De opzichter: Oké mannen, vrouwen, stap ’s effe buiten je eigen werkelijkheid, en
onthou: fouten maken mag!

Het vierde Werkatelier Gebiedsgericht Werken vindt plaats in de dynamische
Buurtzaak in Nieuw West, symbolisch pal naast een enorme bouwput. Achmed
Baâdoud, voorzitter van het DB alhier noemt de Buurtzaak een voorbeeld van
gebiedsgericht werken: de buurt agendeert, de overheid faciliteert. Baâdoud ervaart
dat hij nu meer macht heeft dan voor 19 maart j.l.: “Ik krijg mandaat en heb een
gezamenlijke opgave, dan maakt het mij niet uit of het via de bestuurscommissie of
een RvE gaat. De uitdaging is ok met schaarse middelen verbindingen te leggen.” Zo
heeft Nieuw West veel eenzame ouderen en veel woningzoekende jongeren - die
kunnen best samen wonen! Dan vliegt Wethouder Werk, Inkomen en Participatie
Arjan ‘Bouwen, niet slopen’ Vliegenthart bezweet van het fietsen binnen om te
vertellen dat politici moeten leren luisteren. En meteen moet hij weer door, naar Zuid
in Beweging. Baâdoud gaat onverstoorbaar door: “Probeer je eens te verplaatsen in
een Amsterdammer, zonder direct een oplossing te geven. Denk buiten je eigen
discipline. Pionier met lef. En als het mislukt heb je in ieder geval je best gedaan.”
Het inmiddels doorgewinterde gebiedsgerichte publiek - nog steeds grotendeels
ambtenaren en dat is misschien maar goed ook gezien de vaktermen die vandaag in
het rond gaan schieten - gaat de uitdaging graag aan.
Bezwete wethouders, bemodderde ambtenaren, 15 vrijwilligers met opgestroopte
mouwen, gehei op de achtergrond? Hier wordt gewerkt!

De kraandrijver: Met facebook heb je veel meer te bereiken dan die 20 types die
altijd op een inspraakavond komen.

Veel animo vandaag voor de workshop Online communities! Juan-Carlos Goilo
(digitale participatie expert bij WZS) is bevlogen door de kans om nieuwe
technologieën in te zetten bij de gebiedsgerichte beweging. “Gelijk partnerschap is
mijn ideaal.” Hij introduceert Idee voor je buurt, een online platform dat het proces
van ‘ik heb een idee’ tot uitvoering in je buurt faciliteert. Directeur Eigenwijks Dick
Glastra van Loon legt uit dat dit platform werkt omdat het vanuit de werkelijkheid
redeneert. “Ideeën om de stad beter te maken zijn er voldoende, als je goed luistert.”
In de praktijk echter smoort veel in de kiem door beperkt offline netwerk en bereik.
Het digitale platform Idee voor je buurt werkt doelgericht, heeft een positieve
dynamiek (geen klaagmuur) en bereikt nieuwe doelgroepen. Het staat naast fysieke
platforms zoals kattenbelletjes bij de supermarkt of simpelweg gesprekken met je
buren. Het interessante aan Idee voor je buurt is dat iedereen gelijkwaardig is. Een
ambtenaar is ook een medebewoner. Wijkmanager Dogan Oorthuis uit Nieuw West
gebruikt Idee voor je buurt om te inventariseren of de wijk een kerstboom wil op
Plein 40-45. Te weinig likes ? Blijkbaar dus niet! Een voorwaarde om een digitaal
platform als dit te laten werken is duurzaam betrokken ‘hulpjes’; experts die de
voortgang en doorstroom in de smiezen houden. Uit ervaring blijkt dat -zoals bij alle
initiatieven, vanuit de wijken of overheid - juist die continuering een zwakke schakel
is.
Goilo gelooft in gebiedsgericht werken als vehikel voor een nieuwe verstandhouding
met burgers. Daarvoor is een ander soort ambtenaar nodig, mensen met bereidheid
om samen te werken met de buurt. Technologie is daarbij een gereedschap, maar
wel nadrukkelijk in de hand van de bouwers. Idee voor je buurt laat zien hoe dat kan
worden ingezet. http://www.ideevoorjebuurt.nl

De stratenmaker: Als je pijn hebt, vraag advies aan een zieke, niet aan de dokter.

