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1 VOORWOORD

In de zomer van 2020 kondigde LSA bewoners de start van een programma aan rondom maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling. Dat was hard nodig, want bewoners staan te trappelen om mee te doen in 
processen in de openbare ruimte. Het programma kreeg een plek binnen Democratie in Actie, een 
samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, 
gemeentesecretarissen en burgemeesters. Dit programma werkt aan het versterken, vernieuwen en 
verbinden van de lokale democratie. 

Gebiedsontwikkeling bevindt zich in het hart van deze lokale democratie. Een mooie opgave, waar de rol 
van de (actieve) bewoner nog wat onderbelicht is. In deze handreiking delen we wat we hebben geleerd over 
het in positie brengen van bewoners in gebiedsontwikkeling. Ondanks de corona-pandemie lukte het om 
een leergemeenschap van zes initiatieven te starten, expertise uit gebiedsontwikkelingsprocessen toe te 
voegen en succesfactoren voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling op te schrijven en te delen door middel 
van webinars. 

Samenwerking, een sterke maatschappelijke businesscase en een goede governance passend bij het 
initiatief zijn belangrijke bouwstenen voor succes. Deze handreiking geeft aan hoe deze bouwstenen kunnen 
worden vormgegeven. Het strategisch stimuleren en benutten van bewonersinitiatieven om gezamenlijk 
een gebied in te richten, waarbij maatschappelijke thema’s nadrukkelijk een rol krijgen, heeft veel potentie. 
Deze handreiking is geschikt voor iedereen die werkt aan gebiedsontwikkeling, waarin bewoners en hun 
gemeenschappen een belangrijke rol spelen.
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2 BOUWSTENEN VOOR 
MAATSCHAPPELIJKE 
GEBIEDSONTWIKKELING

Hoe kun je bewoners in positie brengen bij de inrichting van hun leefomgeving en welke valkuilen moet 
je daarbij overwinnen? Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) selecteerde 
zes voorbeelden van ‘maatschappelijke gebiedsontwikkeling’ om van te leren. “Uit een combinatie en 
stapeling van initiatieven kan iets groots groeien.”

Het Spoorpark in Tilburg is bijvoorbeeld een burgerinitiatief dat de grenzen letterlijk heeft verlegd. Het twee 
jaar geleden geopende stadspark combineert tal van functies die voortkomen uit particulier initiatief: ecologie, 
groenstructuur, water, spel, recreatie, horeca en sport. Tijdens de coronacrisis kwam het veelvuldig in 
het nieuws als een van de drukstbezochte parken in het land. Het Waterschap, de gemeente en bewoners 
hebben de handen ineengeslagen bij het beheer. Volgens de LSA is dit een succesvol voorbeeld van een 
gebiedsontwikkeling die verankerd is in de gemeenschap. Dat zou voor elke gebiedsontwikkeling moeten 
gelden, meent directeur Thijs van Mierlo. “Whatever the problem, community is the answer”, citeert 
hij de Amerikaanse onderzoeker Margaret Wheatley. “Ik ken weinig succesvolle voorbeelden van een 
gebiedsontwikkeling, waarbij de gemeenschap niet betrokken is.”

Participatie afdwingen
Bewoners krijgen vaak met moeite een voet tussen de deur bij gebiedsontwikkeling, meent hij. “Dat moeten 
we van onderop afdwingen. De komende Omgevingswet verplicht plannenmakers om aan te geven hoe ze de 
participatie hebben georganiseerd, maar dat is veel te vrijblijvend. De rol van particulieren zou veel sterker 
moeten worden geformuleerd."

Marije van den Berg van ‘Democratie in Uitvoering’ en procesbegeleider van een aantal door het LSA 
geselecteerde initiatieven, is het hiermee eens: “De Omgevingswet stelt geen eisen aan de manier waarop 
participatie wordt vormgegeven. Dus moeten we het zelf organiseren. Wie bepaalt wat er gebeurt en wat de 
kwaliteit van een gebied moet zijn? Als er alleen een groot gebiedsconcept is zonder lokale verankering, is een 
ontwikkeling tot mislukken gedoemd. De kunst is hoe je een grootschalige visie koppelt aan de praktijk van 
bewoners. Daar zitten veel ideeën, wijsheid en uitvoeringskracht. Neem geen besluiten over de hoofden van de 
bewoners heen.”

