Buurgericht Werken
Afgelopen 22 januari werd de eerste paal geslagen in de serie Werkateliers Gebieds
Gericht Werken (GGW). Buurman & Buurman, ervaringsdeskundigen Buurgericht Werken,
waren er bij. “Soms gaat er wel iets fout, dan heb je een probleem. Maar dat lossen wij
dan simpel op.”

Aan ‘t begin van de werkdag

“Het zijn geen puzzelstukjes die al gezaagd zijn.”
Bij de plenaire opening in de grote zaal van Lab 111 zijn alle vliegwielen, believers,
hitteschilden en hefbomen bijeen. Dagvoorzitter Jessica Peters spreekt van samen
bouwen aan Gebieds Gericht Werken (GGW). Samen bouwen, dat zien Buurman &
Buurman wel zitten! Hetty Welschen, nog eventjes portefeuillehouder in West, houdt een
vurig pleidooi: “Mensen willen ruimte en vragen tegelijkertijd veel van de overheid, dat
zijn beide partijen zo gewend. We gaan zoeken naar nieuwe verhoudingen. Daarvoor
moet je wel dichtbij staan, zien wat er gebeurt. Ambtenaren krijgen twee soorten
opdrachten door elkaar: de procesregels en de uitvoering. Ze hebben daarbij
bestuurlijke dekking nodig. Gebiedsgericht werken is gebiedsgericht organiseren is
gebiedsgericht handelen. Laten we zorgen dat het handelen in onze genen gaat zitten.
Dan pas kijk je welke instrumenten je daarbij nodig hebt. Durf elkaar te vertrouwen. In
het belang van de burger.

Buurman: Gezellig zo!
Buurman: Ja gezellig.

Een publiek van 200+ gebiedsgerichte klussers waaiert vervolgens uit naar werkplaatsen
waar diep geboord gaat worden. Buurman & Buurman gaan naar de:
Werkplaats Open space

“Als je elkaar maar de ruimte laat, zodat het kan landen.”
Ervaren open spacer Ingmar Kappers leidt de sessie. Na een inventariserend rondje (wie
ben je en wat is je vraag) gaat de groep uiteen om in klein gezelschap te discussiëren
over zelfgekozen thema’s als Hoe betrek je de bewoners? Wat heb je nodig aan
informatie over GGW en hoe gebruik je dat? Het principe van Open Space is dat in een
gemêleerde groep alle kennis (onbewust) aanwezig is. De enige regel is het twee
voeten-principe: Als je niks toe te voegen hebt loop je weg. Dit gebeurt ook, wat
bevrijdend!
Buurman & Buurman lichten twee tegels op:
1. Gebiedsagenda: De gebiedsagenda wordt tot nu toe vrij ambtelijk, top down ingezet,
op basis van cijfers van O&S. Terwijl bij GGW juist de bewoners bepalen wat in hun wijk
nodig is. Daarom is in sommige stadsdelen een sociale gebiedsagenda ingesteld. De
gebiedsmanager speelt hierbij als kenner van de wijk een grote rol. In Nieuw-West zijn
alle werkers uit een gebied bij elkaar gaan zitten met de cijfers, staatjes en kaarten en
hebben voor elke buurt een agenda gemaakt. Een vraag is wel, welke rol neem je in bij
onzichtbare sociale problematiek zoals geïsoleerde ouderen. Wacht je af of kaart je het
aan bij de buurtpartners? Wanneer is een gebiedsagenda geslaagd? Als je verandering
ziet en als de leefbaarheidsmonitorcijfers stijgen. Wat heb je daarvoor nodig? Partners,
bewoners, beleidskader, maatwerk, samenwerkende domeinen en weten wat al wanneer
gebeurt (dat de kinderen niet een zwerfvuilraapdag hebben de dag nadat de
plantsoendienst langs is geweest, zoals onlangs gebeurde).
2. Grootte van het gebied: 22 wijken, 8 focuswijken x circa 40.000 inwoners. Hoe ga je
individuele contacten leggen? Als profs ken je elkaar niet. “Op deze schaal kan ik niet
meebewegen.” Ideaal zou zijn: 8000 inwoners per gebied. Maar dan krijg je weer allerlei
onderverdelingen en extra schijven. En waarom is het eigenlijk gebaseerd op het aantal
inwoners? Wat als we het organisch laten ontstaan? Maar komen de kwetsbare bewoners
dan wel aan bod? En dan ben je steeds ad hoc aan het werk en als dan je organisatie niet
goed is... Je hebt een plattere organisatie nodig om mee te kunnen bewegen met de
bewoners en om flexibeler te zijn in je eigen organisatie. Hoe krijg je dan kwaliteit? Er
zijn veel factsheets van kwaliteitsmetingen. Daar moet een kennispool van ambtenaren,
organisaties en bewoners bij die inhoudelijk deskundig zijn. Een soort best practices.