Korte lijnen grote stappen. Dat zijn Mohammed en Johan (Mo en Jo) van Werkpunt in
Nieuw West. Werkpunt -uit de koker van Baâdoud- biedt werkzoekende mensen uit
de buurt kansen in hun buurt. Bereikt worden jongeren met kruisjes achter hun
naam (overtredingen) en NUG-ers, de niet-uitkeringsgerechtigden. De dienst is
gratis. Door kleine stapjes (cursus van 3 weken met certificaat, direct starten,
doorstromen naar betaald werk) worden ze gemotiveerd om te gaan en blijven
werken. Zo zijn 20 moeders getraind in ondernemerschap en nu werkzaam als
cateraar voor het stadsdeelhuis. Werkpunt is een plek waar iedereen binnen kan
lopen. Mo: “Ik heb geen hoge hoed waar ik alles uit haal. Het gaat om
communicatie.” Via het plein, de moskee, de supermarkt wordt contact gelegd.
Sommige jongeren hebben een heel laag zelfbeeld en het vertrouwen in de instanties
verloren. Jo: “De afstand tussen leefwereld en systeemwereld is hier mijlenver. Het
werkplein van DWI zit vlak naast Werkpunt maar is in de hoofden van mensen
onbereikbaar. We moeten wel de verwachting bij jongeren goed blijven managen, ze
moeten gewoon aan de bak.” Problemen ontstaan in miscommunicatie en het niet
durven nemen van risico door werkgevers. Bijvoorbeeld een stadsdeel afdeling
Vergunningen die blijft aanbesteden binnen eigen netwerken. Social Return is vaak
nog ver te zoeken. “We zitten in een verhaal met een olifant die het steeds uitblaast.”
Gelukkig komen de jongeren zelf ook aan het woord. “Ik wil niet dat m’n kinderen
me de hele dag met m’n benen omhoog op de bank zien liggen. Via Werkpunt kwam
ik in de picture ...” (De gespreksleider neemt het woord weer maar de jongere laat
zich niet uit het veld slaan) “... en nu zit ik voor jullie, met een baan!” In hoeverre is
zijn mentaliteit representatief? “Er zijn er meer zoals ik maar ze hebben voorbeelden

nodig. 100% score zullen we niet halen maar begin bij 1%.” Jongere Robert-Jan
Butzelaar was helaas HBO opgeleid dus kreeg alleen een digitale coach toegewezen.
En 6 brieven van het UWV per maand, met de boodschap: ‘Is de vorige brief
aangekomen?’ “Daar word je erg mismoedig van. En ik snap tenminste nog wat er
staat. Mensen op straat schrikken van elke UWV-brief.” Door de wijkagent werd hij
doorverwezen naar Mo en Replacement. Nu traint hij zelf jongeren. “De hamvraag is:
Waar ligt de motivatie om te gaan werken? Overdag is iedereen naar z’n werk, dus
waarom ’s ochtends opstaan? Een dag vrijwilligerswerk? Gekort op de uitkering. En
nooit iemand van DWI of UWV te spreken gekregen.” Het publiek concludeert: “DWI
moet luisteren naar deze mensen!”

De putjesschepper: We moeten geen mensen hier hebben werken met een groot
behoudend vermogen.

