een wit hoedje draait de
vraag om: Wat voor informele zorg is nodig? NB: Mantelzorgers en vrijwilligers zijn
twee plantsoorten die niet verward moeten worden. De komende periode zullen
meer mensen in de mantelzorgrol geduwd worden waardoor er minder vrijwilligers
overblijven. Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, signaleerde
onlangs dat de lat voor vrijwilligers hoger wordt gelegd. Andersom zijn de
vrijwilligers ook steeds gespecialiseerder, o.a. omdat ze tijdelijk werkloos zijn en in
hun vakgebied vrijwillig aan de slag gaan. Een goeie databank om info uit te
wisselen, bijvoorbeeld een uitbreiding van de online vacaturebankjes van de
Vrijwilligersorganisatie zou nuttig zijn. De cijfers vliegen je in deze workshop om de
oren. Gelukkig bedenken de groene hoedjes originele oplossingen om aan meer
vrijwilligers te komen: relatieplanet voor vrijwilligerscontact, adopteer een bejaarde,
project via post.nl voor eenzamen die pakjes rondbrengen en misschien mogen
blijven hangen voor een kopje koffie in de tuin. De beste oplossing voor de vraag
van deze workshop is echter: doe je telling anders, dan heb je er zo 10.000.

GGW De Game: Kruip eens in de huid van een jongere, alcoholiste of ondernemer en
stort je gezamenlijk op een problematisch plein.
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GGW DE GAME
Ingmar Kappers heeft met collega’s GGW De Game ontwikkeld, ook inzetbaar bij
afdelingen waar nog niet gebiedsgericht gewerkt wordt. Iedereen aan tafel kruipt in
een andere huid en wordt zich zo bewuster van verschillende rollen: als ZZP-er,
beheerder openbare ruimte, ondernemer, alcoholiste, hulpverlener, jongere of
politie. Het gesprek onder leiding van de ‘gebiedsmanager’ heeft als doel
gezamenlijk een probleem op een plein op te lossen. De aanwezigen gedragen zich
als volleerde acteurs. Al hadden sommigen het moeilijk met de taal van hun rol: “We
praten over bevoegdheden maar we kunnen toch in acties denken?” Aldus een
‘buurtvader’. De ‘zzp-er’ dacht telkens: “Ja maar, dit doet de overheid al!” maar kon
hierover vanuit haar rol niet interrumperen. Om het gesprek wat te sturen delen de
spelleiders af en toe interventiekaartjes uit: Je bent boos omdat je probleem zo
simpel is, waarom wordt er zo omheen gepraat? Aan de ene tafel wordt het gesprek
tamelijk ingetogen gevoerd, aan de andere tafel ontstaat een heftige discussie. Men
vindt het duidelijk heerlijk om eens los te mogen gaan. “Nou dan gaan jullie toch
lekker samen een plan maken!”
Dan roept de spelleider stop en wordt er nagepraat. Het was een leerzame ervaring.
Een opvallende bevinding was dat de ‘jongere’ consequent werd genegeerd, al dacht
iedereen wel in zijn belang te spreken. De onduidelijkheid van aanleiding en proces
gaven een gevoel van onmacht. Daardoor verliepen de gesprekken tamelijk
chaotisch, de schreeuwers kregen de overhand en iedereen bleef in zijn eigen
straatje. In het echt wordt veel meer bilateraal overlegd. Een integraal gesprek moet
urgent zijn; voor een gebiedsanalyse komt de ‘ondernemer’ haar winkel niet uit.
GGW de Game is nuttig voor iedereen die vanuit verschillende belangen een tuin wil
aanleggen. De ‘alcoholiste’ vond alle gesprekken symptoombestrijding. Het
probleem werd niet aangepakt. En zij kan het weten!
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Tips voor gebiedsgericht tuinieren: Een juiste houding? Buig naar de bewoner toe
maar probeer hem niet op te tillen, anders krijg je rugpijn.
EEN PITTIGE OVERPEINZING
Hettie Politiek staat geprogrammeerd als de afsluitende overpeinzing maar “we
willen accelereren!”. Aan de bovenkant, in de boomtop, komt Politiek veel blauwe
procesrupsen tegen. Die zijn ook nodig, in deze periode van zoeken zit automatisch
het willen beheersen en verantwoording (moeten) afleggen, echter vaak ten koste
van bezieling. Gun jezelf ook mentale ruimte. Probeer in plaats van 4 A-viertjes er
maar 1 in te leveren. “Ga als ambtenaar eens gemandateerd op je handen zitten.”
Gedurende het werkatelier lag voor het Huis van de Wijk een guerrillatuintje waar
deelnemers hun gebiedswens konden planten. Bij de afsluiting werden enkele
wensen daadwerkelijk gezaaid. Kwetsbare bewoners? Een bloemmengsel voor bijen
en vlinders. Meer pit en reuring? Rode pepertjes. De diepte in? Wortelzaad. De
verbinding tussen fysiek, sociaal, stadsdelen en de centrale stad is gelegd. De
komende maanden gaan we zien of de gebiedswensen daadwerkelijk opbloeien.
TIPS VOOR GEBIEDSGERICHT TUINIEREN

In de tuincommunity staat inspraak hoog aangeschreven.
Maak gebruik van ervaringsdeskundigen in je tuin. Koop geen nieuwe plantjes maar
wissel uit wat er al is.
Ga met je buren altijd aan de voorkant zitten - dat is gezellig en doorgaans is er
minder wind. In de achterkamer kun je dan wat exotischere planten kwijt.
Sommige plantjes hebben ondersteuning nodig, andere moeten worden afgeremd
omdat ze teveel ruimte innemen. De maatschappelijk middenveldbloemen
bijvoorbeeld bevatten veel onkruid. Daadkrachtige schoffelen biedt dan soelaas,
anders raken de kwetsbare plantjes overwoekerd.
Arme grond biedt ook kansen; een schaduwtuin is prachtig.
Een juiste houding? Buig naar de bewoner toe maar probeer hem niet op te tillen,
anders krijg je rugpijn.
Soms moet je hard zwoegen in de tuin, soms kun je beter even onderuit zakken en
je tuintje analyseren.
Je weet nooit hoe de wind waait maar zaaien kan altijd.
TIP: Vraag buurtbewoners om je te helpen met het tillen van grote zakken tuinaarde.
Let op: Niet elke buurt heeft dragende bewoners.
En ten slotte: wij als beheerders van deze gebiedsgerichte tuin zijn eerder voor co
creatie dan wetgeven met de knuppel. Veel tuinplezier!

Amsterdam, 2 april 2014
Karien van Assendelft
www.communicatiemakelaar.info
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