Buurman:
Buurman:
Buurman:
Buurman:

Nou, daar gaan we.
Wat doe je? Zeker nog nooit gedaan? Oh oh.
Geen zorgen buur, kijk, pak aan, pak aan.
Heel goed buur, ik snap ‘m!

Workshop Waarderend timmeren

“De burger wil niet bij alles om z’n mening worden gevraagd.”
Opdracht
Timmer een plein in West dat werkt voor iedereen.
Gereedschapskist
Focus – Tijd – Rust – Openheid - Verdiepende analyse - Gemeenschappelijk verhaal Houvast - Druk van bovenaf - Hefboom - Betrokken bewoner - Dominante bewoner Afgehaakte bewoner – Onderzoeker – Aanvuller - Bewonderaar
Handleiding
Probeer het dichttimmeren van hokjes zo lang mogelijk uit te stellen, zo blijf je focussen
op de maatschappelijke opgave. Werk integraal met fysiek en sociaal domein samen.
Gezamenlijkheid is nodig om tot een analyse en actie te komen. Pas op: een wijkanalyse
is niet hetzelfde als een probleem oplossen maar je moet ze ook niet loskoppelen want
dan krijg je splinters.
Zoek verschillende manieren van communiceren met de bewoners.
Oplossingen verschillen per plek en probleem, daar is regie op nodig. Daar zijn wij
Amsterdamse klussers niet altijd goed in. Creëer kruisbestuiving op basis van
succesfactoren. Besef dat als de cirkelzaag niet werkt, de handzaag misschien wel.
Waar kies je voor lokaal en welke problemen kunnen beter centraal worden aangepakt.
Of in verbintenis met lokaal pas- en maatwerk.
Maak alle informatie beschikbaar in een basisbestand en ga dan focussen.
Gebruik een beredenerende strategie: constant feedback zoeken en geven in je
organisatie, alles verandert zo snel.
Open kijken, tegenstrijdigheden opzoeken, weerstand waarderen, meervoudigheid
omarmen. Blijf tijdens het timmeren altijd divergeren en convergeren.
En vergeet niet: klussen gaat van auw.
Eindresultaat
Jullie plein is af: we planten er bloemen voor alle klussers!
Wat gaan jullie morgen doen op je spiksplinternieuwe plein? Toepassen, terugkoppelen,
vormgeven, verkennen, inplannen, verzamelen, praten, informeren, samenvoegen en
implementeren. Nu al zin in!

Buurman: Zo, dit hier, dit daar.
Buurman: Zo! Hartstikke goed hoor. Hatsekiedee.

