1. Wijkempowerment
2. Collectief + individueel empowement
3. Break outen

Kolonisten van de Wijk
Joop Hofman
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Overwegingen Raster Welzijnsgroep:
1. Bewonersinvloed en de Deventer Wijkaanpak.
Tijd voor een nieuwe generatie
2. Zoeken naar bredere vormen voor
bewonersondersteuning, dan alleen die ene
bewonersgroep
3. Als dé lokaal deskundige vorm willen geven aan
de sociale kant van herstructurering
4. De lol van inspirerend samen ontwikkelen
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Bij de aanvrage:

‘’

Een route waarbij bewoners de creator worden van hun nieuwe wijk

▪ op basis van eigen veranderwensen
▪ met eigen perspectief van een goed leefklimaat
▪ een eigen buurtidentiteit vaststellen
▪ in dialoog met andere bewoners
▪ als verantwoordelijke voor veranderingen
▪ op een leuke manier
Vier innovatieve kenmerken
▪ afscheid nemen van het nu
▪ co-productie op basis van verschillen(driehoek)
▪ fijnmazige netwerken als veranderpodia
▪ planprofiel wijk als meetlat

‘’
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Verkenningen

2
Proefboren
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Keukentafelgesprek

1
Verkenningen
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Kampvuur
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Keukentafelgesprek
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Kampvuur
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gangmaker
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Keukentafelgesprek

14%
29 met gangmakers
14%
22%
13 met instanties
3%
3%
Opvattingen: 178
45 stellingen
11%
Mobiliseren gangmakers: 2011%
14%
Wijkgeschiedenis delen:
5%
5%
3 verteldiners
7%
1 Buurtmuseum 11% 7% 13%
11%
Veel wijkverhalen
12 keukenstoelen

450 woningen:
49 gemeenschappen plus lokatie
87 Gangmakers
22 functionarissen die het verschil maken
50 verhoudingen tussen en in gemeenschappen in beeld
Betekenis van de wijk vanuit bewoners
15 sociaal geënte verbeterideeën
Van slecht sociaal cohesie beeld naar sterke onderlinge relaties
Van sociaal conflict naar sociale kracht
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2
Proefboren

22%

4
Kampvuur

Zo zijn onze manieren
Bew oners van overmorgen
1001 verschillen
Huisje, boompje, straatje
Wat moet er zijn in de w ijk

14%

Rondom het huis
Wat moeten anderen doen
Veiligheid

13%

Meepraten
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Keukentafelgesprek

1
Verkenningen

2
Proefboren3

4
Kampvuur

Keukentafelgesprek
25 gesprekken (3 – 17 bewoner per gesprek)
25 gemeenschappen: Rivierenwijk én Deltabuurt
Internet: www.buurtsmederij.nl
Bewonersvisie: De Meetlat
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Bewonersplan
Kampvuur
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Als bewoners vanaf de keukentafel een eigen
ontwikkelingsvisie op de wijk kunnen maken………………

De Benadering
1.
2.
3.
4.

bewoner stelt zelf zijn ‘groep’ vast, vandaar uit handelen
permanent rouwproces
zintuigelijk en optuigelijk. ‘Appél op primair handelen’
de Meetlat bestaat echt (boek, album, kaartjes, cord)

5.

identiteitsontwikkeling is verleden gerelateerd: vanuit heden naar verleden
en dan naar toekomst
kleinste gemene veelvoud en niet vanuit grootste gemene deler
de dialoog over uitspraken van de wijk met de wijk

6.
7.
8.
9.

tegenstellingen vinden-koesteren-benutten( juist in de paradox zit de sleutel
voor de oplossing)
onbelast is zonder last en zonder lijst
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…. dan kunnen bewoners ook vanachter diezelfde
keukentafel een eigen toekomstplannetje maken.
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Opdracht PAK je Kans!
“Ontwikkel en beproef een praktisch werkmodel waarmee de
sociale positieverbetering van bewoners in de Rivierenwijk–
Deventer vormt krijgt…”

PAK
Project Alledaagse Kansen

Laboratorium voor Alledaagse Kansen
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Kapstok PAK je Kans!

PAK is Project voor Alledaagse Kansen
• PAK is in de Rivierenwijk
• PAK speelt in op de resultaten van Kolonisten van de Wijk
• PAK gaat over 5000 inwoners en is ooit bedoeld voor 50 (inmiddels 400)
Rivierenwijkers
• Ruim 100 bewoners zijn ‘erkend’ PAKker met PAKcontract
• PAK groeit tot 5 wijkvoorzieningen (2 PAKhuizen, judoclub, afvalclub,
…MEER)
• PAK is 3 werkers en 2 labo’s:= 40 u/w
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• De wijk gaat op de kop (sociaal en fysiek)
• Leven van bewoners gaat op de kop (2/3 pakt z’n kans, 1/3
heeft zetje nodig)
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Laboratorium formule

De PAK-formule wordt dan:
S(1/3 + 2/3) > 1
(het geheel is meer dan de som der delen: mensen maken de wijk!)
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1.

