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Colofon 

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. De Kenniswerkplaats 

(KWP) is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en enkele andere kennisinstituten. De KWP heeft twee doelen: het ontwikkelen van beleids- 

en praktijkrelevante kennis op het gebied van leefbaarheid in stadswijken en bijdragen aan de 

uitwisseling en toepassing van deze kennis in het Rotterdamse beleid. De KWP laat in Rotterdam 

onderzoek uitvoeren. Zo is er onder meer onderzoek gedaan naar burgerparticipatie, veiligheid en 

veiligheidsbeleving, het functioneren van buurtwachten, naar seksuele straatintimidatie en naar de 

mogelijke effecten van het Rotterdamse Woonbeleid. Daarnaast organiseert de KWP diverse 

evenementen zoals lezingen, masterclasses, enzovoorts. Alle publicaties, activiteiten en diverse video’s 

van lezingen zijn te vinden op: www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl. 

 

 

 

 

 

http://www.kenniswerkplaats-leefbarewijken.nl/
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Voorwoord 

In dit verkennende onderzoek is bij en samen met verschillende bottom-up gestarte initiatieven 

onderzocht in hoeverre en op welke wijze bewoners initiatieven bijdragen aan het vergroten en 

versterken van sociale verbindingen. Daarnaast is gekeken in hoeverre deze activiteiten kunnen 

bijdragen aan het terugdringen van isolement en het vergroten van sociale contacten van mensen 

in een kwetsbare positie. Het onderzoek is niet representatief voor alle sociale initiatieven in 

Rotterdam, het betreft namelijk een klein onderzoek naar vijf initiatieven. Desondanks werpt het 

onderzoek licht op succesfactoren en uitdagingen bij het opzetten en behouden van sociale 

initiatieven. Wij willen de deelnemers aan het onderzoek hartelijk danken voor het vrijmaken van 

tijd en de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij hun initiatieven. Tijdens het onderzoek hebben 

we gezien dat bij alle initiatieven betrokken en bevlogen personen actief zijn. Deze vrijwilligers 

zetten zich belangeloos in voor anderen en een betere buurt. Tot slot ook dank aan de leden van 

de begeleidingscommissie, de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken 

voor de mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren.  
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Samenvatting 

In dit onderzoek is via een vijftal casestudies bekeken of en hoe kleinschalige bottom-up gestarte 

burgerinitiatieven in Rotterdam direct of indirect beogen bij te dragen aan het vergroten en 

versterken van sociale verbindingen en zo sociaal isolement tegengaan. De reden hiervoor is dat 

er vanuit de gemeente Rotterdam in toenemende mate aandacht is voor het tegengaan van 

eenzaamheid bij kwetsbare bewoners. De transitie naar de participatie-samenleving en de 

terugtrekkende overheid hebben ertoe geleid dat de gemeente opzoek is naar nieuwe manieren 

om kwetsbare groepen in de samenleving te blijven bedienen. Bottom-up gestarte initiatieven 

sluiten aan op deze ontwikkelingen en vormen daarom in potentie een belangrijke partner voor 

de gemeente in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement. Het onderzoek bestaat uit een 

korte literatuurverkenning, observaties en diepte-interviews met initiatiefnemers, vrijwilligers en 

deelnemers. In het onderzoek staan twee vragen centraal: 1) In hoeverre en op welke wijze 

dragen de belichte sociale bottom-up initiatieven bij aan het vergroten en versterken van sociale 

verbindingen en 2)Wat zijn de randvoorwaarden voor succes van de belichte sociale bottom-up 

initiatieven in Rotterdam? 

 
Ten eerste is aan de hand van literatuur een theoretisch kader opgesteld. Hierbij is specifiek 

gekeken naar de betekenis en bestaande kennis over de in dit onderzoek gehanteerde begrippen. 

Hoewel er veel verschillende definities gehanteerd worden, is er overeenstemming dat een 

belangrijk kenmerk sociaal isolement het ontbreken van betekenisvolle sociale contacten is 

(Hortulans, et. al. 2003). Wanneer we in dit onderzoek praten over sociaal isolement, bedoelen 

we daar mensen mee die eenzaamheid ervaren door een gebrek een betekenisvolle sociale 

contacten. Sommige groepen lijken extra kwetsbaar om in een sociaal isolement terecht te 

komen. In dit onderzoek wordt met de kwetsbare of eenzame bewoner vooral gerefereerd aan 

bewoners die binnen één of meerdere van de risicogroepen vallen en tot de sociaal geïsoleerden 

behoren. Zij hebben weinig contacten en voelen zich daardoor eenzaam. Van de mensen die 

behoren tot de groep sociaal geïsoleerden heeft een relatief groot deel zowel geringe 

competenties als een beperkte mate van (passieve) maatschappelijke participatie. Uit de praktijk 

is bekend dat eenzaamheid vaker voor komt bij mensen met een beperking, mensen met 

gezondheidsproblemen, niet-westerse migranten, weduwen/weduwnaars, gescheiden mensen 

en laagopgeleiden (Movisie, 2016).  

