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Niet voor jullie…of toch…?



Verenigen als vak

Waar mensen zich verenigen

Als huurder, zorgvrager, 
bewoner, idealist, patiënt, 
sporter, hobbyist, 
werknemer, werkgever

Samen heb je stem
Samen heb je kracht



Leren van het verleden:
We hebben het altijd gedaan

Alle beweging 
start met 
bevlogen mensen 
met 
organisatie 
en middelen 
passend bij
hun tijd!



ACTIEVE HUURDER: 
5 goeie redenen om het NIET te doen

Nou NEE dank je feestelijk
1. HEEL VEEL vergaderen
2. Over hopeloze vragen en 

onleesbare stukken
3. Met een groepje op elkaar 

ingespeelde ouwe rotten…brrr

Nou NEE echt niet
1. Ik heb al een drukke baan. Kan ik 

echt niet erbij hebben!
2. Steeds ondankbare mede-huurders



Echt NIET anders 
dan vroeger

1. Gemopper over gebrek aan 
vrijwilligers

2. Motieven om vrijwilligerswerk te 
doen
 Echt door iets geraakt worden
 Dat het gezellig is en je erbij hoort
 Dat het zin heeft

3. Betrokkenheid bij samenleving

4. Aantallen vrijwilliger (40% van de 
bevolking)



WEL anders 
dan vroeger

Drukke huurders
Werk en privé vermengen
Arbeid en zorg, complexere verdeling
 Funfactor Tv, internet: vermaak aan huis

Anders verbonden burgers
 Minder lange verbanden
 Minder vanzelfsprekende verbande
 Wat kost het, wat brengt het op?

 Assertieve mensen
Opgevoed in recht
 Veel wantrouwen naar besturen en politiek



Verplichting is uit, verbinding is in



Nextdoor – sociale buurt app

• Veilige en besloten online 

omgeving voor buren

• Sociaal contact in de buurt, leer 

buren kennen, vraag om hulp en 

houd een oogje in het zeil

Voorbeelden van verbinding |
BUURT PLUS



Voorbeelden van verbinding |
BUURT PLUS

Buurtcamping

1. In je eigen park en buurt
2. Met buurtbewoners van 

verschillende achtergrond
3. Vrijwillig en samen
4. Organisatorische schil
5. 20 in 2018



Eerst interesse, dan 
pas interessant



Voorbeelden uit Groningen 
en Bunnik

Vraag elkaar naar de 
verhalen
• Samen dingen delen 

verbindt

• Meer kennis = meer begrip

• Je verhaal kunnen vertellen 
niet meer vergeten

Voorbeelden van verbinding |
LOKALE VERHALEN



Van en voor de 
buurt, de wijk of 

het dorp



BuurtWerkKamer Coöperatie – samen 
voor en door de buurt

• Ontmoetingsruimte in de buurt om 

vaardigheden, ondernemerschap, 

verhalen of zorgen te delen.

• Vergroten van de verbinding in de 

buurt en tussen alle verschillende 

inwoners

• Gratis aanbod om de leefbaarheid en 

participatie in de buurt te vergroten.

Voorbeelden van verbinding |
BUURT PLUS 



Vraag ‘s naar….

Goede vragen
1. Moedigen het 

vertellen van 
verhalen aan

2. Zijn persoonlijk en 
‘warm’

3. Gaan over het 
leven en werk 
van mensen

4. Stimuleren de 
verbeelding

5. Laten zien waar 
iemand echt 
warm voor loopt

 Heeft u verborgen talenten die misschien zelfs 
uw vrouw niet kent?

 Zijn er dingen waar u goed in bent, 
maar die u nooit meer doet?

 Waar kunnen we u ‘s nachts voor wakker maken?

 Waar ergert u zich aan in de buurt? 

 Wat zijn uw grootste hobby’s?

 Als u nieuwe buurman krijgt: wat zou u hem 
vertellen dat hij écht moet gaan doen in het 
dorp/de buurt?

 Bent u actief bij clubs of op school? 
Wat doet u daar?

 Wat is er voor nodig om binnen onze buurt net 
zo’n goede sfeer te scheppen als op uw 
sportclub?



ACTIEVE HUURDER: 
5 goeie redenen om het WEL te doen

Vooruit
1. Ik heb een drukke baan, maar 

dit kan ik even vanuit huis 
doen. En het helpt echt.

2. Goh nu je het vraagt, ik heb 
inderdaad iets met ….

Goh
Leuk een avond in de kroeg met 
leeftijdgenoten uit de buurt. Dat lijkt 
me wel wat. 



OPEN ARMEN, OPEN DEUR, 
ALLES KAN (tenzij)

Taken ipv functies
• Flexibele en korte (deel)vragen
• Vrijheid bij invulling  werk

Benut nieuwe manieren van werken

• Vraag nieuwe generaties om hulp

• Waardeer, laat zien dat het helpt

MOPPEREN, KLAGEN, ZUCHTEN

Wij weten beter
• Niet horen, niet reageren, 

niet serieus nemen
• Veel aandacht op wat niet mag
• Gebrek aan erkenning respect
• Wel op ónze manier graag

Verspillen
• Wel oproepen, niet (goed) 

benutten
• Overvragen

DOENNIET DOEN



Alles wat aandacht krijgt groeit
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