Uit Rotterdam is een voorbeeldmodel voor gebiedsontwikkeling ingevlogen: Arcadis,
methodische verdieping in de praktijk. Het wordt ronkend gebracht. “Op data en
ervaring bouwen we het verhaal op.” Dat begint met problemen herkennen door
gedrag te signaleren; huisartsbezoekjes met onbestemde klachten, het stopzetten
van tandartsbezoek van de kinderen? Een overbelaste moeder. Probleemeigenaren
hoeven niet per se zelf aan tafel. “Soms moet je hun stem even overnemen.” Als de
ingreep is gedefinieerd wordt het probleem aangepakt. “En daar zijn jullie,
ambtenaren goed in.” Bezuinigingen en reorganisatie bieden volgens Arcadis een
kans om samenwerking af te dwingen en het helpt institutioneel gedrag af te leren.
Het publiek is hier sceptisch over. In Amsterdam komt er een joint venture van alle
instellingen rondom jeugd. “Maar die mogen helaas hun eigen identiteit behouden
en zitten op schoot bij de manager en de politicus.” “Het gedupeerde kind betaalt de
rekening. Daar kan ik van wakker liggen.” Buurtpraktijkteams dan? “Dat zijn de
brandjesblussers, dan is het al te ver gekomen.” Veel ambtenaren zijn niet content
met de gang van zaken rond de organisatie ontwikkeling. “De analyses gaan te snel.
We hebben geen tijd om met bewoners te overleggen. Volgend jaar misschien.” Er
zijn nog heel wat putjesscheppers nodig om methodische verdieping in de praktijk
waar te maken.

De landmeter: Laat mij als ambtenaar nou iets ontwikkelen.

Gastspreker Martien Kuitenbrouwer leest tijdens de lunch voor uit een interview van
4 jaar geleden, toen zij stadsdeelvoorzitter in West was. “Wat wil je zelf doen?” was
toen haar vraag aan een buurtbewoonster. Zelfredzaamheid is nog steeds haar
credo. Niet als vertaling van verschralende voorzieningen maar als kracht van
mensen. In haar huidige werk aan de Universiteit van Amsterdam buigt ze zich over
maatschappelijke conflicten. Door middel van positieve vraagontwikkeling, het
eerlijk uitspreken van je eigen belang en het aan tafel blijven zitten tot een besluit
genomen is wordt een committment to act gecreëerd. Klinkt eenvoudig, is het niet.
“Soms is mijn rol op afstand als onderzoeker wel zo prettig.”
Kuitenbrouwer stelt zo haar vragen bij Baâdouds lijfspreuk De burger agendeert, de
overheid faciliteert. “Het is heel makkelijk gezegd. Het geeft een valse voorstelling,
heb ik zelf op een harde manier meegemaakt. Bewoners vertrouwden de overheid
voor geen cent. Bundel de krachten en maak iets nieuws. Voorwaardelijk is heel goed
communiceren wat je wil en er eventueel van afwijken. Wat vind je het belangrijkste?
Iets doen omdat het in beleidskaders is vastgelegd is geen belang.”
Welke vaardigheden vraagt deze manier van werken? Rosalie Smit van het
Programmateam GGW is vandaag spreekstalmeester. “Ik zit aan een heel kort
snoertje dus kom alsjeblieft naar me toe als je iets wilt zeggen”. Smit: “De juiste
manier van werken vraagt om de juiste taal.” Wat vroeger overnemen en zelfs
terugduwen heette, is via loslaten ontwikkeld tot op je handen zitten.
Kuitenbrouwer: “Nooit gekund. Ik noem het anders vastpakken.”

Gebiedsmanager Pieter Klapwijk: “Het heeft ook te maken met vertrouwen tussen
ambtenaar en bestuur. Soms neem je een risico: ik weet wel wat mijn bestuurder wil,
we gaan het vanavond nog uitvoeren.” Kuitenbrouwer: “Best eng, om je zo bloot te
geven.” Smit: “Probeer ook in de werkvorm te innoveren. Er is heel veel in onze
overlegstructuur wat ons reduceert tot een klein nederig mensje. Zoek de scherpte.”
Een voormalig Rijksambtenaar ondersteunt met een anekdote. Ze had ooit
spiekbriefjes gemaakt met ‘stoppen’, ‘doorgaan’, ‘pappen en nathouden’. De
minister zag die en riep uit: “Eindelijk normale taal!”
Kuitenbrouwer: “Jullie staan in het Gebiedsgericht werken in het hart van de drie
rollen bewoner, ambtenaar, bestuurder. Neem daar de ruimte voor. En geniet ervan,
want hier gaan we nog jaren over terug horen.”

