
               
 
 

Gezonde wijk 
voorzieningen en maatschappelijk vastgoed 

 

Verslag bestuursconferentie 30 maart 2012 

 

Ruim 30 bestuurders reizen op vrijdagmiddag 30 maart 2012 vanuit het hele land af naar Utrecht voor de 

bestuursconferentie Gezonde wijk (voorzieningen en vastgoed). Zij vertegenwoordigen diverse partijen uit het 

veld (zie bijlage).  

De ontmoetingsplek MFA Nieuw Welgelegen is goed te vinden. Het groene gebouw, blakend in de 

voorjaarszon, springt direct in het oog. Gastheer is Victor Everhardt, wethouder gemeente Utrecht. Hij stelt de 

ruimte ter beschikking 

en biedt ons een 

uitstekende lunch aan. 

Na de lunch heet hij 

ons welkom in een 

ruime kantine bij de 

sportvelden. Vol trots 

vertelt hij over de 

activiteiten in het 

gebouw van veel 

verschillende 

organisaties: een MFA 

pur sang. 

Tom de Haas (MFA lab) en Marc van Leent (De Wijkplaats) nemen het stokje van hem over. Zij leiden de 

conferentie van deze middag. Aanleiding van de conferentie zijn de vier decentralisaties. Deze zullen van 

invloed zijn op buurten en wijken en daarmee ook op de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen en 

vastgoed. Welke vraag levert dat op en wat vraagt dat van bestuurders in het maatschappelijk veld? Ter 

opwarming hebben de bestuurders een reader over het onderwerp ontvangen. Ter plekke krijgen we nog 

enkele relevante cijfers.  

Tom nodigt vijf bestuurders uit om een pitch over het onderwerp te houden. Zij belichten de vraag vanuit vijf 

verschillende invalshoeken. 

Pieter Albracht, directeur adviesbureau, stelt in zijn pitch de ouderen centraal.  

‘Ik zie een gezonde wijk als een gemêleerde wijk, waar jong en oud met plezier kunnen wonen. Dat stelt eisen 

aan de veiligheid en de voorzieningen in een wijk. De Engelsen hebben ervaring met ‘healthy communities’. In 

dit concept worden ouderen gestimuleerd om in groepsverband in gesprek te gaan over hun eigen leefsituatie, 

te kijken naar verbetermogelijkheden en daarmee zelf aan de slag te gaan. Enkele Nederlandse gemeenten 

hebben dit concept toegepast. Conclusie: er zijn veel reflexen die tegenwerken. De vraag wordt al snel op het 

bord van een gemeente of woningcorporatie geschoven terwijl ouderen (ook) veel zelf kunnen. Te ondernemen 

acties: leg meer dwarsverbanden tussen groepen in de wijk. Laat jong en oud nadenken over hun welzijn. Dat 

vergt een andere rol van gemeenten, corporaties en welzijns- en ouderenzorgorganisaties. Zij kunnen 

voorwaarden stellen en faciliteren. Dat kan vanuit MFA’s en woonservicegebieden. Zoek de oplossing vanuit een 

integrale aanpak.’ 

 



               
 
Pitcher Aad Knetsch, werkzaam voor de justitiële inrichting Rentray en jeugdzorginstelling JOOZT, heeft 

jeugdzorg als invalshoek.  

‘Jeugdzorg bestrijkt een breed terrein. Daar gaan veel partijen aan voorbij. Vanwege de nieuwe regelgevingen 

komt er veel op gemeenten af. Daarvoor zijn ze doorgaans niet geëquipeerd. Gemeenten zouden gebruik 

moeten maken van professionals om strategische keuzes te kunnen maken en om structuur aan te brengen. 

Kansen zijn nieuwe inzichten, ontschotting en een efficiënte (manier van) organisatie. Het streven is zorg, 

opleiding en werk op wijkniveau met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door het integreren van 

sportverenigingen en scholen. Daarvoor is bereidwilligheid tot samenwerking nodig. Veel partijen denken en 

spreken echter nog teveel vanuit eigen parochie.’ 

 

Pitcher Pierre Sponselee, van Woonwaard Alkmaar, heeft 

volkshuisvesting als invalshoek.  

