
Buurt Praktijk Casus
Dr. Koen Bartels

G
rip

 o
p

  d
e 

bu
ur

t Werken met de 
Buurt Praktijk 
Team aanpak:  
gezamenlijke  
ervaringen en  
lessen



Grip op  
  de Buurt

Buurt Praktijk Casus 
Dr. Koen Bartels (Bangor Business School)
November 2014

Werken met de Buurt Praktijk 
Team aanpak: gezamenlijke  
ervaringen en lessen



Voorwoord 
door Robin de Bood 6

Inleiding 8

Samenhang, gezamenlijke ervaringen en integratie 12
Probleemstelling: samenhang 13
De BPT aanpak: gezamenlijke ervaringen 14
Verdieping: integratie 15

Het behoeftenonderzoek: grip op de buurt 16
De opdrachtgeving: van beleid op afstand naar beleid  
vanuit de buurt 24
De samenwerking: in de reflex en er weer uit 30

Inhouds-opgave



4

Aansturing in de organisatie: omkeren van  
de communicatie 35
Uitvoering: van ‘Dat weten we toch al’ naar samen  
op onderzoek 37
De onderzoeker: van plotse tot volwaardig  
deelnemer 43
Tot slot 45

Conclusies en aanbevelingen 46
Doe gezamenlijke ervaringen op in de buurtpraktijk  
om te leren wat nodig is 48
 Beleid, samenwerking en aansturing maken het opdoen  
van gezamenlijke ervaringen mogelijk en zorgen er  
voor dat de uitkomsten er van leidend zijn 48
 Iedereen is aanspreekbaar, transparent en constructief  
in de communicatie 49
Blijven onderzoeken en leren wat nodig is 49

Bronnen 50



6 7
G

ri
p

 o
p

 d
e 

b
u

u
rt

Vo
o

rw
o

o
rd

achtergronden van deze gevoelens, zeker bij 
jongeren die gesloten zijn.

Het samenwerken bij het behoeftenonderzoek 
heeft onze drie organisaties de vinger helpen 
leggen op ongewenste organisatiereflexen. 
Het is ons gelukt om enthousiasme en com-
mitment tot stand te brengen en met de op-
brengsten van het behoeftenonderzoek aan de 
slag te gaan. Bovendien zijn we niet alleen 
gaan samenwerken op basis van bestaande 
afspraken en al te ingesleten procedures en 
belangen. We brengen juist samenhang in die 
belangen door gebruik te maken van elkaars 
sterke punten en door een nieuwe en gedeel-
de manier van werken.

Bij de start van het behoeftenonderzoek hoor-
den we regelmatig, zowel bij de uitvoerende 
medewerkers als bij het management, de ver-
zuchting ‘maar dat weten wij toch allang?’. Een 
vraag die deze inleiding misschien ook bij u 
oproept. Ik nodig u graag uit dit boekje te  
lezen en zoals wij hebben gedaan op zoek te 
gaan naar de vraag achter deze vraag.

De manager van IJdockzz vat het in het boekje 
mooi samen: deze aanpak is ‘misschien niet zo 
wereldschokkend, maar het is wel het werk 
dat we zouden moeten doen. En dat gebeurt 
lang niet altijd.’

Robin de Bood
Directeur Stichting Streetcornerwork

r zijn buurten waar problemen zich blijven op-
stapelen. Waar bewoners en professionals 
ontmoedigd raken en waar niemand echt lijkt 
te weten wat er in de buurt speelt. Organisa-
ties lijken alleen op hun eigen terrein te wer-
ken en regie is weinig zichtbaar.

In de Kolenkitbuurt zijn Stadsdeel West, 
IJdockzz en Streetcornerwork, vanuit hun po-
sitieve ervaringen in het Buurtpraktijkteam, 
samen met onderzoeker Koen Bartels op on-
derzoek gegaan. Op onderzoek naar de be-
hoeften van jongeren in de Kolenkitbuurt, op 
zoek naar de vraag achter de vraag van deze 
jongeren, op zoek naar obstakels in onze sa-
menwerking en naar een effectievere manier 
van sturing en regie.

We zijn enkele maanden in de buurt met jon-
geren in gesprek gegaan en hebben geluisterd 
naar wat jongeren daadwerkelijk beroert. We 
zijn er achter gekomen hoe sterk jongeren het 
gevoel hebben dat er voor hen geen plek is in 
de buurt, dat ze werkelijk last hebben van hun 
slechte imago en dat zij afstand ervaren tot de 
hulpverlening. 

De veld- en jongerenwerkers en de medewer-
kers van het Stadsdeel (en niet te vergeten de 
onderzoeker) hebben hierbij als één team 
dicht op de jongeren gewerkt. En hoewel het 
hun werk is om jongeren aan te spreken op 
straat, hebben ze daarbij ondervonden dat het 
toch lastig is om door te vragen op de diepere 

Voorwoord
Van ‘dat weten we toch al’ 
naar samen op onderzoek

E



8 9
G

ri
p

 o
p

 d
e 

b
u

u
rt

In
le

id
in

g

verlening (Stichting Streetcornerwork en 
IJdockzz, 2013). Dat jongeren in de buurt moei-
lijk werk kunnen vinden en vaak met criminali-
teit in aanraking komen was op zich geen 
nieuw inzicht. Maar hoe dit samenhangt met 
(het gevoel) dat ze een slecht imago hebben, 
buitengesloten worden, en gedriscrimineerd 
worden was wel nieuw. Hier waren we zonder 
de BPT aanpak niet achter gekomen. En bo-
vendien zou het niet gelukt zijn om verande-
ring te brengen in de bestaande beleidsvoe-
ring, organisatiebelangen, aansturing en 
routines. Tijdens een leersessie in juni 2014 
kwamen we tot de conclusie dat ‘we goud in 
handen hebben’ met deze aanpak. Dus hoe 
werkt deze aanpak? Wat is er nou zo anders 
aan? Wat kan er geleerd worden van onze er-
varingen? En hoe kunnen deze lessen elders 
toegepast worden?

Na de successen van de BPTs Columbusplein 
en Landlust hebben de partnerorganisaties de 
wil uitgesproken om deze aanpak te borgen. 
SSCW en IJdockzz zijn de eerste organisaties 
die hiermee geëxperimenteerd hebben. On-
derzoek naar de werkwijze van de BPTs (Stads-
deel West 2013, 2014; Bartels, 2014) toont aan 
dat de sleutel is om op een onderzoekende 
wijze te kijken naar wat er nodig is in een 
buurt. Door middel van veel aanwezig zijn, 
met een open blik luisteren naar bewoners, 
gezamenlijk analyseren en kleinschalige acti-
viteiten uitvoeren, kan een veranderings- en 
leerproces op gang komen. Het is echter geen 

ommige buurten worden getekend door zorg-
barende meervoudige problematiek. Ondanks 
voornemens tot gebiedsgericht werken heb-
ben de Gemeente en partnerorganisaties vaak 
onvoldoende grip op zulke multi-probleem-
gebieden om verandering teweeg te brengen. 
Onze gezamenlijke ervaringen tonen echter 
aan dat hier wel degelijk een succesvolle aan-
pak voor bestaat. Door gebruik te maken van 
de Buurt Praktijk Team (BPT) aanpak hebben 
we een behoeftenonderzoek uitgevoerd dat 
ons grip op de buurt heeft gegeven. Dat wil 
zeggen, door samen de buurt in te gaan, heb-
ben we een gezamenlijk beeld ontwikkeld van 
de problematiek en mogelijke oplossingen, is 
een teamgevoel gegroeid om te blijven sa-
menwerken en is een leerproces op gang ge-
komen. Dit was zeker niet gemakkelijk of van-
zelfsprekend om voor elkaar te krijgen. 
Daarom bieden we in deze ‘buurt praktijk  
casus’ de lessen aan die we gezamenlijk ge-
trokken hebben over wat werkt en wat ver-
traagt in grip krijgen op de buurt. 

Van oktober 2013 t/m januari 2014 hebben 
Stichting Streetcornerwork (SSCW) en IJ-
dockzz in opdracht van Stadsdeel West een be-
hoeftenonderzoek uitgevoerd onder jongeren 
in de Kolenkit en Robert Scottbuurt. Door en-
kele maanden in de buurt met jongeren in ge-
sprek te gaan, kwamen we er achter dat jonge-
ren het gevoel hebben dat er voor hen geen 
plek is in de buurt, ze last hebben van een 
slecht imago en afstand ervaren tot de hulp-

Inleiding
S



10 lijk wat heeft gewerkt en wat heeft vertraagd. 
Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de drie boven-
staande lessen. Hier geven we uitleg over hoe 
deze in de praktijk gebracht kunnen worden en 
wat daar allemaal bij komt kijken.

Deze buurt praktijk casus komt voort uit het 
onderzoeksproject ‘Gebiedsgericht Werken in 
de Praktijk’. Dit onderzoek is van september 
2013 t/m september 2014 uitgevoerd in op-
dracht van Stadsdeel West om beter te begrij-
pen wat professionals en bewoners in de da-
gelijkse buurtpraktijk doen en ze te helpen om 
deze verder te verbeteren. Van begin novem-
ber 2013 tot begin januari 2014 heeft de onder-
zoeker samen met een team van veldwerkers 
en jongerenwerkers het behoeftenonderzoek 
uitgevoerd. Deze buurt praktijk casus is  
geschreven op basis van deze gezamenlijke 
ervaringen, het in die periode verzamelde  
materiaal (aantekeningen van gesprekken, 
overleggen en indrukken; notulen; beleids-
documenten; emails; interviews) en de lessen 
die alle betrokkenen samen hebben getrokken 
tijdens een leersessie in juni 2014. 

gemakkelijk proces, zeker niet als er alleen 
met de aanpak geëxperimenteerd wordt zon-
der dat er sprake is van een formeel BPT. De 
samenhang tussen de opdrachtgeving van het 
Stadsdeel, de samenwerking tussen de orga-
nisaties, de aansturing binnen de organisatie 
en de routines in de uitvoering kan als onbe-
doeld gevolg hebben dat de BPT aanpak niet 
van de grond komt en de problemen van de 
buurt op de achtergrond raken. Zo’n onge-
wenst proces kan echter voorkomen worden. 
De drie belangrijkste lessen die we hiervoor 
tijdens onze leersessie getrokken hebben zijn:

1.  Doe gezamenlijke ervaringen 
op in de buurtpraktijk om te 
leren wat nodig is;

2.  Beleid, samenwerking en  
aansturing maken het opdoen 
van deze ervaringen mogelijk  
en zorgen er voor dat de uit-
komsten er van leidend zijn;

3.  Iedereen is aanspreekbaar, 
transparent en constructief  
in de communicatie.

We durven met zekerheid te zeggen dat het 
navolgen van deze drie lessen er toe zal leiden 
dat de betrokkenen van alle organisaties op 
alle niveaus in samenhang werken en dat hun 
werk een geïntegreerd geheel vormt. 

Hoofdstuk 2 geeft uitleg over de BPT aanpak 
en schetst een theoretisch kader voor de bo-
venstaande lessen. Dit maakt duidelijk wat het 
belang is van samenhang, integratie en geza-
menlijke ervaring in de buurtpraktijk. Hoofd-
stuk 3 vertelt in detail wat onze ervaringen zijn 
geweest met het behoeftenonderzoek. Vanuit 
de perspectieven van alle betrokkenen (op-
drachtgeving, organisatiebelangen, aanstu-
ring, uitvoering en onderzoeker) wordt duide-

Op basis van de gezamenlijke ervarin-
gen met het behoeftenonderzoek is het 
Buurt Jeugd Team aan de slag gegaan. 

Vanuit verschillende locaties werken  
ze er samen met jongeren aan om  
hen een plek in de buurt te geven.
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onvoorziene of zelfs onwenselijke gevolgen 
leiden. Hardnekkige problemen in buurten be-
tekenen dus niet meteen dat we slecht werk 
hebben afgeleverd, maar zijn eerder een sig-
naal dat we beter moeten gaan onderzoeken 
hoe onze acties met elkaar samenhangen en 
zo tot deze onbedoelde gevolgen hebben ge-
leid (Engbersen, 2009).

Er zijn vele manieren waarop onbedoelde ge-
volgen tot stand kunnen komen. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld een te nauwe blik op het pro-
bleem hanteren omdat we verkeerde aan-
names maken, de complexiteit ervan onvol-
doende doorzien, teveel uit routine handelen, 
of ons te sterk op een bepaalde uitkomst toe-
leggen (Merton, 1936). Het bekendste mecha-
nisme in deze zin is doelverschuiving, waarbij 
het voortbestaan van een organisatie een doel 
op zich wordt en het probleem verdringt waar-
voor ze in het leven is geroepen. Een ander 
soort mechanisme is de bevestigende werking 
van categorieën en labels. Het woord ‘hang-
jongere’ is bijvoorbeeld zo sterk ingebed in 
ons taalgebruik dat we snel geneigd zijn om 
jongeren die op straat aanwezig zijn op deze 
manier te bestempelen, waarop ze sterker  
geneigd zullen zijn zich naar dit beeld te gaan 
gedragen. Een derde soort mechanisme treedt 
op als op zichzelf rationele individuele hande-
lingen tot desastreuze collectieve gevolgen 
leiden. Overbevissing of klimaatverandering 
zijn hier bekende voorbeelden van (zie Eng-
bersen, 2009).

it hoofdstuk schetst een theoretisch kader voor 
de BPT aanpak. We beginnen met het stellen 
van het probleem dat aan de basis ligt van ge-
biedsgericht werken: organisaties hebben 
vaak ondanks hard werk geen grip op een 
buurt. Dit verklaren we als het onbedoelde ge-
volg van het niet zien of versterken van de on-
derlinge samenhang van alle betrokkenen. 
Vervolgens wordt uitgelegd hoe de BPT aan-
pak ons in staat stelt om gezamenlijke ervarin-
gen op te doen die de onderlinge samenhang 
en slagkracht vergroten. Tot slot diepen we uit 
wanneer er nu eigenlijk sprake is van samen-
hang. Het gaat er om dat er niet alleen maar 
‘samengewerkt’ wordt op basis van 
bestaand(e) beleid, belangen en routines, 
maar dat er samenhang bereikt wordt door in-
tegratie van ieders belangen, activiteiten en 
krachten in een nieuwe, gedeelde manier van 
werken.