Lezing voor tijdens het schaften

“Ik wil ook graag dat ontregelende behouden.”
Tijdens de schaft geeft Martijn van der Steen, verbonden aan de Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur, een drukbezochte lezing in de grote zaal. Van der Steen houdt
een pleidooi voor het begrip gewoon. “Echt contact gaat over gewone woorden. De taal
van de organisatie en de taal van de mensen moet wederzijds vertaald worden. Dit gaat
niet zomaar goed, dit werkt alleen omdat iemand zich ergens in bochten wringt, iets
ritselt op de goeie manier. Afwijkt van de regels en procedures. Een oplossing is vaak
‘gewoon’ ontstaan: “De wethouder heeft gewoon even een sms’je gestuurd.” ”
“Onze tragiek is dat we altijd op één ding inzetten. We moeten de twee werelden, de
logica van de organisatie en de logica van de omgeving verbinden. Niet alleen door
mensen heen en weer te laten lopen maar ook door het ongewone gewoon te maken.”
Van der Steen pleit voor meer gebruik van ‘sub c’: de uitzondering, de momenten dat je
met z’n allen om de tafel gaat en iets in een half uur oplost. Hoe maak je dit
systematisch? Maar pas op: voor je het weet is er een protocol voor het alledaagse! Het
publiek herkent in de beschrijving van het bijzondere alledaagse de ‘Robben’ onder ons
- misschien wel de helden van dit werkatelier - genoemd naar een participatiemakelaar
in Oost. Ook in Noord: “Er is een raar soort wantrouwen vanuit bewoners naar ons toe.
Als je daar iemand uit de organisatie tussen zet, trekken de mensen zich terug. Maar als
de participatiemakelaar er tussen staat druppelt het nieuwe inzicht door bij de
bewoners.” Van der Steen merkt dat er te weinig Robben zijn en dat ze niet passen in
het frame van de binnenkant en daardoor opbranden. “Ik vind het ongemakkelijk dat je
nu lef moet hebben voor het gewone.” Was binnen maar meer ingericht volgens de
logica van buiten! Nee, reageert het publiek: Rob moet juist ook binnen rondlopen. De
interactie is cruciaal en maakt ons werk makkelijker. Arme Rob, denken Buurman &
Buurman, die loopt zich het schompes.

Buurman: Zeg, ik ben al bezig hoor, buurman! Daar zal ie van opkijken, de buurman.
Buurman, kijk ‘ns!

Een stevig gesprek

“Ik heb aan hem de 3D-vraag gesteld.”
Voor Liane Pielanen, Stadsdeelsecretaris in Oost en namens de stadsdeelsecretarissen
trekker van het gebiedsgericht werken is het een droom om als overheid een andere
taak te hebben. Ze wil een hitteschild zijn voor mensen die tegen de klippen op
vernieuwende dingen bouwen. Als hitteschild - cruciaal bij het gebiedsgericht klussen blijft Pielanen staan als het spannend wordt. Dat vertrouwen geeft ze initiatiefnemers en
dat vertrouwen vraagt ze ook van de bestuurders. Respecteer professionaliteit, geloof in
waarachtigheid en heb lef. Maak de spelregels helder en minder. Ook naar de mening
van stadsdeelvoorzitter in West Martien Kuitenbrouwer sloeg Martijn van der Steen de
spijker op de kop. “Als bestuurder moet ik in het probleem kunnen gaan staan, ik moet

het kunnen doorleven.” Haar vraag is vaak: Wat heb je nodig om af te wijken? Vervolgens
moet je wel altijd je overwegingen kunnen uitleggen en werkprincipes afspreken. Over
GGW zegt Kuitenbrouwer: “De stadsdelen gaan meer over differentiatie terwijl de
centrale stad kijkt in gelijkheden. Oost werkt niet als West maar laten we ook niet
constant uitzonderingen maken.” Ze ziet heil in een differentiatiecyclus.
Rutger Krabbendam, belast met de drie decentralisaties wil het aanbod structureren en
aansluiten op wat er nodig is in de gebieden. Hij verklapt dat hij niet in gewoon in 3D
maar zelfs 5-dimensionaal denkt: naast de drie decentralisaties zijn ook het programma
Samen Doen en de dragende samenleving onderdeel van een succesvolle
samenhangende aanpak in de gebieden. Hij ziet de cyclus zo: een goeie gebiedsanalyse
-> keuze voor doelgroepen -> wat moet er gebeuren en hoe laat je dit goed landen in
de gebieden. “En netjes afkitten”, voegen Buurman & Buurman toe. Kuitenbrouwer zou
het liever omdraaien, kijk per wijk wat bijvoorbeeld bij ouderenzorg nodig is en laat dan
de cyclus ontstaan. Het maakt Krabbendam weinig uit, “zolang we maar niet in elk
gebied opnieuw alles gaan uitzoeken.”
Leo Lemmers en Ingmar Kappers, projectleiders gebiedsgericht werken gaan de dromen
van deze sprekers realiseren door voorwaarden in de Amsterdamse bodem te heien. Een
gedeelde taal is daarbij onontbeerlijk, volgens Kappers, want of je iets een programma
of project noemt heeft consequenties.