‘Hoe geef je de wijk terug aan de bewoners? Stel de bestaande 

locaties ter beschikking, zoals de kinderboerderij, het café, de 

pastorie en de basisschool. Censureer bewoners niet met 

wetgevingen, procedures of de uitgangspunten van het 

gemeentelijk welzijns- of corporatiebeleid. Dereguleer. Geef ze een 

kans. Wat wij hebben neergezet, was en is ook geen garantie voor 

succes. Een goed vangnet voor hen die het niet redden, blijft nodig. 

Dat zijn er minder dan we denken. De aanpak van de wegenwacht 

is een aardige metafoor. Bij autopech krijg je een monteur die verstand heeft van álle onderdelen. We hebben 

generalisten nodig: een enkele organisatie die alle hulpvragen behandelt.’  

 

Pitcher Gon Mevis van de Twern, organisatie voor maatschappelijke diensten, heeft welzijn als invalshoek. 

‘Burgers hebben niet gevraagd om de vele loketten en voorzieningen. Deze vorm van zorg kan leiden tot 

afhankelijkheid. Het kan goed werken om de burger centraal te stellen. Daarmee hebben wij al goede 

ervaringen. Uitgangspunt is wat de burger zelf kan. 

Alle activiteiten zijn gericht op de eigen kracht van de burger. Kan hij het niet 

zelf, dan wellicht met hulp van familie dan wel buurtbewoners. Pas als laatste 

middel worden voorzieningen(buiten de driehoek) aangesproken als 

specialistische hulp, politie of GGZ. Dat verlangt van de organisaties een 

andere invulling van taken. De zorg moet aansturen op zelfstandigheid. Zij 

moeten inhaken op de behoeften en de toegevoegde waarde in de wijk. 

Daarbij zullen organisaties af moeten wijken van vertrouwde paden. Ze 

moeten leren kijken en denken als ondernemers: waar liggen kansen. 

Misschien is een specialisatie nodig of juist een waaier van capaciteiten.’ 

 
Pitcher Marcel Mucek, van Pameijer Rotterdam heeft als invalshoek GGZ, maatschappelijke opvang en VG. 

‘De kern van mijn betoog is dat mensen met een beperking mee willen draaien in de samenleving zoals ieder 

ander. Maar in Nederland hebben we voor mensen met een beperking een gescheiden subsysteem ontwikkeld 

met aparte scholen en voor iedere groep aparte voorzieningen; in de zorg is een uitgebreide zorginfrastructuur 

ontstaan. Die infrastructuur moet benut worden voor integrale samenwerking en ontschotten. Zorg dat een 

kind met een beperking gewoon in de wijk naar school kan en er later kan wonen.’ 

 

Tom vult de pitchers aan met de invalshoek werken naar vermogen. 

‘De private arbeidsmarkt is regionaal en zit niet in de wijk; een enkel MKB-bedrijf en de detailhandel 

uitgezonderd. Gemeenten en maatschappelijke ondernemingen kunnen werk naar de wijk brengen. Zo heeft de 

gemeente Heerlen 17 wijkbedrijven opgericht. De wijk bepaalt waarvoor het wijkbedrijf nodig is, bijvoorbeeld 

voor de groenverzorging, het buurtbeheer of de postbezorging. Het wijkbedrijf kan daarbij naar 
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Samen doen 

Zorgen 
dat

 



               
 
dwarsverbanden zoeken. Voor de uitvoering van de wijkbedrijven kan bijvoorbeeld een beroep worden gedaan 

op wijkbewoners die in de bijstand zitten.’ 

  

Na het optreden van de pitchers die strak worden geklokt, spreken de bestuurders in groepen met elkaar over 

hun ervaringen en ideeën over een gezonde wijk. Zo wordt in een van de groepen gesproken over bestuurlijke 

ambities, waaronder de bouw van grootschalige, prestigieuze MFA’s. Die blijken niet altijd te stroken met de 

behoeften in de wijk of leveren niet altijd voldoende maatschappelijk rendement. Prestatiedrang heeft in een 

gezonde wijk geen plaats. 

 

Na de pauze wordt in nieuw samengestelde groepen nagedacht over de wijk en de behoefte aan voorzieningen 

en vastgoed vanuit zeven profielen van burgers.  

