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Ben Koenen BV doet in sociale buurt- en
wijkontwikkeling. Tot 2007 werkte de
naamgever als opbouwwerker bij diverse
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welzijnsorganisaties. “Uit passie voor het vak en
voor de samenleving besloot ik voor mezelf te
beginnen.” Sociaal projectontwikkelaar, noemt hij
zich nu, en breed georiënteerd. “Misschien ben ik
wel die generalist waar Nederland zo naar zoekt.”

ZZP’er in

samenlevingsopbouw
S

ociaal projectontwikkelaar…
‘Verklaar de titel’ is voor Ben
Koenen een eenvoudige opgave.
“Het ontwikkelen van projecten
en aanpakken in de buurt, gericht
op complexe sociale vraagstukken.
Dat is de kern van wat ik doe. Als
kwartiermaker zie ik een project als het
begin van een duurzaam proces, en
mijn werkzaamheden als bouwstenen
voor een socialere samenleving. Daarbij
probeer ik altijd aan te sluiten bij de
bestaande sociale infrastructuur en deze
te versterken. Mijn inzet moet niet een
eenmalig kunstje zijn. Dat gebeurt al veel
te veel in Nederland.”
Tot Koenens opdrachtgevers behoren
bewonersorganisaties, gemeenten,
corporaties, welzijnsorganisaties en
zorginstellingen. De opdrachten variëren
van projectontwikkeling, buurtregie en
ondersteuning van bewonersgroepen
tot methodiekontwikkeling, trainen van
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sociaal werkers en dorps- en wijkplannen
opstellen. “Ik werk dan ook, behalve met
bewoners en hun organisaties, heel veel
samen met de mensen op de werkvloer:
de woonconsulent, de opbouwwerker,
de wijkagent, de maatschappelijk werker,
wijkverpleegkundigen, jongerenwerkers −
noem maar op.”

Keukentafel
Wat hem dreef om ZZP’er te worden…
“Ik had het idee dat ik zonder bemoeienis
van bovenaf, van het management,
veel effectiever zou kunnen zijn voor
een socialere samenleving. En dat
idee is uitgekomen. Als zelfstandig
ondernemer ontwikkel je een ander
arbeidsethos. Je doet de dingen waar
je goed in bent, vanuit passie ontwikkel
je nieuwe concepten en oplossingen. Je
ontwikkelt jezelf veel sneller, omdat je
veel breder en anders kijkt en opereert.
En, heel belangrijk: je maakt je eigen
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keuzes.” Als sociaal projectontwikkelaar
is Koenen veel breder georiënteerd
dan de opbouwwerker, meent hij zelf.
“Misschien ben ik wel die generalist
waar Nederland zo op zoek naar is…
Overigens: het opbouwwerk is wel
vaak betrókken bij de projecten die
ik doe. En ik heb nog heel veel baat
bij mijn opbouwwerkachtergrond.
Vooral als het gaat om het mobiliseren,
sociaal organiseren en empoweren van
bewoners.”
De bewoners zijn voor hem altijd het
vertrekpunt. “Ik ben geen adviesbureau,
ik sta nog dagelijks met ‘de laarzen
in de klei’. Om samen met bewoners
plannen te maken en die te verbinden
met professionals in de buurt. Zo kom ik
vaak achter de voordeur, raak ik aan de
keukentafel in gesprek met bewoners.
En dan zie je en hoor je veel. Enorme
indruk maakte op mij een huisbezoek in
Roombeek, de Enschedese wijk van de

Thema: Vakmanschap in de wijk

Ben Koenen

vuurwerkramp. Een jong stel vertelde
dat zij tijdens de ramp in Parijs waren en
hun kinderen bij opa en oma hadden
ondergebracht – die in Roombeek
woonden. Ze hoorden van de ramp in hun
wijk maar konden niemand van de familie
bereiken. Alle communicatiemiddelen
lagen plat. Drie uur lang hebben die
ouders in martelende onzekerheid geleefd
over het lot van hun kinderen en familie.
Ja, dan heb je het vervolgens even niet
meer over de sociale wederopbouw van
de wijk.”

Vis in het water
Creatief, strategisch – dat zijn voor
Ben Koenen sleutelwoorden in zijn
vakmanschap. “Je moet op een
fantasievolle en onorthodoxe wijze
processen kunnen inrichten die leiden
tot het gewenste maatschappelijke
rendement. Ik vind het leuk om nieuwe
oplossingen te ontwikkelen voor oude

problemen. Vaak wordt ook gezegd dat
ik in staat ben om mensen enthousiast
te maken en te binden aan een project.
Daarnaast is natuurlijk een brede kennis
van het sociale domein vereist.”
Na de Middelbaar Sociaal Pedagogische
Opleiding begon Koenen op zijn 19e (!)
als jongerenwerker en deed later nog
parttime de Academie voor Sociale en
Culturele Arbeid. “Maar het meeste
heb ik geleerd in de praktijk, als
jongerenwerker, sociaal-cultureel werker
en later als opbouwwerker. Ik zie op
dit moment ook een groot gat tussen
opleidingen en de markt. Daarom heb
ik samen met twee andere bedrijven de
Sociale Ambachtsschool opgezet: die leidt
vanuit de praktijk best persons voor de
buurtaanpak op.”
Leiden ZZP’ers een eenzaam bestaan?
Daar moet je bij Ben Koenen niet mee
aankomen: “Ik heb nog nooit zoveel
collega’s gehad! Op dit moment

‘Dagelijks met de
laarzen in de klei’

voer ik vijf projecten uit met vijf
verschillende teams. En ik voel me overal
thuis. Het grootste voordeel vind ik dat
je als ZZP’er om je deskundigheid wordt
binnengehaald, waardoor je alle ruimte
krijgt om je kwaliteiten te benutten. Ik
voel me dan ook als een vis in het water.
Ik wil nooit meer anders.”
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Frans van der Heijden is publicist
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