Stel, een ontwikkelaar sluit een intentieovereenkomst met de gemeente over de ontwikkeling van een bepaald 
gebied. Van den Berg: “Dan staat de gemeenschap al gauw buitenspel en dreigt ze speelbal te worden van 
partijen met macht en geld. Het maatschappelijk kapitaal blijft in dat geval onbenut. Maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling vergt een samenspel van markt, politiek en gemeenschap. Als verschillende 
belangen en visies om voorrang strijden, moeten gekozen politici de knoop doorhakken. Hun rol als 
volksvertegenwoordiger is het om besluiten te nemen in het algemeen belang. Wat dat is? 
Niet veel anders dan maatschappelijk welzijn. En dus is het logisch aan te sluiten op wat 
er in de buurt en breder in de gemeenschap speelt. Een raadsbesluit over een park of 
bouwhoogte wordt beter als het is verankerd in de wijk.”
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Meervoudigheid als kracht
Hoe speel je als bewoners in op de complexiteit die inherent is aan elke gebiedsontwikkeling? Van den Berg: 
“Uit een combinatie en stapeling van initiatieven kan iets groots groeien. We noemen dit zwaan-kleef-aan-
effect ook wel ´het trappetje van Jürgen van der Heiden’, bedacht door een consultant van AT Osborne. 
Een meervoudig project begint bijvoorbeeld met een buurttuin. Die voorziet in de behoefte aan groen en 
gezelligheid. Daaruit ontstaan nieuwe initiatieven, zoals natuureducatie, dagbesteding of horeca. Elk blokje 
vormt een businesscase met eigen geldstromen en een eigen dynamiek. Door al die business cases slim te 
koppelen, voegen ze waarde toe aan het geheel. Centrale coördinatie is soms wel en soms niet zinvol. Er is 
geen standaardmodel voor dit soort ontwikkelingen. Het is een organisch proces.” Van den Berg trekt de 
vergelijking met een taart met verschillende ingrediënten, die je niet kunt scheiden, maar wel onderscheiden.
“Meervoudigheid wordt door sommigen als last ervaren vanwege de nodige afstemming”, zegt Van den Berg, 
“maar dankzij de krachtenbundeling vormt ze een mer à boire aan kapitaal. Maak als bewoners zichtbaar wat 
je doet. Dan sluiten andere bewoners en ondersteunende partijen makkelijker aan.”

“De kunst is een grootschalige visie te koppelen aan de praktijk van bewoners”
Voor bewonersorganisaties is het met meervoudige projecten soms lastig aan te haken bij lokale overheden 
en fondsen. “Die hebben in hun subsidiebeleid moeite met meervoudigheid. Voor elke activiteit is een aparte 
geldstroom, waarbij niet wordt gekeken naar de resultaten voor het geheel. Een uitzondering is het Fonds voor 
Integraal Maatschappelijk Initiatief in Rotterdam.”

Ervaringen delen, kennis uitwisselen
Belangrijk voor bewoners is hoe ze zeggenschap kunnen behouden over hun initiatieven. Daarover hebben 
Marije van den Berg en haar collega-procesbegeleider Frans Soeterbroek tijdens een webinar tekst en uitleg 
gegeven. Er zijn drie gangbare rechtsvormen: een vereniging, coöperatie en stichting. Soeterbroek: “Bij de 
eerste is de zeggenschap van bewoners goed geregeld. Een coöperatie is vooral interessant als er sprake is 
van een onderneming. Gemeenten hebben vaak voorkeur voor een stichting, omdat dat makkelijker is bij het 
toekennen van subsidies. Maar de bewoners staan dan vaak op afstand.” Meer informatie over het bepalen van 
een geschikte rechtsvorm, vind je op de website van LSA bewoners.

De bewoner als lid van het stichtingsbestuur 
Een voorbeeld van een stichting als rechtsvorm is het eerdergenoemde voorbeeld Spoorpark Tilburg. 
Soeterbroek: “In het stichtingsbestuur zaten aanvankelijk niet de initiatiefnemers zelf. Die worstelden met de 
vraag of ze nog wel eigenaar van het initiatief waren. Wij hebben ze in contact gebracht met de succesvolle 
Delfshaven coöperatie, waar diverse initiatiefnemers en bewoners gezamenlijk de ontwikkelingen sturen op 
het gebied van energie, welzijn en community building.” Inmiddels heeft het Tilburgse stichtingsbestuur het 
probleem erkend en twee zetels voor de buurt gereserveerd, waarmee de kou uit de lucht is.

Zes projecten uit achttien inzendingen
Ervaringen delen, kennis uitwisselen, duo’s vormen en samen optrekken. Dat was de opzet van het LSA-
project Maatschappelijke Gebiedsontwikkeling, gesubsidieerd door het programma ‘Democratie in Actie’ 
van centrale en decentrale overheden. Uit achttien inzendingen had LSA er zes uitgekozen om mee de 
diepte in te gaan. Directeur Thijs van Mierlo: “Ze moesten robuust zijn met enthousiaste mensen die al op 
de uitvoering zitten en daardoor een maximale leeropbrengst hebben.” Behalve Spoorpark Tilburg en de 
Delfshaven Coöperatie werden de volgende initiatieven geselecteerd: de Stelling Badhoevedorp (het creëren 
van een groene buffer in en om het dorp), de Stichting WIJD (de versterking van het leefmilieu in het areaal 
Westelijke IJsseloever te Deventer), SPARK (SamenlevingsPARK is een concept voor stedelijk samenleven in 
het Haagse stadsdeel Escamp) en de Moerwijk coöperatie (organisatie, bedrijf en platform van bewoners om 
al dan niet samen met de gemeente onderwerpen te agenderen en werkzaamheden uit te voeren).