 

 
 

Enkele voorbeelden: 

 

Profiel Behoefte aan voorzieningen en vastgoed 

Een gezin met twee werkende ouders, twee kinderen in de 

basisschoolleeftijd en een dementerende moeder op afstand. 

Voorzieningen die het leven eenvoudiger en gemakkelijker maken 

en zorg uit handen neemt (zodat ouders niet uitvallen wegens te 

hoge belasting), bijvoorbeeld: 

 woondiensten in één pakket, met voldoende zorg in de buurt 

voor moeder 

 onderwijs en opvang voor de kinderen passend bij de 

levensinstelling en dagindeling van de ouders.  

Hans (37) heeft geen relatie. Zijn vrienden wonen op afstand. 

Het merendeel van zijn familie heeft het contact met hem 

verbroken. Hans heeft zijn studie niet afgemaakt. Had wat losse 

baantjes, maar is nooit volwaardig aan het werk geweest. Ex-

verslaafd. Hij woont zelfstandig in een klein appartement. Zit in 

de WAO. Doet vrijwilligerswerk omdat het moet. 

Geef hem een plek in de samenleving. Hans zou geholpen zijn met 

een volwaardige baan die hem zelfvertrouwen geeft en een 

dagritme. Belangrijk voor Hans is een sociaal netwerk in de wijk met 

buren die hem kennen en met een beetje overlast om kunnen gaan. 

Hij zou ondersteuning kunnen krijgen van een ‘case manager’ die 

contact met hem houdt en eventueel in contact staat met zijn 

sociaal netwerk. 

Plek waar hij contacten kan leggen; hoeft niet per se buurtgebonden 

te zijn.   

Een echtpaar (bijna 70). Wonen al tientallen jaren in de wijk. 

Kerngezond en actief binnen en buiten de wijk.  

Deze mensen hebben veel te brengen in de wijk. In de toekomst 
zullen zij echter ook beroep moeten gaan doen op voorzieningen. 
Het principe van geven en nemen behoort de gemeente te 
faciliteren. Organiseren hoeft niet altijd. Als gevolg van de 
individualisering is de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
afgenomen. Dat moeten we ons weer aanleren. Een vitale wijk hoeft 
niet per definitie alle voorzieningen te hebben. Die moeten echter 
wel bereikbaar zijn. In het vervoer zouden gemeenten kunnen 
faciliteren.  

 



               
 

Tijdens de nabespreking zijn diverse dilemma’s verkend waar burgers, gemeenten en maatschappelijke 

partners mee geconfronteerd worden. Gespreksleiders Tom en Marc hebben deze dilemma’s na de conferentie 

bijgewerkt en gerangschikt als een soort handvat voor bestuurders.  

* Linksom staat voor een benadering die appelleert aan de linkerhersenhelft (logica en veiligheid). Rechtsom appelleert aan de 

rechterhersenhelft (verbeelding en risico nemen).  

 

De middag hebben we afgesloten met een drankje en een hapje. Wat Bouwstenen betreft is door de 

overdenkingen in deze bestuursbijeenkomst een eerste stap gezet naar een nieuwe invulling van het 

maatschappelijk vastgoed, ingegeven door de decentralisaties. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Linksom* Rechtsom* 

Dominant zijn criteria als schaalgrootte en efficiëntie. Dominant zijn criteria als menselijke maat en effectiviteit in de 
wijk.  

Budgetgedreven: problemen aanpakken met de middelen die in 
kader van decentralisaties beschikbaar zijn / komen. 
 

Waardegedreven: waarde creëren waarvoor burgers, bedrijven 
en fondsen voor willen betalen, in aanvulling op beschikbare 
budgetten. 

Focussen op problemen: gerichte en selectieve aanpak van 
problemen en probleemgroepen. 

Energie centraal stellen: aansluiten bij dromen en daadkracht 
van mensen; probleemgroepen daarin ‘meenemen’.  

De lokale overheid als regisseur van beleid én uitvoering: 
gemeente die gericht stuurt, oplossingen kiest en die 
oplossingen doorvoert. 

De lokale overheid alleen als beleidsregisseur: gemeente die 
terughoudend is, kaders benoemt en faciliteert. 

Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
bedrijven: wat worden ze geacht zelf te doen. 