Probleemstelling: samenhang

Ondanks de inspanningen en goede bedoelin-
gen van professionals en bewoners om de 
leefbaarheid van hun buurt te verbeteren, 
gaan er regelmatig dingen mis. Volgens de 
theorie van onbedoelde gevolgen komt dit 
door het niet zien of negeren van de samen-
hang tussen al onze werkzaamheden. Net als 
een medicijn heeft ons werk nut maar ook bij-
werkingen: het kan buiten onze macht om  
allerlei mechanismen in werking zetten die tot 

Samenhang, 
gezamenlijke 
ervaringen  
en integratie

D
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vindt dan wat we eerst los van elkaar deden of 
wilden (Follett, 1919; Stout, 2012; Stout, Bar-
tels & Love, 2014).

Alhoewel hiërarchie en concurrentie natuurlijk 
niet volledig zullen verdwijnen en ook zeker 
functioneel kunnen zijn, moeten ze alleen in-
gezet worden op basis van wat de ‘wet van de 
situatie’ vereist (Follett, 2004). Dat wil zeggen, 
in BPT taal, dat iedereen ‘doet wat nodig is’. 
Wie de leiding heeft staat bijvoorbeeld niet 
vooraf vast, zoals in een hiërarchische organi-
satie, maar hangt af van wie in die situatie het 
meest geschikt is om ergens de leiding over te 
hebben. Wat er in een buurt gedaan moet wor-
den volgt niet uit al vastliggend beleid of be-
staande organisatiebelangen, maar uit geza-
menlijke ervaringen en analyse van wat de 
situatie is en wat deze vereist. Het volgende 
hoofdstuk laat zien hoe wij in eerste instantie 
geen grip kregen op de buurt door hiërarchi-
sche en competitieve manieren van denken, 
werken en organiseren en, ten tweede, hoe de 
BPT aanpak daar verandering in bracht door 
integratie te bevorderen. 

Verdieping: integratie

Samenwerken leidt niet automatisch tot sa-
menhang. Volgens Mary Follett’s integratieve 
theorie zijn we weliswaar onderling verbon-
den en wederzijds afhankelijk, maar om echte 
samenhang te creëren moet er actieve inte-
gratie of synthese plaatsvinden. Dat gebeurt 
lang niet altijd omdat we vaak vorm geven aan 
onze samenwerking op basis van hiërarchi-
sche en/of competitieve manieren van denken, 
werken en organiseren. Integratie is een der-
de, op zichzelf staande vorm van denken, wer-
ken en organiseren en bestaat uit drie met el-
kaar samenhangende onderdelen:

1.  een relationele houding tot 
het samen creëren en volgen 
van een gezamenlijk aanpak: 
‘the will to will the common 
will’ (Follett, 1998, p. 49); 

2.  een coöperatieve omgang 
met elkaar als er verschillen 
optreden: er wordt geluisterd 
met een open blik en gezocht 
naar een gedeelde oplossing;

3.  participatieve interacties waar 
iedereen actief deel van uit-
maakt: analyses, besluiten, 
activiteiten en evaluaties  
komen gezamenlijk tot stand.

Door constant op deze manier met elkaar sa-
men te werken, verweven we onszelf tot een 
samenhangend geheel. Uit onze gezamenlijke 
ervaringen ontstaan gedeelde manieren van 
denken, werken en organiseren die anders en 
beter zijn dan wat we eerst deden. Door te in-
tegreren transformeren we als het ware onze 
individuele belangen, activiteiten en krachten 
in een aanpak die iedereen steunt en beter 

·  een gezamenlijke focus  
ontwikkelen; 

·  met kleine stappen allerlei  
activiteiten uitvoeren.

Deze aanpak heeft in verschillende buurten ge-
leid tot zichtbare afname van de overlast en 
een toename van activiteiten, vertrouwen en 
samenwerking tussen professionals en bewo-
ners. Maar het roept ook spanningen op met 
de reguliere werkwijzen van de organisaties 
(Stadsdeel West, 2013; Bartels, 2014).

Met behulp van de practice literatuur kunnen 
we de meerwaarde en spanningen van de BPT 
aanpak verklaren: een BPT vormt ‘a locally ne-
gotiated regime of competence’ (Wenger, 
1998, p. 137). De teamleden leren wat nodig is 
in de buurtpraktijk door er op een actieve en 
betekenisvolle manier in deel te nemen. Wat 
een passende, goede, of effectieve stap is, kan 
niet van tevoren bepaald, aangeleerd, of op 
papier begrijpelijk gemaakt worden. Het volgt 
uit de belichaamde ervaring (embodied expe-
rience) van in de buurt zijn, intensief met el-
kaar omgaan en samen activiteiten onderne-
men (Wagenaar, 2004; Wagenaar & Cook, 
2011). Hieruit volgt niet alleen begrip van de 
problemen en krachten van de buurt, maar 
worden ook onderlinge relaties en verstand-
houdingen ontwikkeld die nodig zijn om hier-
mee aan de slag te gaan. Deze gezamenlijke 
kennis en verstandhouding is echter lastig 
over te brengen aan anderen die deze geza-
menlijke ervaring niet hebben gehad (Brown 
& Duguid, 2000). Dit kan ten koste gaan van de 
onderlinge samenhang en gezamenlijke slag-
kracht. De centrale vraag is dus: hoe kunnen 
we gezamenlijke ervaringen in de buurtprak-
tijk overbrengen om de onderlinge samen-
hang te versterken?

Deze praktijkcasus is gericht op een vierde, 
overkoepelend mechanisme: samenhang. Vol-
gens de systemische en relationele aanpak 
(Kensen, 2007; Stout, 2012) zijn individuele 
werkpraktijken onderling verbonden en we-
derzijds afhankelijk. Als we hier onvoldoende 
van bewust zijn kan via zogenaamde interde-
pendentieketens onbedoeld een systeem ont-
staan dat niemand beoogt maar iedereen toch 
in stand houdt. Het volgende hoofdstuk zal  
laten zien hoe de acties en reacties van alle be-
trokkenen bij het behoeftenonderzoek in eer-
ste instantie elkaar niet versterkten en daar-
door niemand grip kreeg op de buurt. De BPT 
aanpak stelde ons echter in staat om onze  
samenhang en slagkracht te vergroten en 
daarmee weer grip te krijgen op de buurt.

De BPT aanpak: gezamenlijke  
ervaringen

In buurten waar de situatie echt uit de hand 
loopt, of dreigt te lopen, zijn de laatste jaren in 
Stadsdeel West BPTs ingezet als extra investe-
ring van tijd en energie. Zo ontstond het BPT 
Columbusplein bijvoorbeeld toen bleek dat 
een groep hangjongeren ondanks de inzet van 
14 organisaties in tien jaar tijd was uitgegroeid 
tot een goed georganiseerd crimineel net-
werk. De hoofdgedachte van de BPT aanpak is 
onderdeel worden van de dagelijkse praktijk 
van de buurt en hier een veranderingsproces 
in op gang brengen door met een open blik 
constant te onderzoeken wat er nodig is. Dit 
wordt gedaan aan de hand van een aantal 
werkprincipes, die in elke buurt weer anders 
uitpakken: 

·  veel aanwezig en aanspreek-
baar zijn in de buurt; 

·  met een open blik luisteren 
naar wat be woners vragen  
en wat ze te bieden hebben;
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moest gebeuren; en 3) er in de voortzetting 
weer vertraging ontstond doordat de samen-
hang op de proef werd gesteld door oude pa-
tronen van hiërarchie en concurrentie.

Tijdens de voorafgaande periode (maart t/m 
oktober 2013) wist niemand echt wat er speel-
de, ondanks veel kennis over de buurt en re-
gelmatig onderling contact. De organisaties 
werkten elk op hun eigen terrein en het Stads-
deel (Afdeling Wonen en Leven) voerde een 
‘gebrekkige regie’. Er ontstond ‘verbazing’ 
toen Joep (teamleider SSCW) plots een al 
‘dichtgetimmerd’ plan van aanpak (Jeugdin-
terventie Kolenkit) kreeg rondgestuurd met 
het verzoek of hij het even kon doorsturen 
naar IJdockzz. Toen dit plan van aanpak werd 
teruggetrokken na een overleg begin juni was 
er ruimte voor SSCW en IJdockzz om met een 
eigen plan te komen. Anderhalve maand later 
vond een vervolgoverleg plaats waarin ze aan-
gaven dat ze niet wilden gaan concurreren. 
Toch gingen er drie maanden met meerdere 
‘lastige gesprekken’ overheen voordat ze met 
een gezamenlijk plan van aanpak kwamen. 
Ondertussen was er ‘verwarring alom’ omdat 
het bijvoorbeeld voor de veld- en jongeren-
werkers onduidelijk was wat er allemaal ging 
veranderen. Te meer omdat gedurende dat 
jaar het Stadsdeel zonder gezamenlijk overleg 
Vizea in de Robert Scottbuurt een project liet 
doen, het Jongeren Service Punt (JSP) liet 
starten in de Kolenkit en het contract voor jon-
gerenwerk met Connect opzegde. De gehele 

n dit hoofdstuk geven we een gedetailleerde 
beschrijving van onze ervaringen met het be-
hoeftenonderzoek. Dit geeft inzicht in hoe we 
tot het bovenstaande theoretische kader en de 
onderstaande lessen zijn gekomen en dient te-
vens als illustratie van wat er allemaal bij komt 
kijken om deze in de praktijk te brengen. We 
beginnen met een overzicht van de oorsprong, 
uitvoering en voortzetting van het behoeften-
onderzoek op basis van de behangrol die we 
samen hebben gemaakt tijdens de leersessie. 
Daarna leggen we uit hoe de BPT aanpak hielp 
om grip te krijgen op de buurt op basis van de 
systeem-opstelling en groepsgesprekken over 
de rode draden die daarop volgden. Vervol-
gens laten we vanuit de perspectieven van 
alle betrokkenen (opdrachtgeving, organisa-
tiebelangen, aansturing, uitvoering, onderzoe-
ker) zien wat werkte en wat vertraagde in het 
creëren van onderlinge samenhang (zie figuur 
1 op pagina 18).

Gezamenlijke ervaring:  
grip op de buurt 

De bovenstaande tijdslijn geeft een overzicht 
van alles wat zich heeft afgespeeld voor, tij-
dens en na het behoeftenonderzoek. Onze ge-
zamenlijke reconstructie deed ons beseffen 
dat 1) het voorbereidingsproces tot veel ver-
traging heeft geleid doordat er geen grip was 
op de buurt of het proces; 2) de uitvoering grip 
heeft gegeven maar wel onder hoge druk 

Het behoeften-
onderzoek:  
grip op de 
buurt

I
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Figuur 1. Tijdslijn voor, tijdens en na behoeften-
onderzoek (1 november 2013 – 17 januari 2014)

R = Ronde door de buurt

PvA = Plan van Aanpak

SD = Stadsdeel

SSCW = Stichting Streetcornerwork

IJD = IJdockzz
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Systeemopstelling maken 

Behangrol

Rode draden er uit halen 

Tijdslijn maken
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Hier halen wij de volgende rode draden uit. 
Wat werkte om grip te krijgen op de buurt was 
dat de veld- en jongerenwerkers als één team 
dicht op de jongeren hebben gewerkt. Ze had-
den al de nodige ervaring en straatkennis en 
de combinatie van veld- en jongerenwerk leid-
de tot synergie. De jongeren waren daarnaast 
toegankelijk. De teamleiders en de onderzoe-
ker zaten er dicht bovenop en hadden een en-
thousiaste en constructieve houding. Wat ver-
traagde was dat in de omliggende cirkel veel 
gebeurde, maar dat de connectie met het werk 
in de buurt zwak was. De teamleiders en de 
onderzoeker waren ook te onduidelijk naar de 
managers en directeuren om. Het Stadsdeel 
stond daarnaast als opdrachtgever ver buiten 
de buurtpraktijk. Alhoewel de opdrachtgevers 
zich flexibel opstelden, was de opdracht te ge-
sloten, de definitieve goedkeuring te laat en 
de aansturing met betrekking tot Connect 
zwak. Connect positioneerde zich hierdoor 
niet naast de andere organisaties en wakkerde 
zodoende concurrentie en onzekerheid aan. 
Samenvattend, de BPT aanpak leidde tot sa-

toen zij het behoeftenonderzoek als bijzonder 
bestempelde werden zijn interesse en waarde-
ring verder gewekt. De directeur van Connect 
staat redelijk op zichzelf maar probeert met 
uitgestoken armen het vanaf een afstand naar 
zijn hand te draaien, waardoor zijn jongeren-
werkers net naast het team blijven staan in 
plaats van er onderdeel van te zijn. De op-
drachtgevers van het Stadsdeel en hun mana-
gers staan het verst verwijderd van wat er zich 
in de buurt afspeelt. En dat terwijl de stads-
deelvoorzitter wel erg gericht is op de buurt en 
hun directeur probeert te bezien wat zich in 
het hele systeem afspeelt (alhoewel hij alleen 
maar keek naar hoe de communicatie verliep 
tussen beleidsmedewerkers en de stadsdeel-
voorzitter in plaats van breder te kijken). De 
aan het begin beoogde teamleider heeft maar 
kortstondig een rol gespeeld en blijft daardoor 
aan de zijlijn staan. Het is de vraag, ten slotte, 
hoe de jongeren alles wat zich om hen heen 
afspeelt ervaren: ‘hèhè, er is aandacht’; ‘be-
nauwend’; ‘kom maar op’; of ‘wij zien alleen 
maar de uitvoerders’.

de gezamenlijke actiepunten omdat het ver-
lengde contract van Connect nog tot begin 
mei liep en zij in plaats van samenwerken er 
voor kozen om hun jongerenwerk op traditio-
nele wijze te blijven organiseren. Verder liep 
het organiseren van de leersessie twee maan-
den vertraging op omdat het voor de directeu-
ren in eerste instantie niet duidelijk was waar-
om we zo nodig een leersessie moesten 
houden. Aan de andere kant kreeg het rapport 
lof van de Stadsdeelvoorzitter en aandacht op 
de radio, vond een brainstormsessie plaats, 
werd een gezamenlijk plan van aanpak opge-
steld en werd een teamleider aangesteld. In de 
tussentijd werd er enkele keren per week met 
een camper samen door de buurt gereden om 
het contact met de jongeren te onderhouden. 
Inmiddels is het team van start gegaan met 
het uitvoeren van de gezamenlijke actiepun-
ten. De leersessie, ten slotte, was voor ieder-
een een ‘bijzondere ervaring’ en we zijn en-
thousiast over het toepassen van de opgedane 
inzichten. We blijven vertrouwen houden in de 
aanpak en onze samenwerking.