Er zijn verschillende manieren waarop eenzaamheid bestreden kan worden. De belangrijkste 

factoren hierin zijn een divers sociaal netwerk, bestaande uit contacten die emotionele steun 

bieden en minder diepgaande contacten. Hierbij wordt gesproken over bonding en bridging. Bij 

bridging komt men in contact met nieuwe netwerken via nieuwe (niet per definitie diepgaande) 

relaties. Deze relaties kunnen fungeren als bruggen tussen verschillende (hechte) netwerken 

(bridging). Zodra mensen verbonden worden met mensen uit andere netwerken, zijn er meer 

mogelijkheden om toegang te krijgen tot hulpmiddelen en informatie. Daartegenover staan sterke, 

intieme relaties met mensen in een intern gesloten netwerk (bonding). Bewonersinitiatieven 
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kunnen ook beschouwd worden als kleine netwerken waarbinnen relaties ontstaan tussen 

mensen uit andere netwerken of uit hetzelfde of een vergelijkbaar netwerk. Binnen het onderzoek 

is bekeken in hoeverre de initiatieven leiden tot een vergroting van de sociale netwerken (bonding 

of bridging) van deelnemers en wat voor soort contacten er gelegd worden.  

 
In dit onderzoek zijn vijf initiatieven geselecteerd die direct of indirect gericht zijn op het vergroten 

en versterken van de sociale verbindingen in de wijk. Bij de selectie is gekeken naar initiatieven 

die vanuit bewoners zijn gestart, verschillende activiteiten en doelgroepen hebben en in 

verschillende gebieden in Rotterdam actief zijn. De belichte initiatieven zijn verschillend 

georganiseerd en wisselen in grootte en professionaliteit. De deelnemers en initiatiefnemers zijn 

vaak niet gestart met bepaalde beleidsdoelen of een missie. Zij zijn vaak ontstaan als gevolg van 

een ervaren gemis in de samenleving bij de initiatiefnemers. Een andere overeenkomst tussen 

de initiatieven is dat zij allen de sociale component erg belangrijk vinden. Waar het ene initiatief 

zich ten doel stelt mensen weer richting een volwaardige deelname aan de samenleving te 

bewegen, zijn andere initiatieven meer onbewust actief bezig met het creëren van sociale 

netwerken en contacten.  

Voor veel deelnemers bieden de initiatieven een gevoel van veiligheid, ergens bij kunnen horen 

of simpelweg even met gelijkgestemden onder elkaar kunnen zijn. De initiatiefnemers, maar ook 

deelnemers die wij gesproken hebben, benadrukken het belang van de sociale interacties en 

contacten die ontstaan tussen bewoners. De bereikte doelgroepen van de initiatieven komen in 

veel gevallen overeen met wat binnen de literatuur als kwetsbare groepen worden gedefinieerd 

(ouderen, laagopgeleiden, personen met afstand tot de arbeidsmarkt). Er worden (potentieel) 

kwetsbare en eenzame bewoners bereikt die mogelijk minder of geen aansluiting vinden bij 

reguliere of grootschalige initiatieven. Sommige deelnemers geven expliciet aan het informele 

karakter van bewonersinitiatieven te verkiezen boven het reguliere maatschappelijke aanbod. De 

initiatieven slagen er namelijk in een veilige, laagdrempelige en vertrouwde omgeving te creëren 

voor deelnemers. Het vrijblijvende karakter van de initiatieven zorgt ervoor dat er ruimte is voor 

inbreng van bewoners. Daarmee onderscheiden de initiatieven zich van professionele 

maatschappelijke organisaties. 

De belichte initiatieven lijken erin te slagen om de kwetsbare bewoners te bereiken waar de 

gemeente zich op richt in haar strijd tegen eenzaamheid. Op het eerste oog lijken de initiatieven 

daarom interessant voor de gemeente als partner om eenzaamheid en sociaal isolement te 

bestrijden. Tegelijkertijd signaleren we dat de gelegde contacten vaak sterk verschillen per 

initiatief en afhankelijk zijn van de initiatiefnemer. Uit de inspanningen die de initiatiefnemers 

moeten doen om deelnemers aangehaakt te houden, rijst de vraag in hoeverre de initiatieven 

bijdragen aan het leggen van duurzame en betekenisvolle contacten en verbindingen in de wijk. 

De indruk wordt gewekt dat indien de initiatieven en/of initiatiefnemers wegvallen, de 

opgebouwde verbindingen en netwerken ook stoppen te bestaan. Hoewel er voorbeelden zijn 

van deelnemers die buiten de initiatieven met elkaar optrekken, geldt voor de meeste deelnemers 

dat het initiatief de verbindende factor is. 
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Er is daarom gekeken naar de soorten sociale contacten en verbindingen die gelegd worden. 