https://www.lsabewoners.nl/hulp-bij-zoektocht-naar-rechtsvorm-voor-bewonersinitiatief/


“Maatschappelijke gebiedsontwikkeling vergt een samenspel van markt, politiek 
en gemeenschap”
Door de coronabeperkingen waren fysieke bijeenkomsten en ontmoetingen nagenoeg uitgesloten. 
Drie webinars voorzien gedeeltelijk in deze leemte. Wat heeft het project tot nu toe opgeleverd?  
Van Mierlo: “Veel zelfbewustzijn, een vernieuwende manier van kijken om integrale initiatieven geborgd te 
krijgen. Ook heeft het mogelijke strategieën opgeleverd om aan tafel te komen bij plannenmakers. Dan heb 
ik het niet over een gedetailleerd stappenplan, daarvoor is maatschappelijke gebiedsontwikkeling te divers 
en contextgebonden. Wel bouwstenen om een initiatief tot een succes te maken. Bewoners hebben misschien 
minder toegang tot kennis en informatie, maar brengen hun eigen deskundigheid in. Daarbij hebben ze vaak 
te maken met een overheid die het lastig vindt de sturing uit handen te geven.”

Geen verlengstuk, wel meebewegen
Tijdens het webinar over de governance van burgerinitiatieven schetst Soeterbroek enkele dilemma’s. 
Namens wie spreek je? Als initiatiefnemer ben je niet verantwoordelijk voor de participatie van de hele buurt. 
Daarvoor zijn goede afspraken met de gemeente nodig. Die moet waarborgen dat iedereen mee kan doen. 
Bovendien moet je ervoor waken dat je geen verlengstuk wordt van het beleid van de gemeente.  
Soeterbroek: “Je moet wel meebewegen met de systeemwereld. Zorg voor een dialoog met wijkmanagers. 
Verbind je met meerdere partijen. Niet alleen de gemeente, maar ook corporaties, welzijnsorganisaties, 
ontwikkelaars en andere collectieven. En stel daarbij je eigen voorwaarden.” 

Webinar 1: wat is nu maatschappelijke gebiedsontwikkeling?
https://www.youtube.com/watch?v=CLZxa1Bf2dE&list=PLPIfv5tnY3KsjafjUS7hht4z3GryFSlOg&index=1

Webinar 2: de maatschappelijke businesscase
https://www.youtube.com/watch?v=cAyZacsjU30&list=PLPIfv5tnY3KsjafjUS7hht4z3GryFSlOg&index=2

Webinar 3: hoe organiseer je jouw initiatief?
https://www.youtube.com/watch?v=Dq5GM89DNU0&list=PLPIfv5tnY3KsjafjUS7hht4z3GryFSlOg&index=3
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3 DE ZES INITIATIEVEN 
GEÏNTRODUCEERD 

Uit maar liefst achttien aanmeldingen voor dit project, selecteerden we zes bewonersinitiatieven om mee 
te doen. Deze initiatieven waren op eigen kracht al bezig met verschillende vormen van maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling. Zij werden geselecteerd vanwege hun landelijke spreiding, de grote betrokkenheid 
van de initiatiefnemers en de variatie in thematiek en leervragen. De zes initiatieven zijn grofweg onder te 
verdelen in drie duo’s met soortgelijke missies.

Bewoners werken aan de kwaliteit van de openbare ruimte
Het eerste duo heeft een eigen plan voor het behoud en versterking van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
Zo werkt Bewonersgroep De Stelling Badhoevedorp aan een groene buffer, die alle groene plekken in het dorp 
met elkaar verbindt. Ook Stichting WIJD (Westelijke IJsseloever Deventer) wil de kwaliteit van de openbare 
ruimte bewaken. De Stelling is nog in gesprek met de gemeente. Stichting WIJD is al bijna op het niveau van 
een structurele samenwerking met de gemeente Deventer.

Met dit duo werken we aan een manier waarop ze de samenwerking met de gemeente kunnen optimaliseren. 
We onderzoeken wat ervoor nodig is om de omgevingskwaliteit erkend te krijgen als basis voor beleid. Tot slot 
behandelen we de vraag hoe deze initiatieven andere bewoners kunnen mobiliseren. 

Bewoners beheren en ontwikkelen een gebied
Het tweede duo bestaat uit bewonersgroepen die een gebied beheren en bijdragen aan de doorontwikkeling 
ervan. In de zogenoemde ‘kantelwijk’ Rustenburg-Oostbroek in Den Haag realiseerde de bewonersgroep 
Spark (SamenlevingsPARK) een wereldbuurthuis op een voormalig korfbalterrein. Het initiatief wil met zijn 
geïntegreerde kijk op de wijk (gezond, groen en sociaal) en brede netwerk het hele gebied ontwikkelen vanuit 
en mét de diverse bewoners uit de wijk. Stichting Spoorpark in Tilburg zorgt samen met veel vrijwilligers 
en betrokken partners uit de stad voor het beheer van het gelijknamige park. De rol van de gemeente 
is door de aanpak van de bewoners veranderd. Nu is de stichting ook met het waterschap een nieuwe 
samenwerkingsvorm aan het verkennen.