De dynamiek tijdens dit proces hebben we  
gereconstrueerd door een systeem-opstelling 
te maken waarin iedereen zichzelf mocht posi-
tioneren waar zij dachten dat ze stonden in  
de praktijk. Daar kwam de volgende systeem-
opstelling uit voort (figuur 2).

Wat ten eerste opvalt is dat de veldwerkers 
van SSCW en jongerenwerkers van IJdockzz 
naast elkaar en dichtbij de jongeren staan. 
Hun gezamenlijke ervaring in de buurt heeft 
tot chemie geleid. Hun teamleiders staan vlak 
achter hen, net als de onderzoeker. In de om-
liggende cirkel staan de managers van SSCW 
en IJdockzz het dichtst bij: ze proberen hun 
functioneren vanuit het perspectief van de 
jongeren te zien, terwijl de beide directeuren 
er iets verder vanaf staan en het meer vanuit 
het perspectief van hun eigen organisatie be-
kijken. De directeur van SSCW keek ook met 
een schuin oog naar de stadsdeelvoorzitter; 

tijd hadden de collega’s van de opdrachtgever 
(die twee keer wisselde) de indruk dat ‘het wel 
liep’.

Gedurende het behoeftenonderzoek (novem-
ber 2013 t/m januari 2014) zijn we in groepjes 
in de buurt gaan rondlopen om verhalen op te 
halen. We hebben onze ervaringen telkens 
verwerkt in verslagen, die we begin januari na 
een feedbackgesprek met een groep jongeren 
hebben verwerkt in een rapport. Alhoewel er 
geleidelijk meer grip op de buurt ontstond, 
heerste er in het begin verwarring en span-
ning over wat er nu precies zou gaan gebeu-
ren. Joep had Koen als onderzoeker bij het 
team gehaald en samen stonden ze een on-
derzoekende aanpak voor (op een open ma-
nier met jongeren en andere bewoners in  
gesprek gaan en hier verhalen uit halen) in 
plaats van de gestructureerde aanpak (met 
een vragenlijst de behoeften van jongeren pei-
len en deze statistisch verwerken) waar eerst 
voor was gekozen. De veld- en jongerenwer-
kers vonden het lastig om te begrijpen wat er 
van ze gevraagd werd, terwijl Joep en Koen 
vonden dat ze wel wat meer veranderingsbe-
reid konden zijn. Ook in gesprekken met Eric 
en Robin (regiomanager en directeur SSCW) 
was er sprake van wederzijds onbegrip en on-
duidelijkheid. Deze stemming begon echter 
begin december echter om te slaan: het voe-
ren van gesprekken ging steeds beter en de 
verslagen werden langer. Begin januari was 
uit de gezamenlijke ervaringen tijdens de ron-
des in de buurt een gedeeld beeld, enthousi-
asme over de aanpak en commitment aan ver-
dere samenwerking ontstaan. 

Tijdens de voortzetting (januari 2014 t/m he-
den) leek de grip weer te verdwijnen. Er ont-
stonden spanningen tussen SSCW en IJdockzz 
over de regie. Dit bleek telkens te berusten op 
misverstanden en miscommunicatie en geluk-
kig was het onderling vertrouwen sterk ge-
noeg om de samenwerking voort te zetten. Er 
werd nog niet gestart met het uitvoeren van 

Figuur 2. Systeem-opstelling behoeftenonderzoek  
(SD = Stadsdeel; SSCW = Stichting Streetcornerwork;  
IJD = IJdockzz)
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af ben’. Op 5 juni vindt een overleg plaats met 
de teamleider van SSCW en de manager van 
IJdockzz. Hierna wordt het oorspronkelijke 
plan van aanpak teruggetrokken en blijkt de 
beoogde teamleider ook niet genoeg tijd be-
schikbaar te hebben. Op 27 juni stuurt de pro-
cesmanager een email dat de beoogde team-
leider ‘de komende tijd door tijdsdruk minder 
voor mij [kan] betekenen dan ik in eerste in-
stantie had gehoopt, maar ik wil wel op korte 
termijn aan de slag in de Kolenkit.’ Op 2 juli 
vindt weer een overleg plaats, waarna beide 
organisaties elk een eigen plan van aanpak 
gaan maken. Het hierop volgende proces zal 
in de volgende paragraaf worden beschreven. 

Beleid op afstand heeft twee kanten. Aan de 
ene kant blijft het relatief open en onduidelijk 
wat er precies van de betrokken organisaties 
verwacht wordt. De opdrachtgever wisselt na 
de zomer twee keer en de definitieve goedkeu-
ring van het gezamenlijke plan van SSCW en 
IJdockzz komt pas eind december, als het be-
hoeftenonderzoek al bijna klaar is. Vervolgens 
blijft de afronding en voorzetting onduidelijk. 
Het is maar de vraag wat er met het rapport 
gedaan zal worden en of het Stadsdeel de aan-
bevelingen zal gaan overnemen en waarma-
ken. Bij teamvergaderingen van SSCW blijkt in 
ieder geval dat de ervaring is dat de jaarver-
slagen (waarin ze elk jaar verantwoording af-
leggen over het verstrekte budget en de ge-
stelde prioriteiten) niet of nauwelijks gelezen 
worden. Ook het behoeftenonderzoek loopt dit 
risico. Tijdens het teamoverleg op 8 januari 
schuift de nieuwe opdrachtgever (no. 3) aan 
en moeten we oppassen dat we niet gelijk al 
weggezet worden. Als we haar uitleg geven 
over wat we hebben gedaan en gevonden, 
komt ze met beleid op afstand vragen (‘dit is 
een bekend verhaal, wat is er nu zo speciaal 
aan de Kolenkit?’) en snelle oplossingen (‘de 
hulpvraag voor stage/werk is al opgelost met 
het JSP in de buurt’). Dit zijn begrijpelijke reac-
ties van een buitenstaander, maar dergelijke 
algemeen-kritische vragen geven niet het sig-

voorstel ‘om een team samen te stellen, zoals 
een BuurtPraktijkTeam’ onder de naam ‘Buurt-
JeugdTeam (BJT)’ (p. 6) met daarin SSCW, 
IJdockzz en het Jongeren Service Punt. De 
achterliggende aanname is dat deze extra in-
zet zich gaat vertalen in minder problemen. 
Deze aanname is echter vrij willekeurig zonder 
een degelijk begrip van de dagelijkse leefom-
geving van jongeren in de praktijk.
In de tussentijd probeert de procesmanager 
een teamleider voor het beoogde BJT aan te 
stellen. In een email eind april krijgt de kandi-
daat de volgende uitleg:

We focussen daarbij op drie leefgebie-
den, namelijk school ( en werk en stage), 
zorg en hulpverlening, en vrijetijdsbeste-
ding. Het is de bedoeling om een mini 
bpt te vormen met 3 mensen die zich  
op die drie gebieden richten. (...) Ik heb 
zelf geen concrete ideeën over hoe de 
functie precies vorm gegeven moet wor-
den. Ik werk vanuit een stedelijk stra-
mien, deze interventies worden namelijk 
door de centrale stad gefinancierd en  
die zitten er ook bovenop. We hebben 
aangegeven de middelen uit te geven  
op bovenstaande manier, aanpassingen 
kunnen altijd. En ik denk dus dat er best 
veel ruimte is om deze functie zelf vorm 
te geven. (...) Het team dat opgericht 
moet worden zal niet full time in de  
Kolenkit aan de slag gaan. Dat is niet 
nodig en dat kan ik ook niet betalen.

De opdrachtgeving wordt beperkt tot het aan-
duiden van enkele ‘leefgebieden’ en het vor-
men van een team met daaraan gekoppelde 
professionals. De procesmanager werkt ‘van-
uit een stedelijk stramien’ en laat ‘veel ruimte 
(...) om deze functie zelf vorm te geven’, zolang 
het binnen de financiële kaders blijft. Natuur-
lijk is het essentieel om voldoende ruimte te 
hebben voor maatwerk in een buurt, maar het 
bovenstaande kwam bij SSCW en IJdockzz 
vooral over als ‘doe maar wat zolang ik er van 

Ik zou graag willen weten, gebaseerd  
op jullie ervaringen, of er specifieke  
aandachtpunten zijn bij jongeren in  
de Kolenkit als het gaat om zorg, hulp-
verlening, eventueel ook binnen het 
werkveld  van het jongerenwerk als je 
daar zicht op hebt. Jongeren hebben  
natuurlijk over het algemeen overal ver-
gelijkbare problemen/ uitdagingen, maar 
ik kan me zo voorstellen dat de jongeren 
die jullie in de Kolenkit tegenkomen  
vaker last hebben van....? (...) Dit hoeft 
echt geen uitgebreid verhaal te zijn, 
maar als ik inderdaad allerlei interven-
ties ga plegen, is het fijn om daar ook 
wat praktijkervaring als onderlegger/
basis voor te gebruiken.

Uit deze mail blijkt dat de procesmanager de 
buurt niet kent en op zoek is naar wat snelle 
informatie om ‘allerlei interventies’ mee te 
kunnen legitimeren. Geheel begrijpelijk vanuit 
de hiërarchische insteek van haar opdracht, 
maar het onderzoeken van de buurt blijft zo 
wel achterwege.

Eind mei 2013 wordt het ‘Concept plan van 
aanpak Kolenkids’ rondgestuurd. In dit docu-
ment wordt nauwelijks aandacht besteed aan 
de buurt en de problematiek die er speelt; 
slechts 113 van de 3000 woorden worden be-
steed aan het beschrijven van sommige van 
de problemen van jongeren in de buurt. Het 
document staat vol met aannames, abstracte 
concepten en beleidsdoelstellingen. Zo wor-
den er acht brede ambities besproken die vol-
gen uit het ‘strategisch plan ‘Leren en Op-
groeien in de Kolenkitbuurt’’ (p. 1), en her en 
der aan elkaar worden gekoppeld, en wordt de 
focus gelegd op ‘de leefgebieden ‘school’, 
‘werk’, ‘zorg’ en ‘vrijetijdsbesteding’ (p. 2). Ver-
der worden de oplossingen al ingevuld met 10 
stappen, zoals ‘aantrekken coördinator Scho-
ling & Werk’, ‘woongebonden huisbezoeken’, 
‘opzetten van Project Balans Kolenkids (12-16 
jaar) en GOAL! Kolenkids! (16+)’ (p. 4) en het 

menhang en grip in de buurtpraktijk, maar in-
tegratie ging niet vanzelf vanwege alles wat 
zich er omheen afspeelde.

Voordat we onze gezamenlijke lessen zullen 
delen, gaan we eerst in detail in op hoe het 
gehele proces verliep vanuit het perspectief 
van de opdrachtgeving van het Stadsdeel, de 
samenwerking tussen de organisaties, de aan-
sturing binnen de organisatie en de routines 
van de veldwerkers. Hieruit wordt duidelijk 
met welke soort dagelijkse praktijken samen-
hang en slagkracht bereikt of belemmerd wor-
den. Ook laat dit zien waarom integratie (vs. 
hiërarchie of concurrentie als manier van den-
ken, werken en organiseren) zo waardevol is 
maar niet zomaar tot stand komt in de samen-
hang tussen alle betrokkenen.

De opdrachtgeving: van beleid 
op afstand naar beleid vanuit  
de buurt
Het Stadsdeel stond zoals gezegd als op-
drachtgever buiten de buurtpraktijk: een  
hiërarchische manier van werken die beleid op 
afstand genoemd kan worden. Het voornemen 
om een interventie te doen gericht op jonge-
ren in de Kolenkit komt oorspronkelijk niet 
voort uit signalen opgevangen op straat door 
één van de organisaties of een uit de hand ge-
lopen overlastsituatie in de buurt. Op basis 
van cijfermateriaal wordt de buurt zowel door 
de centrale stad als door het Stadsdeel gekwa-
lificeerd als een ‘focusgebied’ en wordt bud-
get beschikbaar gesteld voor ‘extra inzet’ on-
der de noemer ‘Interventiepakket hervorming 
stedelijke vernieuwing Kolenkitbuurt 2013 – 
2014’ (Concept plan van aanpak Kolenkids, 
2013, p. 1). Begin april stuurt de ‘Procesmana-
ger Jeugdinterventie Kolenkit’ van het Stads-
deel (Afdeling Wonen en Leven) de teamleider 
van SSCW West een mail met het verzoek om 
informatie over jongeren in de buurt. Daarin 
staat onder andere:
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Plekken waar we veel jongeren aantroffen tijdens  
het behoeftenonderzoek: de Erik de Roodestraat,  
het Ernest Staesplein en de Wiltzanghlaan
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ben over contact maken met jongeren in de 
buurt, of collega’s van de Afdeling Talentont-
wikkeling te vragen naar hun ervaringen en 
expertise. 

