
COMMUNITY WERK BELANGRIJK ONDERDEEL 
VAN DE WERKPROCESSEN IN DE SOCIALE WIJKTEAMS, 

GEBIEDSTEAMS, SAMEN DOEN TEAMS...

De Buurtontdekkers coachen Sociale Wijkteams, Gebiedsteams, Samen Doen teams en 
andere teams, om community werk en samenlevingsontwikkeling in de primaire werkpro-
cessen te krijgen. De teams zijn tot nu toe onvoldoende toegekomen aan preventie, inno-
vatie, collectieve oplossingen, werken aan sociale verandering en vernieuwing in de buurt: 
oftewel de transformatie van het sociaal domein. Hoe kunnen de teams dat gaan aanpakken?

PROCESCOACHING COMMUNITY WERK EN SAMENLEVINGSONTWIKKELING.
MISSCHIEN IETS VOOR JULLIE TEAM?

Neem dan contact met ons op:
ben@debuurtontdekkers.nl

antonie@debuurtontdekkers
jorben@debuurtontdekkers

06 232 074 17
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‘WIE BEN IK’ GESPREKKEN

DE BEDOELING

VISIE

SOCIALE AMBACHTSCHOOL

HET NIEUWE AMBACHT COMMUNITY WERK

DE BUURTONTDEKKERS

VERBETERPUNTEN OPLOSSINGEN

STRAATAANPAK

Community werk en samenlevingsontwikkeling. Dat betekent naast de individuele 
casuïstiek, ook inzetten op collectieve oplossingen. Maar heb jij daar wel of niet wat mee? 
Via intrinsieke motivatiegesprekken gaan wij op zoek naar de innerlijke drive van de 
medewerkers. Wat is jouw bedoeling (hogere doel) in het werk en wat heb jij van daaruit 
wel of niet met community werk en samenlevingsontwikkeling? Want niet iedereen in het 
team hoeft hetzelfde te doen. Aan de hand van een door De Buurtontdekkers ontwikkeld 
kaartspel, worden de ‘Wie ben ik’ gesprekken gevoerd. 

Per team gaan we op zoek naar jullie bedoeling. Jullie hogere doel. Waar staan jullie 
voor? Waarom gaan jullie ’s morgens fluitend naar je werk? Wat is jouw persoonlijke 
bedoeling (opbrengst vanuit het ‘Wie ben ik’ gesprek) en wat betekent dat voor het 
hogere doel van het team? Zo maak je een intrinsieke verbinding met de teamambitie. 
De bedoeling van het team heeft te maken met de lokale inkleuring van het gebied 
waarin gewerkt wordt. Natuurlijk moet deze wel een verbinding hebben met de 
bedoeling vanuit de gemeente. 

Als de bedoeling van het team duidelijk is en de stip aan de horizon staat, is  
de vervolgvraag: waar gaan jullie dan voor? Welke wegen ga je bewandelen om de 
bedoeling te realiseren? Zaken die genoemd worden zijn dan: zichtbaarheid vergroten, 
meer de verbinding zoeken met de bewoners, collectieve voorzieningen in plaats van 
individuele, eigenaarschap bij bewoners, creativiteit, lef en ondernemerschap, meer 
verbinding zoeken met de lokale partijen, samenwerken, doen, experimenteren, leren 
en veranderen.

Vanuit de Sociale Ambachtschool geven we trainingen aan de medewerkers van de teams, 
die iets hebben met community werk en samenlevingsontwikkeling. Deze medewerkers 
vormen samen het team community werk. Wat is community werk en samenlevingsontwik-
keling? Versterken sociale basis hoe doe je dat? De creatieve professional broodnodig 
in de transformatie. Buurt- en wijkgericht werken hoe dan? Wat zijn maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen? De drie transformatieniveaus innovatie, preventie en normali-
seren. Ontwikkelen andere en nieuwe werkwijzen, structuren en systemen. Storytelling: 
de kracht van verhalen. Samen nieuwe inzichten, kennis en kunde ontwikkelen. Sociale 
netwerken versterken. De thema’s zijn natuurlijk afhankelijk van de buurt waar het om gaat.

De Buurtontdekkers zijn lid van de sociale coöperatie Creative Tinkers. Vanuit dit gilde 
hebben wij het ambacht community werk bedacht. Als toegevoegd ambacht op jouw 
eigen ambacht. Community werk gaat over het in en vanuit de community werken en 
wat dat betekent voor alle professionals die in de wijk werkzaam zijn. 

Iedereen wil gelukkig zijn. Maar wat is geluk? Voor ons betekent het ‘tevreden zijn 
over je eigen leefomstandigheden’. En daar waar de leefomstandigheden in de buurt 
verbeterd kunnen worden, zijn De Buurtontdekkers van de partij. ‘Voor meer geluk 
in de buurt’ daar staan wij voor. De Buurtontdekkers is ons gezinsbedrijf. Van Ben, 
Antonie en Jorben Koenen. Oftewel vader en twee zoons. 

‘EEN ONTDEKKER IS IEMAND DIE IETS ONTDEKT WAT AL BESTOND, 
MAAR NOG NIET GEVONDEN OF BEKEND WAS.’

In de gemeente Ooststellingwerf hebben we met succes deze aanpak uitgevoerd. In totaal 40 professionals van de 
Gebiedsteams hebben dit programma doorlopen. Met als resultaat dat naast de individuele casuïstiek, community 
werk en samenlevingsontwikkeling is omarmd als belangrijk onderdeel van hun dagelijkse werk.