Hierbij is onder andere aandacht besteed aan de toekomstbestendigheid, duurzaamheid en aard 

van de contacten. Gelet op de aard van de contacten zien we dat er initiatieven zijn waarbij 

bridging, bonding of een combinatie van beide vormen plaatsvindt. Bonding is een belangrijk 

aspect voor sociale initiatieven, omdat kwetsbare deelnemers behoefte hebben aan lotgenoten 

met een vergelijkbare achtergrond. Desondanks zien we dat als er bridging plaatsvindt, door een 

heterogene samenstelling van de groep, deelnemers zich in meer verschillende netwerken gaan 

bevinden en daarmee de kans op eenzaamheid verkleind kan worden. Men kan zich bijvoorbeeld 

op gaan trekken aan ‘sterke schouders’ of informatie en hulpmiddelen verkrijgen via de andere 

netwerken. Sommige deelnemers staan zo ver van de samenleving dat zij in eerste instantie 

contact zoeken met lotgenoten. Voor deze, vaak zeer kwetsbare groep, kan dit een eerste stap 

zijn in de richting van het toetreden tot sociale netwerken. Bij andere deelnemers zien we juist de 

behoefte aan een gemengde deelnemersgroep. Hierdoor leert men andere culturen en groepen 

kennen en leert men van elkaar. 

De succesfactoren, uitdagingen en knelpunten waar initiatiefnemers mee te maken krijgen, 

hangen veelal met elkaar samen. De succesfactoren zijn, vanwege het kleinschalige karakter van 

de initiatieven, vaak ook een risico. Zo signaleren we dat de initiatieven sterk afhankelijk zijn van 

één kartrekker. Dit is vaak ook een succesfactor omdat deze persoon de verbindende schakel is. 

Een andere succesfactor is het laagdrempelige karakter van de initiatieven en de manier waarop 

zij een vertrouwde en veilige omgeving weten te creëren voor mensen die vaak als kwetsbaar en 

moeilijk bereikbaar worden beschouwd. Waarin de initiatieven zich onderscheiden van het 

reguliere aanbod, is het feit dat zij minder verantwoording hoeven af te leggen aan instanties. 

Hierdoor is het aanbod vrijblijvender en worden de initiatieven als minder dwingend ervaren door 

deelnemers. Benoemde de knelpunten zijn de relatie met de gemeente, (die wordt gezien als 

financier of controleur), beperkte materiele middelen, een gebrek aan vrijwilligers en het 

aangehaakt houden van deelnemers.  

 
Met het oog op de toekomst raden wij gemeenten aan aandacht te hebben voor de unieke 

karakters van de initiatieven en hun beweegredenen niet uit het oog te verliezen. Beschouw de 

sociale verbindingen en netwerken die ontstaan uit de initiatieven als bijvangst en probeer daar 

vanuit de gemeente niet expliciet op te sturen. Wanneer dit wel gebeurt, ontstaat de kans dat het 

vrijblijvende en laagdrempelige karakter dat de initiatieven succesvol maakt, verdwijnt. De 

gemeente zou zich kunnen richten op het aanbieden van de instrumenten en vaardigheden 

waarbinnen de initiatieven zich verder kunnen ontplooien tot belangrijke spillen in de wijk. Bij het 

opstellen van toekomstig beleid dienen gemeenten zich als lerende organisatie op te stellen 

waarbij ze rekening moeten houden lessen uit het verleden, wat men verwacht qua 

partnerschap/subsidievoorwaarden van initiatieven en op welke manier zij proactief met 

initiatieven in contact kunnen treden en hen kunnen helpen.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding  

Voorliggend onderzoek richt zich op bewonersinitiatieven en de mogelijke rol die zij in de toekomst 

kunnen spelen bij het vergroten van sociale cohesie en verbindingen in Rotterdam. Anno 2019 is 

de leefomgeving van Rotterdammers veranderd. Waar de stadswijk vroeger als vanzelfsprekend 

‘integratiekader’ werd gezien, is dat aan het begin van de 21ste eeuw steeds minder 

vanzelfsprekend. Daarbij is ook de rol van de (lokale) overheid aan verandering onderhevig 

waardoor burgers meer op zichzelf aangewezen zijn. Voor veel burgers zal dit geen probleem 

vormen, zij hebben genoeg capaciteiten, middelen en sociale contacten om zonder hulp van de 

overheid of maatschappelijke organisaties hun leven vorm te geven. De angst bestaat echter dat 

juist de kwetsbare burgers die dit soort ondersteuning het hardste nodig hebben een vergroot 

risico lopen geïsoleerd te raken en verder van de samenleving af komen te staan. Door de 

gemeente Rotterdam wordt dit risico erkend.  