Ook met dit duo werken we aan een goede manier om meer bewoners voor de initiatieven op de been te krijgen. 
Maar met dit duo gaan we ook in op de vraag hoe good governance eruitziet. We hebben het dan over beheer, 
onderhoud en de verdere ontwikkeling van hun twee gebieden. 

Bewoners zijn partner en liften mee op gebiedsontwikkeling
Het laatste en derde duo bestaat uit bewonersgroepen die willen meeliften op een ontwikkeling in 
hun omgeving en de rol van partner van de gemeente op zich willen nemen. De Delfshaven Coöperatie 
uit de gelijknamige wijk in Rotterdam houdt zich onder meer bezig met community building, lokale 
welzijnsinitiatieven en energietransitie. De coöperatie maakt zich sterk voor een integrale kijk op 
ontwikkelingen als nieuwbouw, renovatie, de aanleg van een warmtenet, herinrichting van de openbare 
ruimte en scholenbouw. De Moerwijk Coöperatie in Den Haag is een bewonersorganisatie, bewonersbedrijf 
en bewonersplatform in één. Samen met de gemeente wordt nu gezocht naar goede vormen om deze 
integrale vorm van bewonersparticipatie handen en voeten te geven.

Vragen die we met dit duo behandelen zijn: Hoe creëren we bij de gemeente op sympathieke wijze de 
ruimte om mee te praten? Hoe krijgen we erkenning voor deskundigheid in de buurt? Ook met deze 
bewonersinitiatieven gaan we in op de vraag hoe je optimaal samenwerkt met de gemeente. 
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Vier thema’s
Samengevat bestrijkt het programma Maatschappelijke gebiedsontwikkeling van LSA vier thema’s:

 Het zichtbaar maken van maatschappelijke waarde creatie.
 Het onderzoeken van samenwerkingsvormen en rechtsgeldige governancemodellen, zoals 

coöperatie.
 Het creëren van draagvlak in de buurt en samenwerking met de gemeente daarin. 
 Greep krijgen vanuit je buurt(initiatief) op alle plannen die op de wijk afkomen. 
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4 VIER CENTRALE VRAGEN RONDOM 
HET THEMA MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING 

Als ruim een jaar meelopen en meekijken met een aantal bewonersgroepen, die hun tanden bijna 
letterlijk in de openbare ruimte hebben gezet, iets duidelijk maakt, dan is het wel dat maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling ontzettend ingewikkeld is. Er is geen pasklaar recept voor te schrijven dat, als je het 
maar minutieus genoeg volgt, altijd tot gewenst resultaat leidt. Juist daarom boden we de deelnemende 
bewonersinitiatieven ook geen vooraf volledig uitgedacht traject aan. Veel meer gingen we samen op 
onderzoek uit en speelden we, soms gezamenlijk en soms per initiatief, in op datgene wat we op die 
zoektocht tegenkwamen. Gaandeweg beantwoordden we samen vier vragen.

1. Wat is maatschappelijke gebiedsontwikkeling nou eigenlijk?
Het (her)ontwikkelen van een stukje openbare ruimte is traditioneel het speelveld van de overheid en de 
markt. Die overheid is vaak een gemeente, de marktpartijen zijn vaak projectontwikkelaars. De derde 
partij uit de ‘democratische driehoek’, de samenleving, speelt helaas niet zelden een bescheiden rol. 
Natuurlijk zullen overheid en markt hun ogen niet sluiten voor de wensen vanuit de samenleving ten 
aanzien van de ontwikkeling. Want die samenleving, dat zijn de toekomstige consumenten en gebruikers 
van de te ontwikkelen ruimte en alle gebouwen en andere voorzieningen die daar gepland zijn. Maar dat 
maatschappelijk belang staat daarbij nooit voorop.
Anders wordt het als die samenleving ook als producent gaat optreden. Vaak in de vorm van bewoners-
initiatieven die zelf ontwikkelingen starten en die het maatschappelijk belang wel op de eerste plaats zetten. 
Dan is er sprake van maatschappelijke gebiedsontwikkeling, waarbij andere dan de meer traditionele 
en vaak economisch gedreven waarden in het spel gebracht worden. Bijvoorbeeld wanneer bewoners 
gezamenlijk de openbare ruimte verbeteren, een gebied beheren of als partner mede sturing geven aan 
een ontwikkelingsproces.