Uit de schaftkeet: Chef, dit gaat ‘m niet worden.

“We laten het gerichte een beetje los en dat vind ik best onhandig.”
“1000 bloemen laten bloeien - als je er op toeziet hoe en waar ze groeien vind ik het
goed.”
“Dit is informatie die wij vanuit de organisatie als manna over de bevolking laat
neerdalen. Ik zou ook wel eens willen praten zonder sturend te zijn.”
“Zingen dan? Zingen geeft saamhorigheid maar het is belangrijk om op dezelfde
toonhoogte te zitten.”
“Als je het over de juiste toonhoogte hebt - er komen 22 communicatie adviseurs en
7 communicatie coördinatoren en 1 strategisch adviseur samen in een
gedeconcentreerde communicatiepool die via de RvE Communicatie op natuurlijke
wijze terugvloeien de gebiedspool in. Dus met de communicatiediscipline binnen het
gebiedsgericht werken zit het wel snor.”

Beste Gebiedsbouwer,
Als je op deze pagina bent beland, is de kans groot dat jij bezig bent met een gebiedsgericht project.
Je hebt waarschijnlijk al heel wat geld uitgegeven, om er uiteindelijk achter te komen dat de
gebiedsagenda een stuk langer ging duren dan gepland. Of om erachter te komen dat de analyses in
de praktijk niet kloppen!
Ik begrijp de frustratie aangezien ik in jouw schoenen heb gestaan. Maar wat als ik je vertel, dat er een
manier is om je projecten voor een stuk minder geld, veel sneller af te ronden: met mijn
gebiedsanalyse…!
Dit is het probleem: de meeste gebiedsanalyses die je online en offline vindt zijn waardeloos!
Waarom? De plannen zijn vaak incompleet, onduidelijk en zijn vaak bedoeld om beleid te promoten
i.p.v. JOU te helpen!
Hoeveel zou het jou waard zijn, om nooit meer zelf projecten uit te hoeven puzzelen. En voortaan
voor elk project een kant en klare oplossing te hebben liggen?
Ik heb letterlijk maanden naar goede plannen gezocht op het internet en in magazines. Maar de meeste
gebiedsanalyses die ik tegen kwam zorgden voor meer vragen dan antwoorden…
Gelukkig voor jou, zijn deze problemen juist een oplossing geworden.
Ik heb de afgelopen tijd besteed aan het samenstellen van de meeste complete Doe-Het-Zelf
Gebiedsanalyse met heldere, duidelijke stap-voor-stap stappen.
Bestel ‘m nu!
Mvrgr,
De sloper

De vorkheftruckbestuurder: Als je iets nieuws verzint dan zijn er geen cijfers.

Gebiedsgericht werken - een introductie. Uw communicatiemakelaar doet erg haar
best het te volgen maar het blijft ingewikkelde materie.
Rosalie Smit legt de structuur van gebiedsgericht werken uit vanuit het Programma
organisatieontwikkeling. In de P&C cyclus is gekozen om met het fundament te
beginnen: cijfers en geld op orde. “Een goeie data analyse is randvoorwaardelijk voor
een goed gesprek.” De gebiedsmonitor biedt de meetbare criteria. Het stedelijk
programma geeft een handleiding mee maar gaat niet zelf vormgeven, het is een
samenwerkingsafspraak. De beoogde horizontale sturing wordt uitgevoerd door de
nieuwe gebiedsmanagers met de RvE’s. De bestuurscommissies agenderen de
opgave maar hebben geen beslissingsbevoegdheid. Uiteindelijk beslist de
gemeenteraad. In deze complexe stroom worden de plannen van bewoners hopelijk
ook ergens meegenomen? Gebiedsplannen zijn nu oefenproducten. “De
gebiedsagenda als dik stuk papier is niet hoe we het willen”. Er wordt dan ook aan
de gemeenteraad voorgesteld om een jaar na een collegeakkoord een agenda voor
drie jaar te maken.
De aanwezigen ervaren het nog immer als top down. “Beginnen met een analyse van
de data of beginnen vanuit de praktijk, dat is een heel ander verhaal.” Van wie is de
gebiedsagenda? Van wie is het gebiedsplan? “De ouwe BUP was tenminste nog van
veel partijen.” Hoe zorgen we dat het proces ook gebiedsgericht wordt uitgevoerd?
Met de gebiedsagenda als fundament, want “als je Amsterdam niet op palen bouwt
dan zak je weg in de modder.” Maar waarom staan de plannen van de buurt dan pas
op de laatste pagina? Waarom niet voorin en in een bijlage de analyses? De drie

