


•  Een community met een sterke identiteit
•  Een community die verantwoordelijk-

heid neemt, mits zij ook zeggenschap en  
invloed heeft

•  Een community waarin mensen elkaar 
helpen 

De samenleving verandert. Wat betekent 
dit voor bewoners in de buurt? Hoe ver-
anderen zij mee? De toekomst vraagt om 
sterke communities die hun eigen pro-
blemen kunnen oplossen. Mensen wil-
len de kans krijgen om op zoek te gaan 
naar nieuwe manieren, om zélf het roer 
in handen te krijgen. Daarom gaan we 
in buurten en wijken op zoek naar Sofie.

Waarom Sofie?
Sofie helpt bij het zoeken naar échte ver-
andering en vernieuwing die gedragen 
wordt door bewoners zelf. Dat vraagt om 
een nieuwe manier van kijken. Sofie staat 
voor lokale wijsheid, kleinschaligheid, nieu-
we solidariteit en eigenaarschap.

Werkwijze? 
We gaan een half jaar de straat op. Om te 
beginnen gaan we op zoek naar de iden-
titeit van de buurt. Die ligt besloten in de 
dromen, ideeën, ambities, gewoonten en 
geschiedenis van de bewoners. Door in 
gesprek te gaan met mensen binnen en 
buiten de buurt, brengen we beweging op 
gang. Met de inzet van creatieve ontwerp-
processen, gericht op sociale verandering, 
ontwikkelen we samen met de bewoners 
de voorzieningen om hun leefomgeving 
te verbeteren.

Kortom
- Kort en krachtig
- Gericht op sociale verandering
- Focus op de buurt 
- Vrolijk en creatief

In de praktijk
Op zoek naar Sofie wordt uitgevoerd door 
Ben Koenen en Daniël Pit. Gepassioneer-
de ondernemers met veel ervaring in het 
community werk.

Wie is Sofie? 
Sofie weet wat ze wil. Het is een sterke 
dame die zich niet de kaas van het brood 
laat eten. Zij is het boegbeeld van de buurt 
en weet wat er leeft en speelt. Zij heeft 
een sterk netwerk en kent iedereen. Sofie 
staat voor praktische wijsheid, talent en 
ambitie. Je kan haar alles vragen over de 
buurt. Daarnaast kan ze ook een bijdrage 
leveren aan het verwezenlijken van de am-
bities van haar medebewoners. Dit doet ze 

door haar talenten in te zetten. Sofie kan 
het allemaal! Maar waar vind je Sofie? Wij 
gaan ervan uit dat iedereen een Sofie in 
zich heeft. Door de juiste vragen te stellen, 
goed te luisteren en écht geïnteresseerd te 
zijn in mensen tover je haar tevoorschijn. 

jouw dromen, ideeën 
en ambities -

Ben: “We willen met Sofie iets nieuws doen, 
geen oude wijn in nieuwe zakken maar 
werken aan sociale innovatie op buurtni-
veau. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen. 
Ik weet nog dat we midden in Roombeek 
stonden na de vuurwerkramp. We had-
den de opdracht om met de bewoners de 
sociale wederopbouw te realiseren. Door 
een buurtsoap en een historische route, 
naast andere dingen natuurlijk, kwamen 
de mensen weer tot elkaar en tot zichzelf. 
Het gaat daarbij om persoonlijke betrok-
kenheid. Ik ben nog eens terug geweest, 
dat gaf een speciaal gevoel. Bij het zien 
van de nieuwe wijk had ik toch zoiets: hier 
hebben wij aan bijgedragen.”

Daniël gelooft in de kracht van vrolijkheid: 
“Het klinkt misschien een beetje vreemd, 
maar door humor en vrolijkheid te gebrui-
ken als instrument verbind je mensen aan 
elkaar. In een diverse samenleving is dat 
heel belangrijk, humor is universeel. Zo heb 
ik eens geholpen in een buurt waar ze last 
hadden van rondhangende jeugd. Door 
met bewoners en acteurs door de buurt 
te trekken en het ongewenste gedrag uit 
te vergroten stroomde de straat vol met 
bewoners die mee wilde werken aan een 
oplossing.”
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