2. Goede voorbeelden vinden, dat was vast zoeken naar een speld in een hooiberg?
Nou nee, niet bepaald. Een korte inventarisatie onder de LSA-achterban leverde een longlist op van ongeveer 
40 bewonersinitiatieven die zich op een manier met maatschappelijke gebiedsontwikkeling bezighouden. 
En op de vraag van het LSA wie er mee wilde doen aan een begeleidingstraject rondom maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling kwamen maar liefst 18 gemotiveerde reacties, waarvan sommige van initiatieven die 
niet op onze longlist stonden, maar zich wel degelijk aangesproken voelden door onze oproep. Allemaal 
bewonersinitiatieven die zich nadrukkelijk bemoeien met het wel en wee van de openbare ruimte. Het lijkt 
een groeiend fenomeen te zijn, mede gesteund door de komst van de Omgevingswet.

3. Wat kenmerkt initiatieven die zich bezig houden met maatschappelijke  
gebiedsontwikkeling?

Die vraag hebben we uitgebreid behandeld tijdens de startinterviews met de zes geselecteerde 
bewonersinitiatieven. In duo’s spraken we initiatiefnemers uit Den Haag (2x), Rotterdam, Badhoevedorp, 
Deventer en Tilburg ruim twee uur lang over hun missie, de strategie waarmee ze daaraan invulling geven, 
in welke fase hun initiatief zich bevindt, waar ze tegenaan lopen en welke ondersteuningsvragen zij daarbij 
zelf zouden formuleren. Daaruit concludeerden we dat elk initiatief tot maatschappelijke gebiedsontwikkeling 
uniek is: kleiner of groter, in stad of dorp, samen met of juist tegenover de gemeente, met een of meerdere 
bewonersgroepen aan het roer en vanuit een ongeorganiseerd verband, een stichting of een coöperatie.
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4. Wat kan bewonersinitiatieven helpen om meer grip te krijgen op gebiedsontwikkelingen?
Hoewel alle deelnemers aan het traject dus unieke kenmerken hadden, waren er toch ook rode draden te 
ontdekken in datgene wat zij ons vertelden. Langs vier thema’s zijn we met de deelnemers aan de slag gegaan.

 Wat je als bewonersinitiatief bij uitstek inbrengt in een gebiedsontwikkelingsproces zijn de, vaak 
ondergesneeuwde, maatschappelijke waarden. Maak dus actief werk van het zichtbaar maken van deze 
maatschappelijke waarden die je met je initiatief creëert en doe dat op een manier die bij jouw initiatief 
past.

 Anders dan bij een op zichzelf staand maatschappelijk initiatief, zijn bij een gebied altijd meerdere partijen 
betrokken. Onderzoek met alle betrokkenen bij jouw initiatief welke vorm van samenwerking het beste past 
en maak daar goede afspraken over.

 Jouw initiatief heeft alleen kans van slagen als het draagvlak heeft bij alle betrokken partijen. Denk dan niet 
alleen aan buurtgenoten, maar bijvoorbeeld ook aan de gemeente. Zorg dat je actief bezig bent en blijft met 
het creëren van draagvlak en samenwerking.

 Een randvoorwaarde is dat je vanuit het bewonersinitiatief greep krijgt op alle plannen die op de wijk afkomen.

Afhankelijk van de behoefte van de initiatiefnemers is per initiatief de nadruk op een of meer thema’s gelegd. 
En waar we goede voorbeelden van zo’n thema in de praktijk tegenkwamen, hebben we het principe van het 
leren van elkaar toegepast.
In een roerig jaar organiseerden we workshops, een-op-een gesprekken, online reflectiebijeenkomsten via 
Zoom, en begeleidingssessies met experts. Met als resultaat dat we gezamenlijk praktische handvatten 
gevonden hebben hoe je als bewonersinitiatief met deze vier thema’s kunt omgaan. De belangrijkste lessen 
deelden we in een reeks van drie webinars.
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5 DRIE WEBINARS OVER 
MAATSCHAPPELIJKE 
GEBIEDSONTWIKKELING 

Hoe krijg je positie in maatschappelijke gebiedsontwikkeling? Omdat veel actieve bewoners niet precies 
weten wat maatschappelijke gebiedsontwikkeling is en omdat ook niet altijd duidelijk is wat het belang 
ervan is voor actieve bewoners, organiseerde LSA een reeks webinars, waarin dat wordt uitgelegd.

Voor bewoners is het belangrijk dat ze invloed hebben op de ontwikkeling van hun ‘eigen’ openbare ruimte. 
Die invloed kun je verwerven door zelf initiatief te nemen, mee te beslissen en door het proces op orde 
te krijgen. Maar hoe vind je hierin de juiste weg? In drie afleveringen leggen experts Marije van den Berg 
en Frans Soeterbroek uit hoe je positie krijgt én houdt als bewonersinitiatief in de maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling.