Tijdens de leersessie gaan de ogen van de op-
drachtgever (no. 3) echter open. Ze staat per-
plex over de ‘slangenkuil’ die tijdens de voor-
bereiding is ontstaan en over hoe dit toch 
onopgemerkt heeft kunnen blijven bij haar en 
andere collega’s. Ze is daarom van plan om re-
gelmatig door te vragen en te brainstormen 
met collega’s over hoe elkaars ‘projecten/dos-
siers’ nu werkelijk gaan; en niet alleen als er 
problemen zijn. Daarnaast benadrukt de direc-
teur van het Stadsdeel het belang om geadvi-
seerd te worden vanuit de buurtpraktijk. Dit 
zijn goede eerste stappen richting beleid van-
uit de buurt.

Samenvattend, opdrachtgeving door beleid 
op afstand brengt geen grip op de buurt of het 
proces. Aan de ene kant blijft het kader voor 
de opdracht de gehele tijd relatief open en on-
duidelijk, terwijl aan de andere kant er telkens 
wordt gestuurd, toezeggingen worden gedaan 
en toevoegingen worden verzocht. Zoals de 
volgende paragraaf zal laten zien, brengt deze 
opdrachtgeverspraktijk de betrokken organi-
saties in een positie waarin het opportuun is 
om met elkaar te concurreren en een vluchtig 
onderzoek te doen dat tot extra subsidie voor 
de eigen organisatie zal leiden. Op deze ma-
nier verdwijnen de jongeren voor wie de extra 
inzet eigenlijk bedoeld is uit beeld en wordt de 
BPT aanpak bemoeilijkt. Uiteindelijk leidt dit 
tot meer bewustzijn over hoe het Stadsdeel 
beter beleid vanuit de buurt kan gaan maken. 
In het volgende hoofdstuk zijn onze lessen 
voor de opdrachtgeving daarom gericht op het 
beter communiceren en vertalen van ervarin-
gen uit de buurtpraktijk naar het beleid.

lerlei kleine dingen gevraagd die het doen van 
een open onderzoek gericht op de ervaringen 
van jongeren verstoren. Zonder betrokken te 
zijn in de praktijk van de buurt wordt er ge-
vraagd om een ‘partner’ waarmee samenge-
werkt moet worden toe te voegen en wordt 
met het noemen van de naam van de Stads-
deelvoorzitter verzocht om de resultaten van 
een debat met jongeren uit heel West en een 
project met jongeren uit de Robert Scottbuurt 
in ons onderzoek op te nemen.

Er loopt dan ook nog vanalles naast het be-
hoeftenonderzoek waar verder geen afstem-
ming over plaatsvindt. Zo heeft adviesbureau 
Vizea een ‘traject’ uitgevoerd gericht op 
‘coach ing’ van jongeren in de Robert 
Scottbuurt. Voor een budget van 15.000 euro 
zijn er van voorjaar 2012 tot begin 2013 zeven 
bijeenkomsten (‘Masterclasses’) georgani-
seerd met elf jongens om ‘een positieve bij-
drage te leveren aan de sociale veiligheid in 
de Robert Scottbuurt en de sociale cohesie te 
bevorderen’ (Vizea, juli 2013, p. 3). Het is moei-
lijk te beoordelen in hoeverre de in het rapport 
genoemde ‘gedragsverandering’ er inderdaad 
is geweest en heeft bijgedragen aan de oor-
spronkelijke doelstelling. De beoogde over-
dracht van dit project is in ieder geval niet ge-
lukt, al komt er begin januari een email van 
opdrachtgever no. 3 dat deze binnenkort als-
nog gaat plaatsvinden. Naast het eerder ge-
noemde Speak Out Loud debat vindt op 16 
oktober de Kinderconferentie Kolenkids plaats 
om de behoeften van kinderen in de buurt te 
peilen, waarvan het verslag begin januari nog 
steeds niet ontvangen is. Ten slotte vindt op 18 
november een bijeenkomst plaats op het 
Stadsdeelkantoor gericht op het helpen van 
de buurtcoordinatoren van Afdeling Wijken 
om invulling te geven aan hun nieuwe op-
dracht om met jongeren te gaan werken. Tij-
dens deze door adviesbureau Diversion geor-
ganiseerde bijeenkomst wordt uitgelegd hoe 
met de zogenaamde ‘beslisboom participatie’ 
gewerkt kan worden, in plaats van het te heb-

-  periode van nu tmt 31 december 2014, 
het liefst borgen we een aantal dingen 
daarna maar dat kunnen we gaande 
weg bepalen

-  in 2014 komt hopelijk tussen de 
100.000-150.000 structureel vrij voor 
deze borging/structureel aanbod in  
de kolenkit (maar ik geef nog geen  
garanties)

Opdrachtgever no. 2 stuurt op 25 november 
de volgende reactie op het gezamenlijke plan 
van aanpak dat op 17 oktober is ingediend.

Ik heb een aantal puntjes:
I. Ik ben bezig met de opdrachtverlening 
voor het werkplan Kolenkitbuurt. Excu-
ses dat het even heeft geduurd, maar ik 
ben ondergedompeld in de subsidies 
momenteel... Ik wil je vragen een paar 
kleine aanpassingen in jullie offerte te 
doen, zodat die als basis van de opdracht 
kan dienen.
1. Bij toelichting interventie 2, tweede 
bullet: ‘Hierbij speelt afstemming met 
Samen Doen en de toekomstige wijk-
teams een belangrijke rol.’ > graag toe-
voegen JSP(...)
2. Dan nog een puntje voor de quickscan: 
op 22 april is er een jongerendebat ge-
weest tussen jongeren en raadsleden,  
de Speak Out Loud. In de bijlage een 
samenvatting van deze avond. [De 
Stadsdeelvoorzitter] wil graag dat deze 
punten een plek krijgen in de quickscan. 
Kan je deze onderwerpen nog een plekje 
geven? In de bijlage ook een rapport  
van Vizea. Zij hebben een onderzoekje 
gedaan onder jongeren in de Robert 
Scottbuurt. Wellicht kan je daar al  
wat zaken uithalen waar je op verder 
kunt borduren.(...)

Je leest er bijna overheen, maar in deze verder 
vriendelijke en ongetwijfeld goedbedoelde en 
onder tijdsdruk geschreven email worden al-

naal dat onze inzet echt begrepen, gewaar-
deerd en voortgezet wordt.

Aan de andere kant wordt vanaf het begin wel 
in een bepaalde richting gestuurd, worden 
toezeggingen gedaan en komt de opdrachtge-
ver met allerlei eisen en toevoegingen van 
buitenaf. Zo wordt in het later teruggetrokken 
plan van aanpak het besluit kenbaar gemaakt 
dat de subsidierelatie met Stichting Connect 
voor het jongerenwerk opgezegd zou worden, 
terwijl dit nog bij geen van de organisaties be-
kend was. In de daarop volgende maanden 
krijgt IJdockzz de toezegging dat ze het jonge-
renwerk mogen gaan overnemen (zie IJdockzz, 
PvA juli 2013, p. 1). Ook SSCW krijgt al de toe-
zegging dat ze subsidie zullen krijgen waar-
mee ze een extra veldwerker kunnen aanne-
men. Tot slot krijgt Connect buiten het 
medeweten van SSCW en IJdockzz om van 
opdrachtgever no. 3 begin januari (nog voor 
de afronding van het behoeftenonderzoek) de 
toezegging om nog vier maanden door te 
gaan met jongerenwerk. Een ander voorbeeld 
komt uit een mail van 3 juli van de procesma-
nager, waarin het plan van aanpak dat SSCW 
en IJdockzz mogen gaan maken al grotendeels 
ingevuld wordt:

Zoals besproken zou ik heel graag een 
plan zien, waarin jullie aandacht hebben 
voor het volgende:
-  behoefte onderzoek in Kolenkit  

en Robert Scott, leeftijd 12-27 jaar.
- inzet ambulant
-  eventueel extra locatiegebonden  

jongerenwerk )waar dan? En wat  
doen we met Connect, ideeën?)

- samenwerking JSP
-  afstemming/cohabitatie Samen Doen/

BPT/....
-  inzet coördinatie/aanjager, maar moet 

binnen dit budget passen
-  voldoende (financiële) ruimte voor  

extra trajecten indien nodig (balans, 
zakgeld,.....)
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kers van Connect mee. Hun contacten en ken-
nis van de buurt wordt door de andere teamle-
den gewaardeerd. Tijdens overleggen wordt, 
zeker in het begin, wel zichtbaar dat de organi-
satieculturen verschillen: de veldwerkers en 
de teamleider van SSCW zijn gewend om op 
een geestdriftige manier te spuien met erva-
ringen en ideeën, terwijl de jongerenwerkers 
van IJdockzz op een meer terughoudende wij-
ze met overdachte en constructieve inbreng 
komen. De jongerenwerkers van Connect heb-
ben geen moeite om deel te nemen aan de 
overleggen, maar laten wel merken in hun 
maag te zitten met de onzekere toekomst van 
hun organisatie en baan. Niettemin spreken 
de teamleden tijdens het teamoverleg op 9 ja-
nuari hun positieve ervaringen met het be-
hoeftenonderzoek naar elkaar uit, alsmede de 
wil om de samenwerking door te zetten. De 
ervaring van met elkaar samen werken in de 
buurtpraktijk heeft tot een gedeeld beeld en 
enthousiasme geleid. 

Toch is de samenwerking vanaf het begin fra-
giel. Na het bespreken van het plan dat SSCW 
op 3 oktober heeft opgesteld, maakt de regio-
manager van SSCW nog een paar aanpassin-
gen en stuurt het plan vervolgens door naar 
het Stadsdeel. De teamleider en manager van 
IJdockzz zijn verrast en ontstemd dat deze 
aanpassingen niet eerst nog naar hun terug-
gekoppeld zijn. Dit wordt uitgepraat en recht-
gezet. Maar later worden de verhoudingen 
weer op scherp gezet. Tijdens het feedbackge-
sprek met een groep jongeren op 7 januari 
vernemen we terloops dat Connect nog vier 
maanden door mag gaan met activiteiten or-
ganiseren en dat ze de zondag daarop met jon-
geren bijelkaar gaan komen om een program-
ma te maken. De medewerkers van SSCW en 
IJdockzz vragen zich af of Connect het nu op-
eens wil gaan overnemen of met de eer wil 
gaan strijken. Ze hadden het gevoel dat deze 
opdracht aan Connect de nieuwe werkwijze 
die zij probeerden neer te zetten met het be-
hoefteonderzoek (de vraag achter de vraag 

een goed begrip van de buurtpraktijk zal de 
extra inzet uiteindelijk neerkomen op meer 
van hetzelfde. Natuurlijk zouden een aantal 
jongeren hier (tijdelijk) wel mee geholpen 
worden, maar het is onwaarschijnlijk dat er 
een veranderingsproces door op gang zou ko-
men. 

Het kost veel moeite om deze gestructureerde 
aanpak los te laten. Bij het tweede teamover-
leg (op 14 november) stellen de teamleider 
van SSCW en de onderzoeker voor om een 
open aanpak te gebruiken om met jongeren in 
gesprek te gaan en hun verhalen te verzame-
len. Dit leidt tot nogal wat weerstand en ver-
warring: ‘wat voor een verhalen?’, ‘gaan we ze 
dan niet overvragen?’, ‘we moeten het tempo 
er in houden’, ‘jongeren moeten structuur heb-
ben’. In de daaropvolgende weken blijven de 
teamleden negatieve signalen afgeven over 
de BPT aanpak. Dat is op zich niet erg: verwar-
ring hoort bij verandering en geeft aanleiding 
tot leren. Vanaf begin december begint dit de 
stemming dan ook om te slaan.2 Maar de re-
flex van de gestructuurde aanpak is niet zo-
maar doorbroken. Aan het einde van het over-
leg op 28 november, toen we al twee weken 
ervaring hadden met de BPT aanpak, vraagt 
de teamleider van IJdockzz wanneer we nou 
de vragenlijsten gaan afnemen. Hij is welis-
waar een enthousiast voorstander van de BPT 
aanpak, maar is er van overtuigd dat het 
Stadsdeel om vragenlijsten heeft gevraagd. 
De onderzoeker moet hem op het hart drukken 
dat SSCW en IJdockzz dit toch echt zelf be-
dacht hebben.

De samenwerking tussen de teamleden ver-
loopt gedurende de opeenvolgende weken 
goed. Ze gaan dagelijks in groepjes samen de 
straat op en sturen elkaar berichten via de spe-
ciaal aangemaakte Whatsapp groep. De twee 
teamleiders leiden wisselend het overleg en 
maken een agenda en notulen met afspraken, 
waarop de logo’s van beide organisaties staan. 
Vanaf 5 december draaien ook twee medewer-

versie van 3 september de term ‘quick scan’ 
vervangen door ‘vraaganalyse/behoeftepei-
ling’, hetgeen wordt geoperationaliseerd als 
een ‘peer-onderzoek’. In de gezamenlijke plan-
ning die 11 november wordt gemaakt, wordt 
het doel gesteld om ‘zo snel mogelijk peers 
en/of jongeren [te] gaan werven die de vra-
genlijst gaan invullen’ (p. 1). Van de oorspron-
kelijke doelstelling om gedurende 3 maanden 
een behoeftenonderzoek in de buurt te gaan 
doen, is immers nog maar anderhalve maand 
over. De beleidsadviseur van SSCW, die bij het 
opstellen van het plan van aanpak betrokken 
is, heeft de ‘peer-to-peer’ methode1 in 2008 ge-
bruikt voor een vergelijkbare opdracht in de 
Baarsjes. Bovendien kent hij iemand met ken-
nis van SPSS om de opgehaalde data statis-
tisch te verwerken. Het gebruik van vragenlijs-
ten helpt zo om gericht informatie op te halen 
en deze relatief eenvoudig te vertalen in speci-
fieke inzet van SSCW en IJdockzz (d.i. een be-
paald aantal uren/FTE voor veldwerk en jonge-
renwerk met daaraan gekoppelde doelen wat 
betreft schuldhulpverlening, activiteiten, tra-
jectbegeleiding, etc.). Op deze manier kunnen 
ze een vervolgopdracht binnenhalen en oplos-
singen bieden vanuit hun bestaande aanbod 
en werkwijze. Het opzetten van een zakgeld-
project is bijvoorbeeld al geopperd in het plan 
van aanpak.