Inspelen op ambities van burgers en bedrijven; welke 
mogelijkheden zien burgers in de wijk? Wat ondernemen ze 
(al)? 

Voorkomen van uitsluiting van doelgroepen die ‘niet makkelijk 
liggen’ in de wijk (verslaafden, dak- en thuislozen).  

Uitgaan van insluiting; burgers (coöperatieven) en bedrijven 
nemen ‘moeilijke’ doelgroepen mee in hun activiteiten. 

Realiseren van werk voor mensen met een beperking door 
taken te privatiseren 
Afspraken maken over het in dienst nemen van mensen met 
een beperkte loonwaarde. 

Benutten publieke en maatschappelijke taken in de wijk om 
mensen uit de omgeving in staat te stellen loonwaarde te 
realiseren en te participeren in wijkgebonden arbeid. 

Positiemacht is noodzakelijk om bepaalde doelen te bereiken 
en opgebouwde competenties te beschermen. 

Samenwerking is cruciaal om een passende aanpak en nieuwe 
verbindingen tot stand te brengen. 

Planning van multifunctionele accommodaties om 
samenwerking en ketenvorming mogelijk te maken. 

Loslaten van vastgoed; burgers en bedrijven zoeken elkaar op 
binnen bestaande accommodaties (er is vastgoed genoeg!). 

Betrokken partijen richten beheerstichting op voor 
samenwerking en afstemming van beheer en exploitatie. 

Lokale ondernemers zorgen voor gastvrije plekken waar burgers 
en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en waar ze ‘zaken’ 
kunnen doen. 



               
 
Vervolg 
De bestuursconferentie Gezonde Wijk (voorzieningen en vastgoed) is een uitwerking van punt 1 op de Agenda 
Maatschappelijk Vastgoed 2012 (de juiste vraag) en vormt input voor de uitwerking van diverse e andere 
agendapunten, met name punt: 
2. Beter gebruik en exploitatie 
3. Slimmer met (passend) onderwijs en opvang 
4. Goede gebouwen 
5. Eigentijdse voorzieningenstructuur 
6. Ondernemend (bewoners)beheer  

  
Volgende bestuursconferentie 
De volgende bestuursconferentie is in het najaar van 2012. Daarvoor bent u uiteraard weer van harte welkom. 
 

 
 



               
 

Deelnemers bestuursconferentie Gezonde wijk, 30 maart 2012 

 

Naam Organisatie 

Aad Knetsch LSG Rentray JOOZT 

Arno Bloem VEBEGO 

Bert Moormann Domesta 

Drs. Pieter A. Albracht ICS Adviseurs, Manager Zorgmarkt 

E.K.H. Stulp Gemeente Delfzijl 

Freek Heerema  Pameijer 

Frits van Ginkel Wbv. de Kombinatie 

Gertjan van Midden PO-Raad 

Gon Mevis Twern 

Han Janssen  De Twern 

I.M.J. de Groot Maasdelta Groep 

Ingrid de Moel Bouwstenen voor Sociaal 

J. Poodt Risse Groen OVR 

J.C.J. Berkhout IMW Breda 

J.W. Verkroost Gemeente Stichtse Vecht 

Jacques Wagtmans Diamant-groep Tilburg 

Jeroen van der Geest SWB Groep 

Kees Peeters WSD-groep Boxtel  

L.G. Urgel Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 

Lonneke Sondorp Kleurrijke Scholen 

M. Hoosemans MEE West Brabant 

Marc van Leent  de Wijkplaats  

Marcel Mathijssen MO Groep 

Marcel Mucek Pameijer 

Martin Heuzeveldt Zone 3 

Mevrouw I.C. ter Haar RIBW K/AM 

P.J. Bons Gemeente Halderberge 

Paul Horsmans Unitus welzijnsgroep 

Pierre Sponselee Woonwaard Noord Kennemerland 

Tom de Haas  Tom de Haas Consultancy 

Tonny Evers Stichting Welzijn Menterwolde 

Victor Everhardt Gemeente Utrecht 

Walter Bakx Kober Groep 

Wil Bongarts IBN Facilitair 

Wim Issendonck Gemeente Wassenaar 

Ede Schrik  Wedeka 

Femmia Haverkamp Wedeka 

Tanneke Willems  ICS 
 