1. Wat is maatschappelijke gebiedsontwikkeling?
Na het kijken van dit webinar weet de actieve bewoner niet alleen wat maatschappelijke gebiedsontwikkeling 
is. Marije en Frans nemen hen ook mee langs belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia tot aan nu, 
zodat duidelijk wordt welke rol bewonersinitiatieven in maatschappelijke gebiedsontwikkeling kunnen hebben. 
Waarschijnlijk blijkt na verloop van tijd dat jouw initiatief op meerdere manieren al met maatschappelijke 
gebiedsontwikkeling bezig is.

2. De maatschappelijke businesscase
In het tweede webinar staat de ‘maatschappelijke’ businesscase van bewonersinitiatieven centraal. 
Hoe bouw je een succesvolle maatschappelijke businesscase op? Hoe krijg je meer grip op de gemeente 
en marktpartijen? Daarbij is aandacht voor de unieke positie die bewonersinitiatieven hebben, doordat ze 
vaak verschillende problemen tegelijkertijd kunnen aanpakken (en ze dus vaak ook diverse doelen tegelijk 
kunnen behalen). Wat is hier nu de meerwaarde van en hoe kun je die meerwaarde vervolgens verbinden 
aan de verkokerde gemeente? En wat kan je rol als initiatiefnemer zijn om steeds maar weer deze brede 
blik te houden, met oog voor de maatschappelijke businesscase dat veel verder gaat dan financieel 
rendement alleen?

3. Hoe organiseer je jouw initiatief?
Op welke manier organiseer je jouw initiatief, met een moeilijk woord ook wel governance genoemd? En hoe 
leg je informeel – en formeel natuurlijk – de keuzes die je maakt vast? Hoe verzeker je dat je zeggenschap 
houdt over gebiedsontwikkeling in je buurt? Het creëren van ‘eigenaarschap’ van je initiatief is daarom een 
belangrijk onderdeel van dit webinar.

Extra lees- en kijktips:
 Uitzending VPRO Tegenlicht ‘Ons gemeengoed’
 Blogs van Frans Soeterbroek over het openbreken van de gemeentelijke systeemwereld van 

gebiedsontwikkeling.
 ‘Woekerruimte’ , een LSA-essay van Arie Lengekeek en Maurice Specht over hoe je lokaal 

vastgoedbeleid afstemt op de bewonersinitiatieven.
 Analyse lector gebiedsontwikkeling met Gert-Joost Peek over de rol van coöperatieve 

gebiedsontwikkeling in de Nederlandse praktijk.

https://www.youtube.com/watch?v=CLZxa1Bf2dE&list=PLPIfv5tnY3KsjafjUS7hht4z3GryFSlOg&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=cAyZacsjU30&list=PLPIfv5tnY3KsjafjUS7hht4z3GryFSlOg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Dq5GM89DNU0&list=PLPIfv5tnY3KsjafjUS7hht4z3GryFSlOg&index=3
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6 OPBRENGST VAN HET 
PROGRAMMA TOT NU TOE

Ondanks aanpassingen in het programma vanwege het niet kunnen samenkomen door de corona- 
maatregelen, heeft het programma veel inzichten opgeleverd. LSA bewoners belegde een bijeenkomst 
met de zes deelnemers over meervoudige waarde creatie. We leerden daaruit vijf lessen.

Vijf lessen over meervoudige waarde creatie
1. Je moet in staat zijn om een eigen verhaal op te bouwen vanuit de waarde(n) die je realiseert. Daarmee kun 

je een brug bouwen naar de gemeente en andere relevante partijen. Ook voor jezelf helpt het om je eigen 
waarden op een rijtje te zetten. 

2. Het kan helpen om uit een opgeschreven verhaal te stappen en via andere vormen over je waarde(n) 
te communiceren. Denk bijvoorbeeld aan een grafisch ontwerp of aan een voorstelling. 

3. Bedenk daarbij wel dat je er nog niet bent met een goed verhaal. Je pitch brengt niets teweeg als je niet 
tegelijkertijd werkt aan het zachter maken van het ambtelijk systeem.

4. Wat kan helpen om de gemeente in beweging te krijgen is een veilige derde partij, zoals het LSA in beeld 
brengen. Wellicht kan een algemeen erkend model voor waarde creatie (zoals vanuit de SDG’s of het 
brede welvaartsbegrip) ook die rol van een derde partij vervullen. 

5. Blijf dicht bij de taal en de doelen van de gemeente om te laten zien hoe je daaraan bijdraagt. 

Een aantrekkelijk businessplan
Ook heeft LSA een online workshop georganiseerd rondom het maken van een aantrekkelijk businessplan. 
Want voor de start van een bewonersinitiatief zijn vaak relatief makkelijk gelden te vinden. Maar hoe creëer 
je als bewonersinitiatief op de langere termijn een gezonde financiële basis? Hoe krijg je je activiteiten of 
projecten gefinancierd? 
Onder leiding van ervaringsdeskundige Jurgen van der Heijden werkten drie van de deelnemers aan een 
stappenplan om hun waarde te vermeerderen. De bewonersgroepen leerden tijdens deze workshop hoe 
ze hun waarden kunnen samenvoegen met die van andere partijen in de omgeving, zodat ze minder kosten 
hebben en een grotere opbrengst. 