Alhoewel het begrijpelijk is dat het proces zo 
loopt, staat deze gestructureerde aanpak 
haaks op de BPT aanpak om te leren wat er 
nodig is in de buurt. In plaats van door middel 
van het behoeftenonderzoek onderdeel te 
worden van de buurt, ziet het er eerder naar 
uit dat het gebruikt zou gaan worden om be-
leid en al gemaakte keuzes te legitimeren. 
Door bovendien jongeren in te gaan zetten 
voor peer-onderzoek bestaat het risico dat ze 
zouden worden gebruikt om de echtheid van 
de informatie kracht bij te zetten zonder dat er 
echt naar hun geluisterd zou worden. Het is 
zeer de vraag of de jongeren en de rest van de 
buurt hiermee geholpen zouden zijn. Zonder 

De samenwerking: in de reflex 
en er weer uit

Na het terugtrekken van het concept plan van 
aanpak van het Stadsdeel is de reflex van 
SSCW en IJdockzz om elk met een eigen plan 
te komen. De beoogde samenwerking wordt 
voor het moment op een zijspoor gezet; het 
gaat er nu eerst om wie de ‘lead’ krijgt in de 
verkennende fase en daarmee ook de meeste 
subsidie. Begin juli komt IJdockzz met een 
plan van aanpak waarin wordt uitgelegd dat 
een ‘sociale buurtanalyse’ uitgevoerd gaat 
worden om het ‘Jongerenwerk Nieuwe Stijl’ 
zo goed mogelijk te kunnen invoeren in de Ko-
lenkit. Het doel is ‘een representatief (...) beeld 
(...) van de behoeften en de mogelijkheden 
van jongeren in de buurt op de leefgebieden 
school-werk-stage, zorg en hulpverlening en 
vrijetijdsbesteding’ (p. 2) dat helpt te bepalen 
welke interventies effectief zullen zijn. De am-
bitie om te onderzoeken wat er nodig is, wordt 
ingevuld met 9 voorgestructureerde vragen, 
een methodologie gericht op controle en in-
strumenteel gebruik van data en het betrekken 
van jongeren (‘steekproef’, ‘validiteit’, ‘repre-
sentatief’, ‘hypothese’, ‘SWOT analyse’) en een 
strakke tijdsplanning. Het gevaar van deze 
aanpak is dat het vooral de doeleinden van de 
organisatie dient in plaats van het verhaal van 
de jongeren echt te horen. SSCW neemt in au-
gustus deze aanpak over in de tweede interne 
versie van hun plan van aanpak. Waar ze eerst 
nog alleen inzetten op een ‘intensivering van 
het veldwerk’, wordt in deze versie melding 
gemaakt van een ‘quick scan’, de drie ‘leefge-
bieden’ en min of meer dezelfde vragen als in 
het plan van IJdockzz.

Zo neemt de concurrentiestrijd het over van 
wat er nu eigenlijk nodig is in de buurt. Dit 
heeft tot in het laatste, gezamenlijke plan van 
aanpak zijn doorwerking: hier worden name-
lijk 147 woorden gewijd aan de buurt tegen-
over 778 woorden over de expertise en inzet 
van de beide organisaties. Verder wordt in de 
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De teamleider van SSCW stoort zich aan dit 
proces van doelverschuiving3 en probeert op 
allerlei manieren de ‘presentiebenadering’ te 
bevorderen. Zo heeft hij in de zomer van 2012 
een week van positie geruild met de teamlei-
der van het BPT Columbusplein om te leren 
van haar werkpraktijken en te reflecteren op 
zijn eigen manier van werken. Ook heeft hij de 
coördinatie op zich genomen van ‘De Winkel’ 
op het Witte de Withplein toen daar eind au-
gustus sprake leek te zijn van overlast door 
jongeren. Een maand lang hebben medewer-
kers van verschillende organisaties in en voor 
een winkelpand op het plein gezeten om te 
observeren wat er nu eigenlijk aan de hand 
was en hier met bewoners over in gesprek te 
gaan. Zijn bereidheid om een onderzoeker te 
laten meedraaien in zijn teams komt ook voort 
uit de drang om de BPT aanpak te bevorderen 
binnen SSCW. Hij heeft de onderzoeker volle-
dig ingewijd in de organisatie en het voortra-
ject van het behoeftenonderzoek en deelde in 
alle openheid zijn documenten, emails en er-
varingen. Het is deze geestdrift die de kiem 
vormt voor het uit de reflex komen van de or-
ganisaties en de positieve gezamenlijke erva-
ringen.

Tegelijkertijd staat zijn bevlogenheid op ge-
spannen voet met de behoefte aan duidelijk-
heid onder zijn medewerkers. Zijn vele en 
snelle praten draagt aan de ene kant bij aan 
een gezellige sfeer, maar aan de andere kant 
kan het rommelige en langdurige vergaderin-
gen in de hand werken. Tijdens het teamover-
leg op 14 november, waar hij en de onderzoe-
ker kenbaar maken dat ze de BPT aanpak 
willen gaan hanteren, ontstaat een lange en 
verhitte discussie die velen in verwarring ach-
terlaat over wat nou precies de bedoeling is. 
Zijn enthousiasme enerzijds en de kritische en 
afhoudende vragen van de veldwerkers an-
derzijds versterken elkaar in wisselwerking, 
zodat het niet langer over de inhoud gaat. De 
teamleider worstelt met zijn rol: aan de ene 
kant wil hij voor duidelijkheid en concrete 

Aansturing in de organisatie: 
omkeren van de communicatie

De BPT aanpak betekent niet alleen dat inte-
gratie plaatsvindt tussen de organisaties maar 
ook binnen de organisaties. Dit is zeker geen 
vanzelfsprekendheid. SSCW is hier misschien 
wel het beste voorbeeld van. De BPT aanpak 
lijkt perfect te passen bij de werkwijze van het 
veldwerk, dat gebaseerd is op de ‘presentiebe-
nadering’: aanwezig zijn in de dagelijkse leef-
omgeving van jongeren om zelf te zien en te 
ervaren wat hun problematiek is en op infor-
mele wijze vertrouwen op te bouwen. Het doel 
hiervan is niet alleen om multi-probleem jon-
geren die anders buiten de boot vallen naar de 
juiste hulpverlening toe te leiden, maar ook 
het signaleren van de problematische uitwer-
king van beleid in de praktijk. Door ‘wat jonge-
ren in eerste instantie zelf als hun concrete 
moeilijkheden en problemen ervaren’ (Kelder-
man & Jezek, 2010, p. 10) als te startpunt ne-
men, kan een beeld gevormd worden van de 
achterliggende maatschappelijke en organisa-
tionele problemen waar de problemen van de 
jongeren een symptoon van zijn. Dit moet lei-
den tot integrale oplossingen die de reguliere 
instanties er toe zetten om verder dan hun 
deelproblemen en -specialisaties te kijken. 
Toch wordt er vaak gewerkt vanuit de ‘inter-
ventiebenadering’, waarin een vooropgezet 
theoretisch kader en oplossingsgerichte plan-
nen voor deelproblemen het startpunt vor-
men. SSCW is één van de ‘partners’ die in hun 
voortbestaan afhankelijk zijn van subsidie en 
steun van de Gemeente. Daarom krijgt het 
binnenhalen en helpen van genoeg ‘cliënten’ 
conform de jaarlijkse prestatie-afspraken veel 
aandacht. Zeker tegen het einde van het jaar 
wordt tijdens wekelijkse teamoverleggen veel 
tijd besteed aan het doorlopen en bijwerken 
van de ‘cliëntenlijsten’ om er zeker van te zijn 
dat de doelstellingen gerealiseerd zijn en de 
verantwoording op orde is. 

met de participatiemedewerkster van ABC. 
‘We moeten er iets mee’, zegt ze, maar ze weet 
niet echt wat of hoe. Ze kent vooral professio-
nals en actieve bewoners via overleggen en 
bewonersinitiatieven. Ze werkt pas sinds 
maart in de Kolenkit (en nog twee andere 
buurten) en heeft geen tijd om de buurt in te 
gaan: ‘Ik doe alleen iets als ik een vraag krijg’. 
Jongeren doen dit echter niet, geeft ze toe, en 
bovendien zijn jongeren (23-) ook niet de doel-
groep van ABC, dus veel kunnen ze er ook niet 
mee.

Ten slotte, de organisaties en professionals 
schieten in eerste instantie in de reflex door 
aan organisatiebelangen en vaste structuren 
vast te houden. De organisaties nemen de 
taal, focus en aanpak van het beleid op afstand 
over en willen met vragenlijsten in een korte 
tijd informatie ophalen waarmee de inzet van 
de eigen organisaties gelegitimeerd kon wor-
den. Zelfs nadat deze gestructureerde aanpak 
is losgelaten en er wordt samengewerkt, blijft 
de geest van de vragenlijsten nog enige tijd 
rondhangen en duiken organisatiebelangen 
weer op. Verder geven professionals van an-
dere organisaties er vooralsnog weinig blijk 
van dat ze hun vaste structuren en organisati-
onele belangen zullen gaan loslaten. Tegelij-
kertijd heeft de ervaring van samen in de 
buurtpraktijk werken de organisaties uit de re-
flex geholpen door enthousiasme en commit-
ment tot stand te brengen om samen met de 
opbrengsten van het behoeftenonderzoek aan 
de slag te gaan. Met andere woorden, integra-
tie in plaats van concurrentie wordt de belang-
rijkste manier van denken, werken en organi-
seren. Onze lessen voor de samenwerking in 
het volgende hoofdstuk richten zich daarom 
op het integreren van organisatiebelangen op 
basis van gezamenlijke ervaringen in de buurt-
praktijk. De volgende paragraaf laat zijn hoe 
dit samenhangt met de aansturing in de orga-
nisatie.

zoeken) onderuit zou halen. Ze hadden net zo 
hard gewerkt om niet weer in de reflex schie-
ten van het aanbieden van een inloop en juist 
een ander contact aangaan met de jongeren. 
Deze angst en de waarde van de samenwer-
king worden meteen nadat de jongeren weg 
zijn uitgesproken en daarmee is het op uitvoe-
rend niveau snel bijgelegd. Als er de dinsdag 
daarop een mail rondgaat over de opbrengst 
van de bijeenkomst op zondag, komt toch 
weer het gevoel dat Connect halsoverkop aan 
de slag gaat voordat er goed en wel vervolgaf-
spraken zijn gemaakt. De manager van 
IJdockzz stuurt een email naar de opdrachtge-
ver van het Stadsdeel over de vervolgstappen, 
waardoor de regiomanager van SSCW arg-
waan krijgt dat IJdockzz de regie wil overne-
men. Via de telefoon wordt dit uitgepraat en 
lijkt de samenwerking voorlopig weer veilig 
gesteld. Maar het laat wel zien hoe snel orga-
nisatiebelangen weer kunnen gaan meespe-
len en de opbrengsten van de BPT aanpak ver-
loren kunnen gaan.

De samenwerking met andere professionals 
en organisaties blijft verder onzeker. Er is wei-
nig tijd om afspraken te maken en voor de 
twee teamleiders om hun trekkersrol te gaan 
innemen. Verder dan een eerste kennismaking 
en oriëntatie, zoals bij het uitvoerendenover-
leg op 19 december, komt het niet. Tijdens een 
overleg half november met de teamleider van 
het JSP, de beoogde derde partner, wordt be-
sloten ‘samen te werken in het belang van de 
jongeren’. In een vervolgemail wordt voorzich-
tig gevraagd of we ook naar de behoefte aan 
coaching onder de jongeren zouden kunnen 
kijken omdat een coachingsproject ‘het voor-
naamste aandachtspunt’ is van het JSP. Verder 
wordt een tussen twee vergaderingen in ge-
pland overleg met de buurtregisseur op 9 ja-
nuari op het laatste moment afgezegd, omdat 
hij wordt weggeroepen. Tot slot geeft de buurt-
coördinator tijdens een overleg op 28 novem-
ber aan dat jongeren hoog op ‘De Agenda van 
de Buurt’ staan die ze heeft opgesteld samen 
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we zouden moeten doen. En dat gebeurt lang 
niet altijd.’ 

Alles bijelkaar komt er ook binnen de organi-
satie veel kijken bij het creëren van meer sa-
menhang. De aansturing kan onbewust het 
voortbestaan van de organisatie bevorderen 
boven doen wat nodig is in een buurt, zelfs in 
een organisatie die gebaseerd is op de ‘pre-
sentiebenadering’. In het geval van het be-
hoeftenonderzoek blijkt het omkeren van de 
communicatie lastig te zijn vanwege de wis-
selwerking tussen enthousiasme en experi-
menteren enerzijds en bestaande rollen en de 
behoefte aan duidelijkheid anderzijds. De 
teamleider en de onderzoeker hebben zodoen-
de veel moeite om de beleidsadviseur, regio-
manager, directeur en veldwerkers er in te be-
trekken, terwijl zij zich op hun beurt op een 
afstand houden van de buurtpraktijk waar ze 
kunnen ervaren wat er aan de hand is en wat 
dit van hen vereist. Uiteindelijk leiden de geza-
menlijke ervaringen in de buurtpraktijk en de 
bevindingen hiervan tot meer bewustwording 
van het belang van goede communicatie. 
Onze lessen voor de aansturing in het volgen-
de hoofdstuk gaan daarom over beter aan-
spreekbaar, transparent en constructief in de 
communicatie zijn over wat er zich in de buurt-
praktijk afspeelt en wat dit van iedereen ver-
eist. De volgende paragraaf laat alvast zien 
wat voor een verschil dit kan maken in de uit-
voering.