Informeren en praten

PAK route

Zes aanpak-terreinen
de kapstok voor bewoners

Met wie
Keukengesprek/Motorkapgesprek

•

• Ikzelf

( opleiding, werk, talentontwikkeling, goed in je vel zitten, gezondheid,
uiterlijke verzorging, geld, healing)

Kansen zoeken en benoemen
Bewoners benoemen resultaten

•

• Mijn huisgenoten ( tijdmanagement, aandacht voor kinderen, opvoeden,
vakantie)

Ondertekenen PAKplan

•
•
•
•

Bewoners beheren en volgen dossier

•

Coach benoemen
Bewoners benoemen coach ( uit eigen sociale groep)
Aanbieders (instellingen) zijn in beeld en match volgt

•

Mijn buurt ( contact, taalbehoefte, bestaan, erkenning,samen dingen doen)
Mijn wijk ( contact, mobiel zijn)
Mijn wijkvernieuwing ( niet mee bezig)
Mijn woning ( stimulerende omgeving, zelftrots, inrichting)

Bewoner aan de slag
.

Veranderen, klimatiseren – reuring in de tent, collectiveren
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Kruispunt van alledaagse kansen
Vijf terreinen van empowerment
(de kapstok voor professionals)
Leren en
groeien

•
•
•
•
•

Individueel leren en groeien
Buitengeslotenen insluiten
Leveren van eigen inzet
Invloed hebben bij wijkbeslissingen
Aansluiten bij informele sociale netwerken (talent/sociaal
kapitaal)

Eigen inzet

Invloed bij
wijkbeslissingen

Inzet eigenen wijkkapitaal

Deelname
aan
netwerken

Ikzelf
Mijn huisgenoten
Mijn buren
Mijn wijk
Mijn wijkvernieuwing
Mijn woning
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Drie opdrachten bij de start

Opdracht voor professionals
• De opgave luidt:

• voor professionals
• voor bewoners
• voor lab (opbouwwerk)
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“Er voor zorgen dat mijn organisatie een dusdanige stijl van werken
heeft waardoor bewoners voortgang boeken op de vijf genoemde
punten van empowerment met kenmerkende werkwoorden als
dienen, faciliteren, confronteren en prikkelen”
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Vraag voor bewoner(s) –
per adres
De opgave:
•
•
•
•
•
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Bedenk welke wens ik heb/welke kans ik wil pakken en waarom
Benoem welk resultaat ik daarbij voor ogen heb
Benoem eigen inzet en PKB inzet
Benoem leverancier en coach
Sluit contract met jezelf, PAK en coach

40

Opdracht voor opbouwwerker

PAK resultaten
18 maanden na de start
•91 PAKkers binnen de lijnen
•82 PAK-plannen
•Twee PAKhuizen
• Bedrijfjes: klussenbedrijf, taxi, witgoedexport, beautysalon, tattooshop …
• Soc. culturele wijkactiviteiten: judoclub, wijkrestaurant, schildergroep
• Wijk grassrootsorganisatie: Afvalclub Rivierenwijk, cursus
paintbrushtekenen,. …
• Talentontwikkeling: zangeres, kinderboek schrijven, schilderen, breien met
hondenhaar, nailstyling
• Persoonlijke winst: rijbewijs, bijles, EHBOdiploma, nederlandse les,
afvallen, diploma voetpedicure, diploma beautysalon
• Gezinsstijging: uit depressie S. , man Saz, neemt vrouw mee uit
• Werk: ouderenverzorger, sloper,

• Dit allemaal aan elkaar breien, uitzoeken, uitproberen, vormgeven,
intrainen, monitoren, begeleiden, coachen, bijstellen opschrijven,
handzaam maken
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Uitkomsten
•
•
•
•
•
•

PAK praktijk-ervaring
• Eerst versterken van individu en eigen huishouden, dan pas bruggen
bouwen naar andere netwerken
• Bewoner is vertrekpunt en blijft actor
• Doorbreken van afhankelijkheidsrelatie instituties
• Individu wordt benaderd als wijkbewoner niet als probleemgeval fase 4 code 6 - bak 5
• Focus op toegewijde personen, niet op organisaties
• Fysieke plaats om te experimenteren
• Focus op motivatie en gedachten en niet op gedrag
• Inzet PKB voortdurend op het randje

Veel vrouwen pakken hun kans
Via vrouwen rest van het huishouden
Gaat vooral om zelftrots (o.a. afvalclub)
Ruimte voor talentontwikkeling (Pakhuis)
Veel coaches uit eigen netwerk (Rolmodel)
Veel gebruik van informeel aanbod
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1.

Welke cruciale rollen neemt de professional (opbouwwerker) in om dit proces
te laten?

2.

Welk gedrag of handelingen in deze rol zorgen datslagwelkeen het goed gaat?
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1. Gemeente (beleid): wat kun je
als gemeente doen om handen
en voeren te geven aan
Collectief Empowerment?
2. Uivoerder: hoe kun je hier als
werker om chocola van maken
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