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Vier jaar terug Nu

Economische crisis Economische groei

Leegstand vastgoed Stijgende huurprijzen en vraag naar ruimte

Bezuiniging overheid op voorzieningen Einde bezuiniging, sociaal ondernemerschap en mogelijke investeringen in de toekomst

Veel armoede en werkloosheid Nog steeds hetzelfde en misschien nog erger

Veel actieve bewoners en hechte community Nieuwe bewoners en diversiteit aan netwerken

Weinig kapitaalkrachtige bewoners Veel nieuwkomers met kapitaal

Lokale overheid dicht bij bewoners Centralisatie van de macht door centrale stad

Veel aandacht voor wijkinitiatieven en informele steunsystemen Afbouw van informele systemen en minder aandacht voor initiatieven van onderop

Flexibele budgetten op het stadsdeelniveau Vaste budgetten op centraal niveau



Vier jaar terug Nu

Start van ophalen van prioriteiten in de wijk Gezamenlijke gebiedsplan (jaarlijks), overheid en burgers

Start met budgetmonitoring Gezamenlijke vaste activiteit per jaar en gebiedsbegroting

Wens om maatschappelijk aanbesteden in te voeren 7 pilots zijn gedaan en buurtbesteden is een gezamenlijke activiteit

Wens tot zelfbeheer van ruimtes 6 accommodaties worden door buurtbewoners beheerd

Start leerwerk traject Meevaart Ruim 60 studenten en extra opleidingen in het Blauwe Huis



Vier jaar terug Nu

Werk en recht op persoonlijke ontplooiing als prioriteit Werk vooral voor kwetsbare groepen, jongeren en mensen die door de crisis de boot 
hebben gemist om tweedeling en armoede tegen te gaan. Nadruk op jongeren. 

Community opbouw en recht op formuleren van ambities, inspraak en beleid 
beïnvloeding als prioriteit

Aansluiting tussen bestaande communities, aansluiting nieuwe netwerken van oude en 
nieuwe bewoners, werken aan inclusiviteit. Lokale aanpak waarborgen. Aandacht voor 
wijkeconomie en diversiteit.

Zorg en solidaire samenleving middels investering in informele zorg Betaalbare woningen, oplopende schuldenproblematiek, jeugdzorg in de wijk, 
verankeren van verworvenheden.

Gebruik van maatschappelijk vastgoed en leegstaande ruimtes voor activiteiten en 
sociale ondernemingen

Behoud van betaalbare ontmoetingsplaatsen, ruimte voor sociale ondernemingen, 
sociale firma’s en coöperatieve producties. Openbare ruimte groen en veilig, sociale 
veiligheid en duurzame wijk



Onze basisprincipes 

• Iedere bewoner moet in staat zijn voor zichzelf, zijn leefomgeving en zijn 
medebewoners ambities te formulieren die gericht zijn op het verbeteren 
van de wijk en de situatie van individuen. 
• Iedere bewoner heeft het recht om, samen met anderen, netwerken en 

communities te vormen gericht op het bereiken van deze ambities. 
• Iedereen mag de in de buurt aanwezige faciliteiten, individuele potenties 

en kansen benutten om te participeren in arbeid, ondernemerschap, 
vrijwilligerswerk om zo de eigen individuele situatie en die van de 
omgeving te verbeteren. 
• Bewoners die door problemen en beperkingen niet in staat zijn om 

zelfstandig hun potentie te benutten dienen optimaal en gericht 
ondersteund en gesteund te worden. 



Ons belang en wat ons bindt

• We willen de kwaliteit van onze voorzieningen in de wijk verhogen. 
• We willen onze invloed op het beleid en de beleidskeuzes niet 

verliezen maar juist vergroten. 
• Wij zoeken voortdurend naar nieuwe manieren en mogelijkheden om 

onze sociale weefsels te verdichten, elkaar vaker zien en inspireren en 
van elkaars krachten gebruik maken. 



Co-creatie in Buurtagenda 
en Buurtbesteden

• Gezamenlijke consultatie van zoveel mogelijk bewoners over de prioriteiten, wensen en ambities 
voor de wijk

• Opstellen van acties en instrumenten
• Gezamenlijk opstellen, presenteren en verwerken van de voorstellen
• Opstellen van het gebiedsplan
• Inventarisatie van budgetten behorend bij diverse acties en instrumenten
• Gezamenlijke definities voor de te verwachten kwaliteit
• Beoordeling of de uitvoering beter of anders kan
• Uitnodigen van de stakeholders in de buurt om mee te denken daar waar de uitvoering beter en 

of anders moet
• Buurtbesteden van de uitvoering als er een gezamenlijk plan voor staat
• En de cyclus weer opnieuw beginnen



Voorwaarden

• Het delen van het gevoel van urgentie voor dergelijke vernieuwing
• Commitment van de overheden
• Versterking van de community en de ondersteuningsinstrumenten
• Meerjarige afspraken met relevante instellingen uit het maatschappelijke 

middenveld
• Flexibele budgetten
• Durf om te experimenteren
• Horizontale relatie partners
• Vertrouwen
• Gezamenlijkheid in alle stadia (planvorming, implementatie en uitvoering)



Co-creatie in buurtagenda en Buurtbesteden (budgetmonitoring, 
maatschappelijk aanbesteding, kwaliteit vootzieningen)

Wonen, leefbaarheid, (sociale) duurzaamheid en veiligheid

Cultuur, talent ontwikkeling en pedagogisch klimaat

Verhoging 
kwaliteit 
dienstverlening 
en voorzieningen

Programma van 
de IB 
communities

Een deltaplan voor bestrijding van armoede (werk, opleiding, 
maatschappelijke dienstverlening, zorg)

Lokale democratie, betrokken burgers en bewonersinitiatieven 
(participatie, inspraak, community vorming en ondersteuning)

Actieve bewoners, 
maatschappelijke 
instellingen, lokale 
overheid

Ondersteuning bij 
zelfontplooiing en 
benutten van 
potentie

Ondersteuning bij 
community 
vorming, 
initiatieven en 
participatieve 
democratie

Creëren van 
mentale en fysieke 
ruimte om ambitie 
te formulieren

Opvang en 
ondersteuning van 
kwetsbare groepen

Meedenken en 
praten met 
beslissers, eigen 
prioritering

Verhechting van 
onderlinge 
samenwerking en 
netwerken

Principes van de IB 
communities

Samenstelling van de IB 
communities

Schematische samenvatting 