Uitvoering: van ‘Dat weten we 
toch al’ naar samen op onder-
zoek
In het begin van het behoeftenonderzoek zijn 
de veldwerkers erg geneigd om te zeggen ’dat 
weten we toch allemaal al’. Op zich een begrij-
pelijke reactie. Ze werken immers al jaren in 
de Kolenkit en aangrenzende buurten. Ze heb-
ben er een generatie zien opgroeien, hebben 
er vele cliënten en hebben er een hoop narig-

belemmeringen aanloopt bij de veldwerkers, 
als het Stadsdeel met signalen zou komen 
over het functioneren van SSCW, of als er uit 
het onderzoek een duidelijk probleem naar vo-
ren zou komen. Hij ziet zijn rol vooral als het 
geven van kaders voor samenwerking en be-
middelen bij conflicten uit ‘een helicopter-
view’. Terwijl de onderzoeker dit interpreteert 
als een afwachtende houding, is het voor de 
directeur onduidelijk wat er nou zo anders of 
bijzonder is aan het behoeftenonderzoek, wat 
er van hem verwacht wordt en wat voor een 
rol de onderzoeker nu precies speelt.

Gedurende het behoeftenonderzoek keert 
deze negatieve wisselwerking en communica-
tie in de organisatie om. Bijvoorbeeld wan-
neer de teamleider, de onderzoeker en twee 
veldwerkers nog even napraten na afloop van 
een verhitte discussie tijdens het teamoverleg 
op 14 november. Als de teamleider zijn dilem-
ma uit over concrete stappen versus experi-
menteren, geven de veldwerkers op hun beurt 
aan dat het voor hen betekent dat ze zich op 
een heel andere manier naar de jongeren 
moeten gaan opstellen. Zo wordt het voor bei-
de kanten duidelijker wat de BPT aanpak van 
hen vraagt en kunnen ze hun rol beter invul-
len.4 De regiomanager wordt op zijn beurt erg 
enthousiast van de uitkomsten van het be-
hoeftenonderzoek. Tijdens een SSCW team-
overleg op 8 januari strooit hij met lovende 
woorden: ‘jullie zijn heel vernieuwend bezig 
geweest’, ‘nog nooit gezien’, ‘het rapport is 
goed’, ‘de resultaten van het feedbackgesprek 
gisteren zijn ongelofelijk’. Hij wil de aanpak 
graag ook in de rest van de organisatie gaan 
gebruiken en heeft vertrouwen in de verdere 
samenwerking. De directeur, ten slotte, toont 
zich tijdens een overleg op 8 april ook enthou-
siast over de aanpak en resultaten en stelt 
voor om samen verder uit te diepen wat er 
nou zo bijzonder en effectief is aan deze aan-
pak. De manager van IJdockzz vat het mooi 
samen: de aanpak is ‘misschien niet zo we-
reldschokkend, maar het is wel het werk dat 

mei al een bedrag toegezegd voor 2014, waar-
mee hij een extra veldwerker kon aannemen. 
Het risico van experimenteren met de BPT 
aanpak is dus dat je de baan van een collega 
op het spel kan zetten. Het is volgens de regio-
manager niet de eerste keer dat het Stadsdeel 
verwarring zaait met hun opdrachtgeving. 
Hierover wil hij wel met hun in gesprek gaan, 
maar het blijft op dat moment onduidelijk of 
het daarbij zal gaan om het veilig stellen van 
het organisatiebelang (concurrentie) of het 
vergroten van de samenhang (integratie).

Tijdens een vervolggesprek met de teamleider 
en de onderzoeker op 9 december toont de re-
giomanager zich meer betrokken bij het be-
hoeftenonderzoek: ‘ik wil wel dat we goed on-
derzoek doen en als dat tegenstrijdig is met 
ons belang dan is dat maar zo’ en ‘ik zit dan 
wel in een spagaat, maar....’. Toch loopt de on-
derlinge communicatie niet goed. De regio-
manager vindt het nog steeds onduidelijk 
waar de teamleider en de onderzoeker nu pre-
cies mee bezig zijn en krijgt het gevoel dat ze 
telkens in de verdediging schieten. Aan de an-
dere kant vinden de teamleider en de onder-
zoeker dat de regiomanager argwanende en 
wijfelende vragen stelt en krijgen ze het ge-
voel dat hij hen niet echt begrijpt of steunt. 
Beide kanten proberen toenadering te zoeken, 
maar in de wisselwerking versterken de ge-
voelens van onduidelijkheid enerzijds en on-
begrip anderzijds elkaar. 

Ten derde is het voor de directeur niet duide-
lijk of hij een rol moet spelen in het behoeften-
onderzoek. Hij is weliswaar een groot voor-
stander van de BPT aanpak, maar tijdens een 
gesprek met de onderzoeker op 2 december 
hoort hij voor het eerst van het behoeftenon-
derzoek. Ook is hij verbaasd over de proble-
men tot dan toe in de uitvoering: ‘je zou het 
omgekeerde verwachten bij SSCW’. Maar 
voorlopig is het probleem nog niet concreet of 
‘spannend’ genoeg. Hij zou in kunnen grijpen 
als de teamleider aan zou geven dat hij tegen 

stappen zorgen, maar aan de andere kant ook 
verwarring en experimenteren bevorderen. Hij 
vindt het lastig om verandering aan te moedi-
gen, omdat de noodzaak niet altijd duidelijk is 
voor zijn medewerkers. Hierdoor moet hij tel-
kens weer dezelfde boodschap verkopen en 
ook nog eens zijn positie in de organisatie ver-
dedigen. Hierin voelt hij zich vaak alleen staan 
in zijn organisatie. Het lukt hem en de onder-
zoeker dan ook niet goed om anderen (buiten 
de teamleden) in het behoeftenonderzoek te 
betrekken.

Ten eerste voelt de beleidsadviseur zich ge-
passeerd. De teamleider besluit hem niet meer 
te betrekken bij het behoeftenonderzoek van-
wege zijn aandringen tijdens het teamoverleg 
op 14 november om vast te houden aan de ge-
structureerde aanpak van de peer-methode. 
Als ze elkaar op 27 november toevallig treffen 
op het hoofdkantoor, zegt de beleidsadviseur 
tussen neus en lippen door vanachter zijn 
computer: ‘Dat onderzoek van die, hoe heet ie 
ook alweer, die onderzoeker, dat is toch alle-
maal gewoon bullshit’. Deze uitspraak is des te 
opmerkelijker daar hij één van de auteurs is 
van het boek waarin de presentiebenadering 
van SSCW wordt uitgelegd. Maar misschien is 
hij nu gewend geraakt om op een cijfermatige 
wijze met cliëntenlijsten te werken voor de 
jaarlijkse prestatie-afrekening. 

Ten tweede is het voor de regiomanager on-
duidelijk wat precies de bedoeling en meer-
waarde is van het behoeftenonderzoek. Tij-
dens een gesprek tussen hem en de 
onderzoeker op 18 november geeft hij aan dat 
hij ‘er niet zo open in staat’. Binnen een maand 
kan je volgens hem niet goed begrijpen wat er 
nodig is in een buurt. Het kan hoogstens nut-
tig zijn om de opdracht voor de veldwerkers 
wat te verfijnen, maar we moeten niet ‘breed 
de buurt in’. Als er uit zou komen dat er geen 
inzet van SSCW nodig is in de Kolenkit, zou hij 
namelijk in een lastig parket komen met zijn 
personeelsbeleid. Het Stadsdeel heeft hem in 



Ouders en jongeren in de buurt

Gemaakt om te hangen?
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‘Wat mis je?’, ‘Wat wil je?’. Hierop volgen 
meestal korte antwoorden waar weinig mee 
kan worden gedaan. Zo schiet een veldwerker 
tijdens een ronde op 20 november twee jon-
gens aan die hij kent, waarop ze vertellen dat 
met hen alles goed gaat en ze geen problemen 
hebben. Een buurthuis zou leuk zijn. Het lijkt er 
op alsof er weinig met hen te bespreken valt 
en sommigen lopen alweer verder. Dan vraagt 
de onderzoeker hoe het met hun vrienden 
gaat. Die blijken wel problemen te hebben, 
vooral met het vinden van werk en stage. Hier-
op volgt een gesprek over waarom ze al dan 
niet de stap maken naar hulpverlening. Enkele 
weken later begint het op te vallen dat jonge-
ren telkens antwoorden dat ze zelf geen pro-
blemen hebben, maar hun vrienden wel. Zo 
leidt het voeren van open gesprekken tot één 
van de verhalen in onze rapportage: veel jon-
geren ervaren afstand tot de hulpverlening.
De eerste tekenen dat er langzaam iets begint 
te veranderen worden zichtbaar op straat. 
Rond begin december hebben de veldwerkers 
regelmatig open gesprekken en vragen ze va-
ker door. Op 3 december komen ze bijvoor-
beeld met een uitgebreid verslag en verhaal 
over het gebrek aan vertrouwen in professio-
nals onder de jongeren: ze voelen zich niet se-
rieus genomen en voelen zich ongemakkelijk 
bij de samenwerking tussen jongerenwerkin-
stanties en de Politie. Een ander, daaraan ge-
relateerd, verhaal wordt op 10 december op-
gehaald tijdens een onthullend gesprek met 
een groep jongens in de Robert Scottstraat. Ze 
hebben niets te doen en weten niet naar wie 
ze toe kunnen. Buurthuizen zijn allemaal ge-
sloten en jongerenwerkers of sportbuurtwer-
kers zien ze niet meer. De enige professionals 
die ze wel kennen zijn agenten, die hen regel-
matig zonder enige aanleiding aanhouden en 
om hun ID vragen. Net op dat moment fietsen 
er twee agenten langs; als de teamleden er 
niet waren geweest dan hadden ze hen zeker 
aangehouden, zegt één van de jongens. ‘We 
worden als criminelen behandeld’ voegt hij er 
ontstemd aan toe.

voeren met groepen, is het lastig om met jon-
gere leeftijden te spreken, zijn er te weinig jon-
geren op straat om mee te praten door het 
koude weer, voelen jongeren zich overvallen 
door de vragen, verwachten jongeren een be-
lofte dat zij de inloop van Connect zullen gaan 
vervangen en heerst er wantrouwen over het 
verstrekken van informatie als gevolg van re-
cente schietincidenten. In de daaropvolgende 
weken blijven ze vooral met negatieve ervarin-
gen komen. Wanneer ze tijdens het derde 
overleg gevraagd worden naar hun ervarin-
gen blijft het eerst stil en komt pas na enig 
aanhouden de eerste reactie: contact maken is 
moeilijk en het lukt nog niet echt om dieper op 
vragen in te gaan. Hierop komt een stortvloed 
aan negatieve ervaringen los, waardoor er uit-
eindelijk geen tijd meer overblijft om inhoude-
lijk te praten over de verhalen die tot dan toe 
opgehaald zijn. De teamleden willen een dui-
delijk kader voor het gesprek, ‘anders ben je 
snel uitgepraat’. Verder zijn de verslagen die ze 
schrijven vaak summier en hebben de verha-
len die ze er uit halen weinig diepgang. Ze ho-
ren dan ook ‘de standaarddingen’ en ‘niets 
nieuws’: tot 15 jaar een buurthuis en activitei-
ten, daarna hulp bij het vinden van stage en 
werk. 

Op de rondes door de buurt lukt het de team-
leider en de onderzoeker echter best goed om 
open gesprekken te voeren en komen veel 
(nieuwe) verhalen naar buiten. Zo schrijft de 
teamleider na een gezamenlijke ronde een 
lang verslag van 1923 woorden waar hij vier 
verhalen uit haalt; daar tegenover staat een 
verslag van 206 woorden van de veldwerkers 
die op hetzelfde moment de buurt in zijn ge-
gaan waar geen echt verhaal uit volgt; alleen 
de observatie dat het ze niet gelukt is om echt 
iemand te spreken. Alhoewel het hun werk is 
om jongeren aan te spreken op straat, blijkt 
het lastig voor ze te zijn om echt contact te ma-
ken en door te vragen. Zeker in het begin heb-
ben de veldwerkers de neiging om gesloten 
vragen te stellen: ‘Wat vind je van de buurt?’, 

zelf; een vragenlijst zou vooral hun helpen en 
niet zozeer de jongeren. Het zou de bestaande 
situatie en routines niet verstoren ten koste 
van eens goed luisteren naar wat jongeren nu 
echt te vertellen hebben. 
Een andere reden voor de voorkeur voor vra-
genlijsten is dat veldwerkers gewend zijn ge-
raakt om met vaste structuren te werken. Voor 
het aanmelden en monitoren van cliënten ge-
bruiken ze intake-formulieren, begeleidings-
plannen en rapportages, met daarop vragen 
over de ‘leefgebieden’ wonen, school, werk, 
gezondheid, Politie/Justitie, financiën, sociaal 
netwerk, vrije tijdsbesteding, crisisvragen en 
hulpverleningsgeschiedenis. Door de subsi-
dierelatie van SSCW met het Stadsdeel heb-
ben ze, afhankelijk van het aantal FTE en hun 
werkgebied, jaarlijkse doelstellingen voor het 
aantal cliënten dat ze moeten begeleiden. Als 
tijdens vergaderingen de cliëntenlijsten wor-
den doorgenomen, wordt gekeken naar de 
aantallen cliënten per werknemer (zijn het er 
te veel of te weinig), de inschrijfduur (zitten er 
veel nieuwe of langdurige gevallen tussen) en 
de registratie (bijv. veldwerk, zelf, familie, of 
schuldhulpverlening). Daarnaast worden er af 
en toe cliënten ‘ingebracht’: ingewikkelde ge-
vallen waarbij de veldwerker niet zeker weet 
wat het beste is om te doen. Ook wordt er 
sinds eind november op initiatief van de team-
leider weer elke zes weken een intervisie ge-
daan, waarbij de veldwerkers samen diep op 
een ingewikkeld geval in gaan. Verhalen en 
ervaringen worden echter niet geregistreerd 
in het systeem en ze worden daar ook niet op 
afgerekend. Een open gesprek voeren kan 
over van alles gaan en heeft geen vaste struc-
tuur. 