Handen uit de mouwen en aan de slag. Dat was de insteek van de bijeenkomst over een maatschappelijke 
businesscase maken. Drie initiatieven – de Moerwijk coöperatie, SPARK en de Delfshaven coöperatie – met elk 
hun eigen doelstellingen en leervragen, staken de koppen bij elkaar onder leiding van Jurgen van der Heijden.

Minder kosten, meer opbrengst
Jurgen is behalve actieve bewoner ook werknemer bij een ingenieursbureau. Dat laatste is van belang, omdat 
hij met een metafoor kwam, die symbool stond voor de rest van de bijeenkomst. Hij vertelde dat hij met het 
ingenieursbedrijf wel eens een weg aanlegt op een dijk. Jurgen: “Dat is voordelig, omdat je de kosten voor 
de weg dan kunt verdelen over meerdere partijen. De dijkbeheerder én de wegbeheerder betalen een deel. 
Je bespaart dus kosten.”

“Maar je brengt samen ook meer op. Als je een weg legt op een dijk heb je vaak de beste verbinding tussen 
twee dorpen. De bewoners van deze dorpen moesten voorheen omrijden. Met de aanleg van de weg 
over de dijk, werd de afstand tussen de dorpen letterlijk kleiner. Conclusie: door dingen samen te doen, 
creëer je nieuwe waarden.” De middag staat dan ook in het teken van waarden samenvoegen, zodat je als 
bewonersinitiatief minder kosten hebt en een grotere opbrengst.



A B

C

Goed Goed

Samen beter
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Het trappetje van Jurgen
Dus waar te beginnen met je business case? Jurgen kwam met een praktisch instrument. Maak een trappetje. 
Een trappetje werkt volgens het idee van de weg op de dijk alleen dan toegepast op bewonersinitiatieven. 
Een trappetje is een meervoudige businesscase, waarbij je waarden als blokken aan elkaar koppelt en op 
elkaar stapelt.

Voorbeeld met het trappetje van Jurgen: Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk 
Jurgen gaf een concreet voorbeeld van zo’n trappetje aan de hand van Wereldtuin Verdeliet in Cuijk, 
waarbij zeker 100 vrijwilligers betrokken zijn. Doordat een lagere tuinbouwschool in die gemeente 
werd opgeheven, kwam de tuin die naast de school lag vrij. De tuin lag vier jaar lang verwaarloosd in 
de wijk. Bewoners uit de buurt hebben de gemeente gevraagd de tuin te mogen gebruiken voor een 
wijkinitiatief. Tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, is de tuin grondig onder 
handen genomen en ontdaan van bramenstruiken en onkruid.

Toen de wijk begon met de tuin konden ze minstens drie doelen nastreven:
A. voor meer groen in de wijk zorgen
B: het welzijn van de bewoners vergroten
C: biologische groenten kweken

Samen tuinieren
Toen de bewoners de tuin onder handen namen, begonnen ze met A: ze zorgden voor meer groen in de wijk. 
Nu draagt groen al automatisch bij aan het welzijn van de mens, maar bij Wereldtuin Verdeliet stimuleerden ze 
ook ontmoetingen in de tuin. Ze spoorden mensen aan om samen te tuinieren en medewerker te worden van 
de vereniging. Ook kon je lid worden om het initiatief financieel te steunen. Ze zorgden er kortom ook voor dat 
het sociale welzijn van de bewoners werd vergroot, voor B dus.

De buurttuin had kunnen kiezen voor maar een doelstelling, maar nu ze de activiteiten hebben samengevoegd, 
zien ze dat die elkaar versterken. De bewoners zorgen voor meer groen in de wijk en tegelijkertijd ontmoeten 
ze meer en andere mensen uit de buurt. Zo ontstaat er meer sociale cohesie en inclusie.

Plezier én geld in het laatje
Uit de twee activiteiten – meer groen en welzijn vergroten – kwam vanzelf de derde activiteit C voort. 
Mensen namen de tijd om ecologische groenten te leren kweken. Daar bleef het niet bij. De groenten leverden 
weer werk en geld op. Er waren meerdere restaurants die de groenten wilden afnemen. Vervolgens ging 
de tuin nog meer producten verkopen, zoals honing en planten. Het geld van de verkoop vloeide terug in de 
vereniging en in het salaris van een coördinator.

Opnieuw zie je in dit voorbeeld dat je niet alleen vierkante meters en kosten bespaart als je activiteiten 
samenvoegt, je opbrengst wordt ook groter. Je ziet in het voorbeeld ook dat de buurttuin alsmaar in waarde 
groeit. De buurttuin stopt tijd in groeneducatie. Sommige bewoners stromen daardoor door naar betaald 
werk in het groen of in de horeca. Dat is weer goed voor de economie en voor het welzijn. Inmiddels heeft 
de Wereldtuin ook een voedselapotheek geopend, om mensen gezond te laten eten. En er is een winkeltje 
bijgekomen. Door alle waarden op en naast elkaar te stapelen wordt het trappetje, -lees: de business case-, 
steeds steviger.