Buurman: Wat is hier de bedoeling van? Oh ik begrijp het al.
Buurman: Kijk eens, huppetee. (gerinkel) Oh. Sorry.
Buurman: Geeft niks buur.

Na de schaft wordt er in verschillende werkplaatsen hard geklust aan de praktijk.

Klussen in de praktijk: Project 1012

“Te weinig respect voor het keurslijf.”
Twee stadsdeelambtenaren uit Centrum gaan in gesprek met het publiek dat flink
opgeschud is door de schaftlezing. Men buitelt over elkaar heen om het zojuist geleerde
toe te passen en vindt in de casus over twee panden in De Lange Niezel een gewillig
proefkonijn. Het Panden-dilemma wordt door de presentatoren geïntroduceerd met
behulp van een lijst aan instrumenten, waarbij ook alle uitzonderingen gesystematiseerd
zijn. De presentatoren “We gaan ervan uit dat de bewoners dit willen” worden duchtig
aan de tand gevoeld. “Waarom werden de behoeften van de bewoners niet meegenomen
in het voortraject?” Er werden veronderstellingen gedaan, een doodzonde, zelfs al
klinken de aannames logisch. “Met die aanname kun je later in het proces nog last
krijgen.” “Je wilt graag het bestemmingsplan wijzigen, dan sta je breed gedragen
sterker. Je bent wel de spelverdeler als overheid. Ga je strikte rol even te buiten. Doe
geen suggesties maar verzamel suggesties van bewoners, of laat de ondernemer of
pandeigenaar dat doen.” “Een goed bedrijfsplan hoeft niet leidend te zijn als het botst
met de mening op straat.” Ergens valt de term keerklepregeling, iets wat Buurman &
Buurman nog niet in hun gereedschapskist hadden liggen. Buurman vindt het later terug
in een nota over de prostitutiebranche: “.. en via de inzet van zogenaamde keerklep- en
uitsterfregelingen wordt het aantal massagesalons beperkt.” (Keerklepregeling: In het
bestemmingsplan wordt voor een bepaalde bestemmingscategorie (i.c. massagesalons) een nadere regeling
opgenomen die inhoudt dat het aantal vestigingen en op hun huidige locatie worden vastgelegd.
Uitsterfregeling: Bij toepassing uitsterfregeling geldt bovendien dat als er een is vervangen door een wel
(zonder beperking) toegestane functie, een “niet-toegestane” hier niet mag terugkeren.)

Eén ding staat vast: voor aannames wordt voortaan de uitsterfregeling toegepast.

Buurman: Is het gelukt?
Buurman: Ja nou en of!
(Kletterdekletter)
Buurman: Oh. Nou ja zeg. Hoe kan dat nou.

Bestuurs(commissies) en GGW: Wat doet de bouwopzichter?

