
DE BUURTONTDEKKERS EN SOM=
SLAAN DE HANDEN INEEN VOOR EEN
SOCIAAL, ECONOMISCHE EN FYSIEKE
BUURT EN WIJKAANPAK.



STAP 1.

STAP 2.

SOCIAAL, ECONOMISCH, FYSIEK
ANALYSE GEBOUW MET ALS DOEL MAATSCHAPPELIJKE WAARDE TE  
CREËREN VOOR BEWONERS IN DE WIJK.

ONDERZOEK EIGENAARSCHAP & HAALBAARHEID
IS ER SPRAKE VAN EIGENAARSCHAP EN BETROKKENHEID BEWONERS, 
HOE HOUDEN WE DE GELDSTROMEN IN DE WIJK, BETREKKEN 
ONDERNEMERS UIT DE WIJK.

Een gebouw is sociaal gezien een goed middel om bewoners in beweging 
te krijgen. Natuurlijk gericht op ontmoeting en sociale samenhang, maar 
dat is wat ons betreft een te beperkte opvatting over het gebruik van een 
gebouw als voorziening in de wijk. Er zijn meer wegen te bewandelen, 
om het gebouw goed te benutten. Met als doel: het versterken van de 
leefwereld, zodat bewoners met elkaar zelf hun problemen oplossen en 
kansen voor de buurt benutten.

Van bewoners wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid dragen voor de 
eigen leef- en woonomgeving, maar dan moeten bewoners ook invloed 
en zeggenschap hebben in de wijk. Een gebouw kan een middel zijn voor 
eigenaarschap van bewoners. Om dit op een goede manier te organiseren 
gaan De Buurtontdekkers de wijk in. Om te ontdekken wat er speelt. Welke 
maatschappelijke vraagstukken vinden bewoners belangrijk? Waar willen 
zij zelf verantwoordelijkheid voor dragen? En hoe past een leegstaand 
gebouw in dit plaatje? Tevens wordt samen met SOM= onderzoek gedaan 
naar hoe we de geldstromen in de wijk kunnen houden, om de haalbaarheid 
van het concept te vergroten. 

Elke gemeente heeft wel een leegstaand gebouw. Deze gebouwen zien wij als een mooie kans 
voor sociaal, economische en fysieke ontwikkeling van buurten en wijken. Eén om bewoners in 
beweging te krijgen en twee, leegstaande gebouwen in de wijk nieuw leven in te blazen. Voor 
maatschappelijke impact in de wijk. De samenwerking tussen De Buurtontdekkers en SOM= 
levert niet alleen een sociaal duurzame oplossing op, maar ook een duurzame exploitatie. 
Met behulp van een opstartsubsidie leveren wij deze toegevoegde waarde.

‘LEEGSTAANDE GEBOUWEN KOMEN WEER TOT LEVEN’



STAP 3.
SAMENKRACHT 
WAT WILLEN BEWONERS, WAT KUNNEN ZIJ ZELF EN WAAR 
HEBBEN ZIJ ONDERSTEUNING BIJ NODIG. WELKE IMPACT WILLEN WE 
SAMEN BEREIKEN?

Tijdens deze ontdekkingsreis zijn De Buurtontdekkers op zoek naar wat 
bewoners willen in de wijk en waar zij met elkaar de schouders onder willen 
zetten. In Wezep en Zwolle is er samen met bewoners bijvoorbeeld een 
bewonerscoöperatie opgezet. De Buurtontdekkers en SOM= gaan samen 
met de bewoners aan de slag met een ontwerp voor het gebouw. 

STAP 4.

STAP 5.

SOCIALE VERANDERING
ALS JE ZELF VERANDERT, VERANDERT JE OMGEVING MEE. NIEUWE VORMEN
VAN BEWONERSORGANISATIES ZIJN BEWONERSCOÖPERATIES, 
BEWONERSBEDRIJVEN, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP. DAAR HEBBEN WIJ 
VEEL ERVARING MEE.

VERDIENMODEL
EEN GOED VERDIENMODEL IS NODIG EN DAT KAN OP VELE MANIEREN.
OVERNEMEN DIENSTEN EN VOORZIENINGEN VAN OVERHEID EN ORGANISATIES 
DOOR BEWONERS, INITIATIEVEN GERICHT OP DE ENERGIETRANSITIE, VERHUUR 
WOONUNITS, SERVICEVERLENING, VERKOOP PRODUCTEN.

Een leegstaand gebouw biedt veel kansen op het gebied van sociale ver-
andering in de buurt. Op zoek naar nieuwe werkwijzen, systemen en struc-
turen om de transformatie van de lokale samenleving handen en voeten te 
geven. Een plek waar bewoners zelf algemene voorzieningen organiseren. 
Waar bewoners met elkaar op terug kunnen vallen. Plus andere vormen van 
dagbesteding, prettig opgroeien in de buurt, bestrijding eenzaamheid, 
stimuleren ondernemerschap, bevorderen gezonde leefstijl, kleinschalige 
zorg, voorkomen dat mensen in de problemen komen.

Hoe krijg je een gebouw in de wijk zelfvoorzienend? Zonder subsidie 
van een gemeente of fondsen? Er gaan veel geldstromen door de wijk 
en welke geldstromen kunnen bewoners in de wijk houden en benutten 
om hun eigen ambities te realiseren? Oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken zitten wat ons betreft vooral in de community zelf. Het is de 
kunst deze innovatiekracht te benutten en een verdienmodel te ontwikkelen 
gericht op een sociaal duurzame aanpak van de wijk.



DE BUURTONTDEKKERS EN SOM= EEN IDEALE
COMBINATIE VOOR DUURZAME VERDIENMODELLEN 
GERICHT OP SOCIALE VRAAGSTUKKEN EN KANSEN IN 
DORPEN EN WIJKEN.

Voor De Buurtontdekkers betekent geluk het ‘tevreden zijn over je eigen leefomstandigheden’. 
Overal waar wij zijn geweest, zijn bewoners meer tevreden over hun leefomstandigheden dan 
daarvoor. ‘Voor meer geluk in de buurt’ daar staan wij voor. De Buurtontdekkers is ons gezinsbedrijf. 
Van Ben, Antonie en Jorben Koenen. Oftetwel vader en twee zoons. Creativiteit is onze belangrijkste 
kernwaarde. Anders kijken, denken en doen. Met een hoge funfactor. Daarin maken wij het 
verschil en dat kenmerkt De Buurtontdekkers. Wij hanteren daarbij een terugkerend avontuur: 
ontdekken, inspireren, doen en uitvinden. 

SOM= bedenkt, beheert en begeleidt vastgoed. 
Met bijzondere huisvestingsadviseurs en (on)gewoon goede projectmanagers wordt door 
middel van creatieve oplossingen huisvesting gerealiseerd die aansluit bij de doelen van de 
organisatie. SOM= is gespecialiseerd in herbestemming, kantoorconcepten, duurzaamheid 
en beheer.


