Trendbureau Buurt- , wijk- en dorpshuizen
Wat is het?
Het trendbureau signaleert en verkent trends en ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van
zelfbeheer van buurt-, wijk- en dorpshuizen.
Het trendbureau is geen bureau in de letterlijke zin. Het is een dynamisch netwerk. Het trendbureau
brengt ervaringsdeskundigen en experts binnen deze trends samen en faciliteert kennisdeling en
verdieping.
Met deze kennisdeling en -verdieping geeft het Trendbureau input aan de brede beweging van
buurthuizen in zelfbeheer en worden belangrijke thema’s op de agenda van overheden, media en
externe organisaties gezet.
Waarom?
Kennis over actuele ontwikkelingen rondom bewonerszelfbeheer is versnipperd. De link tussen
zelfbeheerders, overheden, ondersteuningsorganisaties en experts wordt niet structureel
georganiseerd. Zeker niet op landelijk niveau.
Het zelf beheren van buurt-, wijk- of dorpshuizen is binnen vrijwel iedere gemeente actief beleid
geworden. Er valt hierin veel van elkaar te leren. Hoe sluit je aan op maatschappelijke behoeften als
armoede, dagbesteding of tegengaan van eenzaamheid? Hoe maak je sluitende verdienmodellen?
Welke mogelijkheden zijn er in beheers- en organisatievormen? Door met elkaar kennis te delen
kunnen we perspectief bieden aan zelfbeheerders en behoeften en ontwikkelingen in kaart brengen.

Hoe werkt het?
Het Trendbureau wordt gevormd door buurthuizen in zelfbeheer, experts op specifieke thema’s en
organisaties die deze beweging ondersteunen of onderzoeken.
Een kerngroep uit het Trendbureau bepaalt op basis van input uit het netwerk welk thema uitgediept
gaat worden.
Het Trendbureau komt 2 keer per jaar bij elkaar op een Open Trendbureau dag op een specifiek
thema. Hier worden ook thema gerelateerde organisaties uitgenodigd die een bijdrage kunnen
leveren aan de kennisdeling en –verdieping. Allen bij het netwerk aangesloten kunnen de facilitator
van de bijeenkomst worden.
Tijdens de Open Trendbureau dag wordt bekeken op welke manier de kennis ook met een breder
veld gedeeld kan worden middels publicaties, blogs, instrumenten of nader onderzoek.

Aansluiten bij het Trendbureau?
Neem contact op met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
Thijs van Mierlo, thijs@lsabewoners.nl 030-2317511