overlappende cirkels doelgroep, thema en gebied zou je uit elkaar kunnen trekken.
Spannend om daar dan analyses op te doen.
De deelnemers raken geagiteerd. Er wordt in wij-jullie gesproken: wij in de wijken,
jullie in de Stopera. “Jullie moeten als centrale stad iets aan het
verwachtingsmanagement doen. Het parkeergeld komt pas in 2017 beschikbaar.”
Kirsten Simhoffer (WZS) doet een beroep op de geldbesteders: “We hebben nu
flexibele budgetten nodig. Anders is ons handelingsperspectief marginaal.” “Ik zie
22 dorpen die allemaal aan de geldpot gaan trekken en wel allemaal de Olympische
spelen willen organiseren maar geen vluchtelingen huisvesten.”
Spannend is of een horizontaal gesprek nog aandacht krijgt. Smit haalt filosoof
Habermas aan die de termen systeemwereld (georganiseerd) en leefwereld
(organisch) muntte. “Mesjogge om die systeemwereld op de leefwereld te drukken.
De kunst is om onszelf daarin te beheersen.” “Het lijkt steeds alsof het ons niet lukt.”
Smit: “Wacht alsjeblieft nergens op. De trein rijdt.”

De metselaar: Maar goed dit is typisch een onderwerp waar ik niet over ga.

Het verheugt uw communicatiemakelaar op te merken dat de deelnemers van de
werkateliers steeds kritischer en daadkrachtiger worden. We zijn de periode van
verhalen verzamelen voorbij. Er hangt een activisme in de lucht. “We moeten zelf
veel kritischer bij onze Bestuurscommissies aankloppen en onze wethouder helpen
zijn ideeën te kanaliseren. Meer tijd claimen, we moeten krachtiger zijn.” Er wordt
doorgevraagd bij succesverhalen: “Waar baseer je dat op?”, “Ik kan me niet
voorstellen dat het alleen maar goed gaat.” Opvallend is de focus op obesitas,
jeugdwerkloosheid en vluchtelingen; Amsterdam maakt zich zorgen om jonge
werkloze vluchtelingen (overigens een pleonasme) met overgewicht.
Ook worden zaken niet langer met de mantel der liefde bedekt. Zo heeft Amsterdam
momenteel blijkbaar dikke wijken, teveel actieve bewoners en die eeuwige
hanginsprekers: “Het stedelijke team heeft 5 dikke wijken aangewezen.” “Niet
gezond is niet participeren want geen baan.” “Stadsdorpen, die heb je overal nu in
Amsterdam, zo veel, niet normaal.” “Met Facebook heb je veel meer te bereiken dan
die 20 gekken die altijd op een inspraakavond komen.”
Is dit allemaal een goede ontwikkeling? Uw communicatiemakelaar denkt van wel.
Als je echt wilt participeren als overheid maak je jezelf niet gelijk maar wel
gelijkwaardig; een kritische doch eerlijke partner van jezelf, je organisatie en de
burgers. “Level met die burgers!” Die kunnen dat heus wel hebben. En die 20 gekken
hou je altijd.

Karien van Assendelft
www.communicatiemakelaar.info