Doen, experimenteren en daarvan leren, dat doen we vanuit de straataanpak. In elk 
werkgebied kiest het team een straat uit, om de bedoeling en de visie tot uitvoering te 
brengen. Dat gebeurt in vijf stappen:
a. Straatanalyse maken.
b. Ontwerpen aanpak.
c. Plan van aanpak maken.
d. Uitvoeren.
e. Evalueren – lessons learned.
Op basis van de lessons learned worden de vervolgstappen in de goede richting bepaald. 
Hoe kunnen we individuele casuïstiek verbinden aan de kansen in de buurt? En zo werken 
aan een sociaal duurzame aanpak. Hoe komen we van maatwerkvoorziening naar alge-
mene voorziening? Hoe krijgen we bewoners in beweging? Hoe versterken we de sociale 
basis in de buurt? Het gewoon gaan doen in de straat geeft de teams veel energie en 
inspiratie. Zo is de ervaring tot nu toe. De straat in, zichtbaar worden, contact maken met 
bewoners en zo ontdekken wat er speelt in de straat en de buurt. Dat is community werk.

‘VOOR MEER GELUK IN DE BUURT’

STAPPENPLAN

Door de hoge caseload, komen de wijkteams niet toe aan 
de bedoeling van de transformatie: sociale verandering en 
vernieuwing.

De focus van de sociale wijkteams is gericht op de 
individuele casuïstiek.

De wijkteams zijn onvoldoende zichtbaar in de buurt. Daardoor 
zijn zij niet laagdrempelig genoeg. Het outreachend werken, 
de eropaf aanpak, komt niet van de grond.

De wijkteams zijn teveel gericht op de zelfredzaamheid van 
bewoners. Zij spelen onvoldoende in op wat bewoners zelf 
en onderling kunnen oplossen.

De wijkteams zijn niet gericht op het versterken van de 
sociale basis in de buurt. Dat was wel de bedoeling van de 
transformatieopgave.

De wijkteams komen niet toe aan de gewenste integrale aanpak. 
Ja, er wordt nauwer samengewerkt en men weet elkaar beter te 
vinden. Dat is de grote winst van de decentralisatie tot nu toe. 
Maar integraal werken komt niet echt van de grond.

Goedkoper, dat was de grote belofte van de decentralisaties. 
Maar de tekorten in de jeugdzorg en de WMO zijn groot.

De bedoeling en visie zijn bij de wijkteams vaak niet duidelijk. 
Wat is het hogere doel van het wijkteam? Hoe denken zij dat 
te realiseren? Ook de opdracht vanuit de gemeente aan de 
wijkteams is vaak niet helder.

SOCIALE VERANDERING
De Buurtontdekkers ontwikkelen samen met de teams 
een sociale buurtaanpak gericht op sociale verandering. 
De buurt is de meest ideale schaal voor transformatie.

VAN MAATWERKVOORZIENING NAAR 
ALGEMENE VOORZIENING
De Buurtontdekkers gaan samen met de teams en 
bewoners op zoek naar collectieve oplossingen, in plaats van 
maatwerkvoorzieningen.

DE STRAATAANPAK – GEWOON DOEN!
De Buurtontdekkers nemen de wijkteams mee in de straataan-
pak. Om de zichtbaarheid te vergroten, contact te maken met 
bewoners en te ontdekken wat er speelt en leeft. Op zoek naar 
goede ideeën en ambities van bewoners om het leefplezier 
in de straat en buurt te versterken, om vervolgens individuele 
casuïstiek te verbinden met de kansen in de buurt.

SAMENKRACHT VERSTERKEN
Zelfredzaam ben je altijd in relatie met andere mensen. 
We hebben altijd de ander nodig, niemand kan het alleen.  
De Buurtontdekkers nemen de wijkteams mee in hoe je 
samenkracht in de buurt versterkt. Pas dan kom je tot een sociaal 
duurzame aanpak van de vraagstukken in de buurt.

VERSTERKEN SOCIALE BASIS
Voor het slagen van de transformatie is een sterke sociale basis 
nodig. De Buurtontdekkers gaan samen met de wijkteams 
op ontdekkingsreis hoe je de sociale basis in de buurt kunt 
versterken. Zowel functioneel (oplossen vraagstukken) als 
relationeel (versterken sociale verbanden tussen bewoners).

INTEGRALE AANPAK
Integraal is natuurlijk een containerbegrip, maar 
De Buurtontdekkers verstaan daar het volgende onder: werken 
vanuit het perspectief van de bewoners. En dat gebeurt nog 
veel te weinig. Want wat is dan dat perspectief van bewoners? 
Wij gaan dat samen met de teams ontdekken en vervolgens de 
werkwijzen daarop aanpassen. Omdat wij ervan overtuigd zijn 
dat de oplossingen voor individuele en collectieve problemen 
in de community zelf zitten.

ONDERNEMERSCHAP
Wat dreigt zijn nieuwe bezuinigingen van overheidswege, 
terwijl er nu juist extra ingezet moet worden op het versterken 
van de sociale basis, preventie, innovatie en sociale verandering. 
Dat vraagt om meer handelingsruimte en ondernemerschap 
van de medewerkers in de wijkteams. Doen we dit niet, dan 
gaat de transformatie niet lukken. De Buurtontdekkers nemen 
als sociaal ondernemers de teams mee, hoe je met lef, 
creativiteit en ondernemerschap kunt komen tot effectievere 
en efficiëntere werkwijzen.

DE BEDOELING EN DE INTRINSIEKE MOTIVATIE
Waarom gaan jullie ’s morgens fluitend naar je werk? Waarom 
doe jij dit werk? Waar geloven jullie in als team? Waar staan en 
gaan jullie voor? De Buurtontdekkers gaan op een leuke en 
creatieve manier met de teams aan de slag om de bedoeling, 
visie en vervolgens de opdracht helder te krijgen. Als stip 
aan de horizon, maar ook als inspirerend vertrekpunt voor 
het werk van vandaag.
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