Supermarkt versus buurtinitiatief
“Vergelijk de business case van de buurttuin nu eens met die van ondernemingen in de reguliere economie,” 
zei Jurgen tot slot van zijn praktische lessen. “Laten we een supermarkt als voorbeeld nemen. In de 
supermarkt delen alle producten dezelfde vierkante meters, maar het ene product wordt niet beter door 
het andere product. Dat is binnen buurtinitiatieven wel het geval. Daar staat het product niet op zichzelf. 
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De ecologische groenten van de buurttuin zijn niet alleen maar producten, maar vormen ook lesmateriaal 
om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt.”

Poëzie
Voordat de drie initiatieven hun eigen trappetje gingen maken, benadrukte Jurgen dat elk initiatief zijn eigen 
manier van bouwen heeft. Hij illustreerde dat met een anekdote over zijn samenwerking met de buurttuin. 
“Helemaal bovenaan het trappetje van Wereldtuin Verdeliet bevindt zich de activiteit ‘horeca’. Dat zal ik 
uitleggen. Toen de Wereldtuin mij en een paar anderen alweer een aantal jaar geleden advies vroeg over 
hun business case, gaven ze aan dat ze geld wilden verdienen om terug te laten vloeien in de vereniging. 
Daarop zei ik dat ze dan vooral moesten beginnen met horeca, bij uitstek geschikt om geld mee te verdienen. 
Maar dat wilden de initiatiefnemers niet. Ze wilden eerst uitbreiden met culturele activiteiten en dan met 
name met poëzieavonden. We verklaarden ze min of meer voor gek, want hoe kun je nou geld verdienen 
met poëzie? Maar dat zagen we verkeerd.”

Volg je hart
Toen Wereldtuin Verdeliet daadwerkelijk poëzieavonden organiseerde in de kas op de tuin, werd de sfeer 
alleen maar beter. Het stond op het verlanglijstje van velen, en nu gebeurde het ook echt. En omdat 
de sfeer nog beter werd, konden de initiatiefnemers ook de horeca er doorheen krijgen bij leden die 
daar eerst afwijzend tegenover stonden. Die hadden daar nu wel vertrouwen in. Inmiddels is er een 
vergadercentrum op de tuin die heel populair is onder bedrijven in Cuijk. Volg je hart is het devies dus als 
je een trappetje gaat bouwen.

Toekomstwaarden
Het trappetje is nooit af. Waarom zou je stoppen bij het succes dat je al hebt? Je kunt het trappetje met 
waarden blijven uitbreiden. We blijven nog even bij de buurttuin. Verdeliet ligt tegen een wijk aan in Cuijk en 
zorgt voor een verbetering van het klimaat. Gemeenten willen fors investeren in wateropvang. De buurttuin 
kan aanbieden om een deel van de opgave van de gemeente voor klimaatadaptatie te realiseren. Als de 
gemeente geld vrijmaakt, kan dat voor de buurttuin meteen een goede aanleiding zijn om de tuin nog eens 
goed onder handen te nemen.

De drie initiatieven die bij elkaar waren gekomen, gingen aan de slag. De een zag mogelijkheden om vierkante 
meters te delen met een fietsenstalling. Een ander was al een samenwerking met huisartsen in de wijk 
aangegaan. Alle drie de initiatieven presenteerden een stappenplan. Als het goed is, maken ze van het plan 
in de toekomst een duurzaam initiatief dat alleen maar in waarde vermeerdert.

 
Bekijk hier de presentatie van Jurgen van der Heijden over Wereld Tuin Verdeliet

https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2020/11/Buurttuin-Verdeliet.pdf
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7 EN NU VERDER 
 

Met de introductie van de omgevingswet komt er in potentie ook meer ruimte voor bewoners, om zich 
te mengen in beslissingen over de publieke ruimte. Tijdens een debat met bewoners, professionals en 
bestuurdersambtenaren uit Heerlen en omstreken, zei Emiel Reiding, directeur Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) dan ook: “Bewonersinitiatieven verdienen een plek in de uitvoeringsagenda van de NOVI. 
Bewoners steken vaak enorm veel energie en tijd in projecten om hun leefomgeving te verbeteren. 
Goede samenwerking tussen bewoners, lokale overheden en andere organisaties is essentieel en verdient 
extra aandacht.”

Deze handreiking geeft aan hoe die samenwerking verder kan worden vormgegeven. Het strategisch 
stimuleren en benutten van bewonersinitiatieven om gezamenlijk een gebied in te richten, waarbij 
maatschappelijke thema’s nadrukkelijk een rol krijgen, heeft veel potentie. Deze handreiking is geschikt 
voor iedereen die werkt aan gebiedsontwikkeling, waarin bewoners en hun gemeenschappen een belangrijke 
rol spelen. 
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