Gedurende de eerste weken blijken de veld-
werkers dan ook veel moeite te hebben met 
open gesprekken voeren en de verhalen er uit 
halen. Ze zien vooral problemen als de team-
leider en de onderzoeker bij het tweede over-
leg uitleg geven over de BPT aanpak. Zo is het 
volgens hen niet mogelijk om een gesprek te 

heid meegemaakt, zoals bedreigingen, crimi-
naliteit en ontslagen collega’s. Als de teamlei-
der een veldwerker vertelt dat hij de BPT 
aanpak wil gaan gebruiken, is zijn eerste reac-
tie daarom: ‘Waarom moeten we open vragen 
gaan stellen? Ik weet toch precies hoe het zit.’ 
Vervolgens lepelt hij een verhaal op over grote 
gezinnen met kleine woningen, economisch 
zwakke ouders met een lage opleiding, slechte 
opvoeding, jongeren die niets te doen heb-
ben, geen opleiding of werk hebben en daar-
om in de criminaliteit terecht komen. Een week 
later voegt hij hier aan toe: ‘we doen heel 
moeilijk over iets dat heel gemakkelijk is’. Met 
vragenlijsten kan je het volgens hem ook. De 
veldwerkers zien op dat moment niet in hoe 
de onderzoekende BPT aanpak ze echt iets 
nieuws zal leren. Impliciet in deze reactie zit 
het gevoel dat hun ervaring en kennis over de 
buurt in twijfel wordt getrokken. 

De expertise van de veldwerkers is zeker waar-
devol voor het onderzoeken van de buurt. 
Door hun praktijk van ‘professioneel rondhan-
gen’ (Kelderman & Jezek, 2010, p. 25) zijn ze 
veel aanwezig in de leefomgeving van jonge-
ren, krijgen ze begrip van de problematiek die 
jongeren ervaren en bouwen ze een vertrou-
wensband met hen op. Tegelijkertijd kunnen ze 
hierdoor in routines vast komen te zitten. Het 
behouden van het vertrouwen onder jongeren 
kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je ze niet 
aanspreekt op grensoverschrijdend gedrag en 
daarmee op den duur elke vorm van respect of 
gezag kwijt bent. In het begin van het behoef-
tenonderzoek hebben de veldwerkers dan ook 
de overtuiging dat jongeren hun zullen gaan 
wantrouwen als ze van hun vertrouwde rol 
(naar hulpverlening toe leiden) zouden afwij-
ken. Vragenlijsten zijn volgens hen de enige 
manier om de jongeren te bevragen omdat dit 
duidelijkheid zou bieden over hun rol als veld-
werker. Het blijkt echter dat de meeste jonge-
ren helemaal geen probleem hebben om een 
open gesprek te voeren. De behoefte aan dui-
delijkheid komt dus vooral van de veldwerkers 
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deelneemt aan het wekelijkse teamoverleg, in-
tensief samenwerkt met de teamleider, vijf 
keer een ronde door de buurt maakt met an-
dere teamleden, gesprekken met de manager 
en directeur voert, een overleg met één van de 
buurtprofessionals bijwoont, diepte-inter-
views met twee jongeren afneemt, een feed-
backgesprek voert met een groep jongeren en 
het eindrapport schrijft. Zo is de onderzoeker 
een volwaardige deelnemer in het proces, al-
hoewel hij meer had kunnen doen tegen ver-
warring over zijn plotse aanwezigheid en on-
gebruikelijke onderzoeksaanpak.

Aan de ene kant heeft de onderzoeker het ge-
voel dat er weinig schot in de zaak zit en hij 
weinig bijdraagt. Tijdens de eerste teamover-
leggen krijgt hij een onderbuikgevoel dat de 
teamleden de aanpak en hem persoonlijk 
maar lastig vinden. Hij moet dan ook veel 
moeite doen om iets gedaan te krijgen. In de 
verslagen moet hij bijvoorbeeld vaak verbete-
ringen maken, toevoegingen doen en een ver-
diepingsslag maken. Één van de veldwerkers 
is door vakantie en ziekte niet vaak aanwezig 
en laat ondanks herhaaldelijk vragen tot begin 
januari op zich wachten met het opsturen van 
de verslagen van de gemaakte rondes. En als 
de onderzoeker begin december een mail 
rondstuurt met de vraag of iedereen hem ter 
voorbereiding van het overleg zijn ervaringen 
op kan sturen, komt er geen enkele reactie. De 
week er op komen er drie reacties. Ook krijgt 
hij geen grip op het regelen van de camper 
waarmee het team de buurt in hadden willen 
gaan. Dit duurt anderhalve maand omdat er 
veel meer bij blijkt te komen kijken dan ge-
dacht, zoals de verzekering, op wiens naam de 
registratie moet, de APK keuring, geld voor de 
betaling, het regelen van een parkeerplek en 
een ontheffing krijgen van het Stadsdeel. Elke 
week wordt er weer een klein stapje gemaakt 
in het leerproces, maar de onderzoeker vindt 
dat hij er erg aan moet trekken.

voering richten onze lessen zich daarom op 
(de waarde van) het opdoen van gezamenlijke 
ervaringen in de buurtpraktijk. Voordat we ons 
daarop richten, gaan we tot slot nog in op de 
rol die de onderzoeker hierin kan spelen.

De onderzoeker: van plotse tot 
volwaardig deelnemer

De activiteiten van de onderzoeker maken deel 
uit van een groter onderzoeksproject gericht 
op het beter in de vingers krijgen hoe de meer-
waarde en spanningen van Buurt Praktijk 
Teams (BPTs) tot uiting komen in de praktijk. 
Door middel van ‘praktijk-onderzoek’ heeft hij 
actief deelgenomen in de praktijk van verschil-
lende buurten en organisaties. Zo heeft hij een 
evaluatie geschreven van het BPT Landlust en 
geholpen om bewonersactiviteiten uit te voe-
ren in Bosleeuw-Midden. Één van de belang-
rijkste inzichten die hieruit voortkwam was dat 
het vaak nog lastig blijkt om een veranderings- 
en leerproces dat in de buurtpraktijk optreedt 
ook zijn doorwerking te laten hebben bij de 
betrokken organisaties. In overleg met het 
BPT Columbusplein gaf SSCW aan bereid te 
zijn om samen uit te gaan zoeken wat hier al-
lemaal bij komt kijken. Het net gestarte be-
hoeftenonderzoek bood hier een prachtige ge-
legenheid voor. 

Het idee om de BPT aanpak te gebruiken voor 
het behoeftenonderzoek ontstaat op de twee-
de werkdag van de onderzoeker bij SSCW. De 
teamleider maakt een opmerking over de vra-
genlijst die gemaakt moet worden. Daarop 
vraagt de onderzoeker hem waarom ze niet 
een meer open en onderzoekende aanpak 
hanteren. Vragenlijsten hebben het risico dat 
er geen nieuwe inzichten ontstaan, omdat ze 
statistische informatie produceren en tot aan-
bevelingen leiden over waar de organisatie 
meer inzet moet plegen. Hierop gaan de ogen 
van de teamleider open en wordt hij meteen 
enthousiast. Zo komt het dat de onderzoeker 

contact maken met jongeren is leuk en ze heb-
ben meer gesprekken en horen meer verhalen 
dan verwacht. Aan de andere kant blijft het 
soms lastig om met groepen te praten en is 
het door de tijdsdruk op het behoeftenonder-
zoek ook niet altijd gemakkelijk om de verdie-
ping te maken, zeker niet met jongeren die 
gesloten zijn. De teamleden bespreken manie-
ren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Verder 
worden de verslagen langer en beginnen er 
een aantal gezamenlijke verhalen te ontstaan 
om verder uit te diepen. Tijdens het feedback-
gesprek met de jongeren en het laatste team-
overleg begin januari is iedereen erg enthou-
siast over de aanpak, de opbrengst en de 
samenwerking. 

Tot besluit, de teamleden zijn in het begin 
sterk geneigd om te zeggen dat ze alles toch 
wel weten. Door hun lange ervaring met jon-
geren in de buurt en de structuur van hun 
werkzaamheden zien ze de meerwaarde van 
de open, onderzoekende BPT aanpak niet en 
denken ze ook wel met een vragenlijst af te 
kunnen. Een gestructureerde aanpak zou de 
bestaande situatie en routines niet verstoren. 
De eerste weken zijn ze daarom vooral afhou-
dend ten opzichte van de BPT aanpak en ko-
men ze vooral met negatieve ervaringen. Het 
kost vaak veel moeite om iets gedaan te krij-
gen, hetgeen geen goed gevoel geeft. Deze 
stemming slaat echter om door de ervaring 
van samen op straat met jongeren praten en 
beleven hoe zij de buurt ervaren. Samen trot-
seren we de kou en hebben we allerlei verras-
sende gesprekken en ervaringen. Het lukt de 
veldwerkers hierdoor steeds beter om open 
gesprekken te voeren, door te vragen, hier 
verhalen uit te halen, verslagen te schrijven en 
de belangrijkste verhalen uit eigen ervaring te 
vertellen. Natuurlijk gaat het de ene keer beter 
dan de andere en zitten we nog steeds in een 
leerproces. Maar het gezamenlijke beeld en 
teamgevoel dat in toch korte tijd is gegroeid 
bieden perspectief voor de voortzetting van de 
samenwerking en de BPT aanpak. Voor de uit-

Het zijn door dit soort ervaringen van wat de 
jongeren beleven dat de teamleden de buurt 
steeds beter leren kennen. Zo spreken ze op 4 
december met een jongen die trots vertelt dat 
hij na drie jaar zoeken een baan heeft gevon-
den. Hij hangt nu niet meer buiten zoals hij 
hiervoor deed en zijn vrienden nog steeds 
doen. Op de vraag waar zijn vrienden dan nu 
zijn, stuurt hij ons naar een internetcafé even 
verderop. Daar zit een groepje jongens binnen 
op de Playstation te spelen. Buiten vertelt één 
van hen dat ze er regelmatig met een grote 
groep binnen zitten, wat soms tot spanningen 
leidt met de eigenaar als die ze naar buiten 
stuurt. De grote hoeveelheid kauwgom en 
peuken voor de ingang is hiervan het bewijs. 
Zo ervaren de teamleden hoe sterk de jonge-
ren de behoefte hebben aan een plek, wat uit-
eindelijk het belangrijkste verhaal wordt in het 
verslag. Bovendien spreken een jongerenwer-
ker en de onderzoeker even later met een jon-
gen die vertelt dat zijn vrienden geen stage 
kunnen vinden. Hij zegt zelf wel een stage te 
hebben. Maar als de jongerenwerker door-
vraagt, blijkt dit helemaal niet waar te zijn. 
Daarop geeft hij zijn kaartje en biedt zijn hulp 
aan. De volgende ochtend om negen uur belt 
de jongen hem op. Zo ervaart hij de eerder be-
sproken behoefte aan hulp bij het vinden van 
stage of werk, gekoppeld aan de afstand die 
jongeren voelen tot de hulpverlening, aan den 
lijve. Het wordt één van de meest aangehaal-
de voorbeelden in de teambesprekingen van 
de verhalen van de jongeren. 

Zo slaat de houding ten opzichte van de BPT 
aanpak geleidelijk om. Tijdens het overleg op 5 
december worden er voor het eerst positieve 
ervaringen met de aanpak gedeeld. De team-
leden zijn van mening dat jongeren zich open 
en kwetsbaar opstellen en dingen vertellen die 
ze normaal niet zouden vertellen. De week er 
op zegt één van de teamleden: ‘Ik heb het ge-
voel dat het steeds beter gaat’; anderen stem-
men hier in toe. De reflectie op wat er wel en 
niet goed gaat wordt ook genuanceerder. Het 



45
G

ri
p

 o
p

 d
e 

b
u

u
rt

H
et

 b
eh

o
ef

te
n

o
n

d
er

zo
ek

: g
ri

p
 o

p
 d

e 
b

u
u

rt

recteur van SSCW op 2 december dat hij een 
interview met hem zou doen, terwijl de onder-
zoeker een gesprek wil hebben over hoe de 
directeur betrokken zou kunnen worden in het 
behoeftenonderzoek. Wat dat betreft had de 
onderzoeker meer tijd moeten investeren in 
het betrekken van alle relevante personen in 
zijn werk, door bijvoorbeeld enige tijd met de 
directeur, de regiomanager en de opdrachtge-
ver mee te lopen om hun werkzaamheden en 
perspectieven van binnenuit te begrijpen. Er is 
echter te weinig tijd om dit te doen en de on-
derzoeker onderschat ook deels de tijd die er 
voor nodig is om iedereen op een degelijke 
wijze te betrekken. Nu wordt het alleen duide-
lijk wat hij nou precies doet en waarom voor 
de betrokkenen met wie hij dagelijks veel con-
tact heeft. Daarnaast blijft de onderzoeker af 
en toe vasthouden aan een meer traditionele 
rol door (semi-)interviews te houden in plaats 
van gesprekken, meer te observeren dan deel 
te nemen tijdens overleggen en geen per-
soonlijke reflectie te bieden tijdens de leerses-
sie. 