“Je kan wel iets betekenen maar niet de veiligheid bieden die in het Sociaal Domein
gewenst is.”
De sessie over bestuur en GGW is druk bezocht, blijkbaar is er veel nieuwsgierigheid
naar hoe de politici zich gaan verhouden tot GGW. Oud-bestuurder en Wikistad
oprichter Henk van Waveren zet de overeenkomsten en verschillen duidelijk op een rij
maar kan net als iedereen geen zekerheid geven over de uitvoering. De tijd zal het leren.
“Het wordt straks echt anders dan nu.” De bestuurscommissies zijn gericht op
uitvoering. Ze worden geacht de ogen, oren, handen en lijmklemmen van de buurt te
worden. Er moeten belangrijke nieuwe terreinen worden ontgonnen: zorg, WMO,
schoon, heel, veilig. Met de RvE’s zou iedereen sneller moeten kunnen werken dan in het
huidige systeem. En door het monistisch stelsel kunnen bestuurders minder politiek
gestuurd zijn. Van Waveren brengt de discussie met het publiek op scherp met ‘Stel dat’
vragen. Wie wordt feitelijk de opdrachtgever van de ambtenaren? Wie definieert de
opgave? En ambtenaar werkt officieel voor een RvE maar heeft te maken met zijn lokale
bestuurders. Er is huivering over de hiërarchie en de verdeling van personeel en
financiën. Aansluitend bij de woorden van Kuitenbrouwer zegt Van Waveren: “Als je
samen die cyclus in kunt ben je een hele stap verder. Meer denken in rollen in plaats van
in functies. De agenda moet uit het gebied komen. Dan is loslaten niet iets
instrumenteels.” In het publiek wordt verschillend gedacht over de rol van de burger.
“Het aandragen van thema’s voor de wijk is wel wat anders dan een buurtbudget
beheren.” In de Transvaal bestaat een praktijk van inspirerend integraal overleg en
dwarsverbanden om op voort te bouwen. Iemand uit het publiek haakt af: “Dit is me te
ideologisch. Gewoon verantwoordelijkheid nemen, over de schutting kijken, dingen
verbinden, ervoor rennen. Meer is het niet. Ik kom van de Gemeente Eindhoven maar
heb hier in Amsterdam een hele poppenkast achter me hangen om iets simpels te
regelen.”

Buurman:
Buurman:
Buurman:
Buurman:

Leuk he?
Ja leuk.
Toch leuk he?
Hartstikke.

Plenair klussen

“Ze moeten snappen dat ze ons niet kwijt maar rijk zijn.”
Jeanine van Pinxteren, voorzitter Dagelijks Bestuur in Centrum blikt terug op de sessie
over de bestuurscommissies. Ze begrijpt de ambtelijke zorg maar ze verwacht dat het
wel mee gaat vallen mits B&W en de raad straks niet met een dichtgetimmerd
programakkoord komen. Ze moeten zich realiseren dat er per gebied andere dingen
nodig zijn. “Als ze dat niet doen gaan we een partijtje knokken.”
Liane Pielanen neemt in een razendsnel diepte-interview programmadirecteur
Organisatie Ontwikkeling Frank van Erkel onder de loep. Van Erkel wil de mensen in de
stad met elkaar kunnen verbinden. Wethouder Hilhorst legt daar ook budgetten voor bij
elkaar, bijvoorbeeld in het Sociaal Domein. Van Erkel is een man naar Buurman &
Buurman’s hart wanneer hij zegt: “Welke gereedschappen heeft de prof lokaal nodig?
Laten we samen de inhoud van de gereedschapskist bepalen. Want een gereedschapskist
met 2000 instrumenten is niet meer naar de locatie te slepen.”
Tenslotte heeft Pielanen een verrassing voor alle aanwezigen: Een GGW waaier met
verhalen van mensen die hebben geploeterd en iets gebouwd. “Lees ‘m, laat je
inspireren en voed ons met je eigen verhaal.” “Van verhalen ga je glimmen!” sluit Jessica
Peters af. Op naar een volgend werkatelier, samen met vrijwillige en professionele
klussers uit de stad!

Buurman: Zo. Voor mekaar toch?
Buurman: Nou, ‘ns effe kijken... Ja, we hebben het! Hartstikke voor mekaar buur!
Buurman: A je to!
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