In conclusie, de onderzoeker speelt een be-
langrijke rol in het uitvoeren en succes van het 
behoeftenonderzoek. Door actief deel te ne-
men in het team stimuleert hij het experimen-
teren met de BPT aanpak en het opdoen van 
gezamenlijke ervaringen die de basis vormen 
voor het gedeelde beeld over de buurt en de 
verdere samenwerking. Ondanks zijn plotse 
aanwezigheid wordt hij een volwaardige deel-
nemer. Tegelijkertijd neemt hij onvoldoende 
tijd om alle betrokkenen beter in zijn onder-
zoek te betrekken en zich ook te allen tijde in 
de rol van volwaardige deelnemer te schikken. 
De onderzoeker heeft wat dit betreft een drie-
dubbele rol te vervullen als deelnemer, data-
verzamelaar en facilitator van verandering. 
Onze lessen voor de onderzoeker in het vol-
gende hoofdstuk zijn daarom gericht op het 
vergroten van de samenhang onder alle be-
trokkenen en blijven onderzoeken en leren wat 
nodig is.

Aan de andere kant lukt het hem op de rondes 
door de buurt best goed om open gesprekken 
te voeren en veel (nieuwe) verhalen te horen 
te krijgen. Dit heeft misschien ook te maken 
met zijn ervaring met open interviewen en dat 
hij een nieuwkomer is in de buurt. Maar gelei-
delijk lukt het de andere teamleden ook steeds 
beter om gesprekken te voeren en verslagen 
te schrijven. Uit hun gezamenlijke ervaringen 
ontstaat een gedeeld beeld over jongeren in 
de buurt en groeien een teamgevoel en en-
thousiasme over de samenwerking en de re-
sultaten. De veldwerker die aan het begin zo 
afhoudend is over de aanpak zegt tegen de 
teamleider dat hij enorm veel geleerd heeft 
van het samen met de onderzoeker gesprek-

ken voeren met jongeren. Ook vindt hij hem 
een echte veldwerker geworden. Als volwaar-
dig teamlid krijgt de onderzoeker dan ook een 
warm afscheid bij het laatste teamoverleg. Tij-
dens de leersessie wordt zijn bijdrage ook 
meerdere malen geprezen. 

Alhoewel de onderzoeker een volwaardige 
deelnemer is in het proces, blijft het voor som-
mige betrokkenen onduidelijk waar hij opeens 
vandaan is gekomen en wat hij eigenlijk pre-
cies doet met zijn onderzoek. Zo denkt de di-

Tot slot

Dit hoofdstuk heeft in detail laten zien hoe het 
behoeftenonderzoek onder jongeren in de Ko-
lenkit en Robert Scottbuurt tot stand is geko-
men en is uitgevoerd. Hiermee is duidelijk ge-
maakt wat er heeft gewerkt en wat heeft 
vertraagd: er ontstond grip op de buurt door-
dat het team van veld- en jongerenwerkers ge-
zamenlijke ervaringen opdeed in de buurt-
praktijk, terwijl alles wat er omheen gebeurde 
binnen en tussen de organisaties hun samen-
werking veelal beperkte. Dit toont niet alleen 
de meerwaarde aan van de BPT aanpak en in-
tegratie als manier van denken, werken en or-
ganiseren (i.p.v. hiërarchie of concurrentie), 
maar ook hoe lastig het is om de onderlinge 
samenhang en slagkracht van alle betrokke-
nen te vergroten. Onze ervaringen tonen aan 
dat het echter wel degelijk mogelijk is om ver-
andering te brengen in (de samenhang tus-
sen) opdrachtgeving op afstand, de reflex van 
organisatiebelangen, omgekeerde aansturing 
en vaste routines. Om een dergelijk verande-
rings- en leerproces in te zetten en door te zet-
ten zullen de lessen in het volgende en tevens 
laatste hoofdstuk constant in de praktijk moe-
ten worden gebracht.

Noten 

1  Hierbij worden jongeren ingeschakeld om  
vragenlijsten bij andere jongeren af te nemen.

2  Hier wordt in de paragraaf over de uitvoering  
op teruggekomen.

3 Zie p. 13 voor een definitie.

4  De volgende paragraaf gaat hier in meer  
detail op in.

Alle neuzen dezelfde kant op
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ring, uitvoering en het onderzoek. Daarom be-
vat dit laatste hoofdstuk de lessen die we ge-
zamenlijk getrokken hebben over wat werkt en 
wat vertraagt in gebiedsgericht werken op ba-
sis van de BPT aanpak. Daarbij maken we on-
derscheid tussen drie hoofdlessen en daaron-
der vallende aanbevelingen en stappen voor 
de specifieke betrokkenen. Het navolgen van 
deze lessen zal er toe leiden dat iedereen in 
samenhang werkt en een geïntegreerd geheel 
vormt.

eze buurt praktijk casus laat zien hoe de BPT 
aanpak helpt om grip krijgen op een buurt ge-
kenmerkt door meervoudige problematiek. 
Door inzicht te geven in wat alle betrokkenen 
bij het behoeftenonderzoek dat we in de Ko-
lenkit en Robert Scottbuurt hebben uitgevoerd 
nou werkelijk doen, wordt duidelijk hoe en 
waarom samenwerking gestoeld moet zijn op 
integratie in plaats van hiërarchie of concur-
rentie. Tegelijkertijd is het niet eenvoudig om 
dit te bereiken vanwege alles wat zich afspeelt 
in de opdrachtgeving, samenwerking, aanstu-

Conclusies en 
aanbevelingen

Opdrachtgeving
Maak geen beleid op afstand met aannames, abstracte concepten, cijfermateriaal, 
beleidsdoelstellingen en van te voren ingevulde oplossingen, maar zorg dat beleid 
volgt uit de buurtpraktijk.

Samenwerking
Neem niet zomaar de taal, focus en aanpak van beleid op afstand over, maar leer 
met een open blik wat er speelt en nodig is in een buurt.

Aansturing
Stimuleer zowel in het personeelsbeleid en de praktijk de gedrevenheid om  
te experimenteren met nieuwe ervaringen opdoen.

Uitvoering
Doe nieuwe ervaringen op door de situatie in de buurt zelf te beleven.
Werk samen met andere betrokkenen (professionals en/of bewoners) om  
een gezamenlijk beeld en onderlinge verstandhouding op te bouwen.

Onderzoek
Stimuleer betrokkenen om gezamenlijke ervaringen op te doen in de buurtpraktijk 
en hiervan te leren.

1
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2. Beleid, samenwerking en  
aansturing maken het opdoen 
van gezamenlijke ervaringen 
mogelijk en zorgen er voor dat 
de uitkomsten er van leidend 
zijn

Grip op de buurt vereist ook dat op ambtelijk, 
politiek en organisationeel niveau alles goed 
geregeld is. De opdrachtgevers bieden een 
eenduidig perspectief op wat voor een aanpak 
en samenwerking ze verwachten en bieden 
hier ook de benodigde (beleidsmatige en fi-
nanciële) duidelijkheid en zekerheid voor. Or-
ganisaties voorkomen dat ze in een concurren-
tiestrijd vervallen om hun eigen belangen 
veilig te stellen en zijn zowel extern als intern 
hierop aanspreekbaar. Ze werken samen van-
uit onderling vertrouwen dat sterk genoeg is 
om misverstanden en fouten uit te praten. Het 
belang van de bewoners en de uitvoerders 
wordt voorop gesteld om te bepalen wat er 
gedaan zal worden in de buurt. 

1. Doe gezamenlijke ervaringen 
op in de buurtpraktijk om te  
leren wat nodig is

Grip op de buurt ontstaat door als één team 
samen te werken in de buurt. De teamleden 
zijn open, eerlijk, zichtbaar, samen en empa-
thisch. Alhoewel ze zeker gebruik moeten ma-
ken van hun bestaande kennis en ervaring, 
moeten ze open staan voor nieuwe inzichten 
en het loslaten van routines. Hierdoor zullen 
ze niet alleen beter hun werk kunnen uitvoe-
ren, maar ook in staat zijn om hun organisa-
ties en de opdrachtgevers uit hun eigen erva-
ring te voorzien van verhalen over de 
buurtpraktijk. Deze stemmen hier hun beleid, 
samenwerking en aansturing op af en probe-
ren de buurtpraktijk te begrijpen door ook zelf 
te zien, voelen en ervaren wat er speelt. On-
derzoekers kunnen een belangrijk onderdeel 
vormen van dit proces. 

Opdrachtgeving

Wakker geen organisationele belangen en concurrentie aan door in de tussentijd  
dingen terug te draaien, toezeggingen te doen, of op zichzelf staande projecten  
te financieren.
Werk vanuit een consistente en transparante visie op de buurt en lange termijn  
afspraken over samenwerking om veiligheid en vertrouwen te bieden aan de  
partnerorganisaties.

Samenwerking
Zet leren wat er nodig is in de buurt voorop i.p.v. organisatiebelangen.
Kom niet meteen met gestructureerde methoden, maar zoek eerst uit wat goede  
manieren zijn om de buurt met een open blik te leren kennen.

Aansturing
Snap dat de behoefte aan duidelijkheid en overzicht bij een veranderingsproces  
tot terughoudendheid kan leiden.

Uitvoering
Geef het goed luisteren naar wat bewoners te zeggen hebben prioriteit boven  
de bestaande vaste structuren en vertrouwde situatie.

Onderzoek
Neem voldoende tijd om iedereen in het onderzoek te betrekken en te snappen  
wat er vanuit hun ervaring nodig is.
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3. Iedereen is aanspreekbaar, 
transparent en constructief in  
de communicatie
Grip op de buurt betekent ten slotte dat er 
goede communicatie en wisselwerking be-
staat tussen alle betrokkenen. Teamleiders, 
managers en directeuren zorgen er voor dat er 
een organisatiecultuur bestaat waarin ieder-
een zijn belemmeringen altijd kan delen, maar 
ook juist met positieve verhalen kan komen. 
‘Informeren’ krijgt de voorkeur boven ‘escale-
ren’, omdat het laatste leidt tot onderlinge 
spanningen en wachten tot er een conflict is. 
Goede relaties moeten worden onderhouden 
door zowel binnen als tussen organisaties 
aanspreekbaar en transparent te zijn. Dat 
houdt bijvoorbeeld in dat het niet afgestraft 
wordt als iemand uitspreekt dat er geen grip is 
op de buurt of het proces. 

Opdrachtgeving
Stel geen algemeen-kritische vragen om de vergadering maar door te komen of  
het verslag af te tikken, maar doe oprecht moeite om (het unieke van) de specifieke 
buurtpraktijk te snappen.

Samenwerking
Verval niet in concurrentie, maar heb vertouwen in samenwerken, spreek  
misverstanden uit en schaad het vertrouwen van de anderen niet.

Aansturing

Zorg er voor dat je de buurtpraktijk snapt door goed te luisteren, bevragen en  
verdiepen en samen dingen te doen.
Wacht niet af tot het ergens fout loopt, maar meng je actief in de praktijk om  
te begrijpen wat er speelt en wat voor een aansturing nodig is.

Uitvoering
Denk nooit alles al te weten over een buurt en sta open voor nieuwe werkwijzen  
en het loslaten van routines.

Onderzoek
Wees een volwaardige deelnemer door zowel open en kwetsbaar te zijn alsmede  
duidelijkheid te verschaffen over het onderzoek.

Blijven onderzoeken en leren 
wat nodig is

Onderzoeker en leren wat er nodig is in een 
buurt is op z’n minst uitdagend. Uit deze buurt 
praktijk casus blijkt dat het in de praktijk lastig 
is om te weten of een proces de goede kant op 
gaat, het veel moeite kost om iets te verande-
ren, er emoties en onzekerheden loskomen en 
alle betrokkenen moeten zoeken naar hun rol. 
Maar het laat vooral ook zien wat de opbrengst 
van de BPT aanpak kan zijn, hoeveel enthousi-
asme en positieve ervaringen het kan genere-
ren en hoeveel er wel niet geleerd kan worden 
van één casus. We hopen dat meer afdelingen 
en partnerorganisaties buurt praktijk casussen 
zullen gaan maken om leren en verandering te 
bevorderen. Buurten hebben baat bij organi-
saties die grip hebben op wat er speelt en no-
dig is.

3
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Grip op de buurt Werken met de Buurt Praktijk Team  
aanpak: gezamenlijke ervaringen en lessen

Sommige buurten worden getekend door zorgbarende meervoudige 
problematiek. Ondanks voornemens tot gebiedsgericht werken heb-
ben de Gemeente en partnerorganisaties vaak onvoldoende grip op 
zulke multi-probleemgebieden om verandering teweeg te brengen. 
Onze gezamenlijke ervaringen tonen echter aan dat hier wel degelijk 
een succesvolle aanpak voor bestaat. Door gebruik te maken van de 
Buurt Praktijk Team (BPT) aanpak hebben we een behoeftenonderzoek 
uitgevoerd dat ons grip op de buurt heeft gegeven. Dat wil zeggen, 
door samen de buurt in te gaan, hebben we een gezamenlijk beeld 
ontwikkeld van de problematiek en mogelijke oplossingen, is een 
teamgevoel gegroeid om te blijven samenwerken en is een leerpro-
ces op gang gekomen. Dit was zeker niet gemakkelijk of vanzelfspre-
kend om voor elkaar te krijgen. Daarom bieden we in deze ‘buurt prak-
tijk casus’ de lessen aan die we gezamenlijk getrokken hebben over 
wat werkt en wat vertraagt in grip krijgen op de buurt.

Dit is een uitgave van stadsdeel West, gemeente Amsterdam 2014