Eenzaamheid wordt in Rotterdam als een groot maatschappelijk probleem gezien. De ernst van 

het probleem werd onder meer pijnlijk duidelijk toen in 2013 een Rotterdamse vrouw werd 

gevonden die al tien jaar dood in haar woning lag maar door niemand werd gemist. De omvang 

van het probleem blijkt ook uit cijfers van de Gezondheidsmonitor1: meer dan de helft van de 

Rotterdammers (51 procent) geeft aan eenzaam te zijn. Alhoewel deze tendens van groeiende 

eenzaamheid voor heel Nederland opgaat, is het percentage eenzame Rotterdammers relatief 

hoog. Eenzaamheid wordt vaak beschouwd als zowel een individueel als maatschappelijk 

probleem. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking, individualisering en 

digitalisering zouden hierbij een rol spelen. Bewoners lijken steeds minder binding te hebben met 

hun wijk en leefomgeving. Zij gebruiken hun leefomgeving vooral als uitvalsbasis om te slapen 

en te eten waarbij hun sociale leven zich elders afspeelt. Dit in combinatie met de terugtrekkende 

overheid, leidt ertoe dat er minder contacten ontstaan in de buurt en inwoners vaak meer op 

zichzelf aangewezen zijn om sociale netwerken op te bouwen en te onderhouden. In dit verband 

worden mensen met een beperking, mensen met gezondheidsproblemen, niet-westerse 

migranten, weduwen/weduwnaars, gescheiden mensen en laagopgeleiden tot kwetsbare 

groepen gerekend die vaak hulp nodig hebben bij het tot stand brengen van sociale verbindingen 

en contacten.  

Om eenzaamheid te bestrijden, zijn er de afgelopen jaren zowel op nationaal, regionaal als lokaal 

beleidsniveau veel acties ondernomen. De Rijksoverheid is vorig jaar gestart met het 

actieprogramma Eén tegen eenzaamheid2, waarin zij samen met maatschappelijke organisaties, 

gemeenten, bedrijven en ondernemers de handen ineen heeft geslagen om eenzaamheid onder 

ouderen te doorbreken. In dit verband wordt een extra investering van 26 miljoen euro gedaan. 

Daarnaast is er een toename van landelijke campagnes om het thema onder de aandacht te 

                                                      
1 Link naar de Gezondheidsmonitor eenzaamheid:          

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie 
2 Link naar het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/ 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/eenzaamheid/cijfers-context/huidige-situatie
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
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brengen in Nederland (zoals de Week tegen Eenzaamheid). Ook gemeenten hebben vanuit de 

WMO en WPG de taak om eenzaamheid vroegtijdig te signaleren, voorkomen en verminderen. 

In Rotterdam zijn verschillende beleidsprogramma’s opgezet en uitgevoerd om eenzaamheid en 

sociale isolement onder ouderen en kwetsbare burgers te bestrijden. Binnen het actieprogramma 

Voor Mekaar heeft de gemeente in de periode 2014-2018 activiteiten zoals een 65+ magazine, 

Lief & Leedstraten, Dialoogtafels in accentwijken, een digitaal signaleringssysteem en 

huisbezoeken van 75-plussers georganiseerd. Kenmerkend voor de huidige beleidskoers is de 

nadruk die gelegd wordt op ontmoeten en meedoen in de stad.3  

De gemeente Rotterdam heeft uitgesproken dat er een groeiende behoefte is aan meer 

ontmoetingsplekken en verbindende activiteiten in de stad en in de buurt waarbij meer mensen 

contact met elkaar maken om eenzaamheid als hardnekkig vraagstuk aan te kunnen pakken. 

Vanuit het hiervoor geschetste kader sluiten burgerinitiatieven nagenoeg naadloos aan op de 

(nationale) beleidskoers en de lokale behoeften. Burgerinitiatieven hebben het potentieel om 

kwetsbare bewoners te bereiken en te betrekken bij sociale activiteiten. Het zou echter te kort 

door de bocht zijn om de sociale initiatieven enkel te beschouwen als een instrument tegen 

eenzaamheid en sociaal isolement. Voor veel deelnemers bieden de initiatieven een gevoel van 

veiligheid, ergens bij kunnen horen of simpelweg even met gelijkgestemden onder elkaar kunnen 

zijn. Desondanks is het interessant om vanuit de gemeente te kijken in hoeverre binnen bottom-

up gestarte initiatieven sociale verbindingen en netwerken tot stand komen en wat de 

randvoorwaarden voor succes zijn.  

Actieve burgers richten zich met bottom-up gestarte initiatieven impliciet en expliciet op het 

vergroten van contacten in de wijk en daarmee kunnen ze mogelijk een positieve bijdrage leveren 

aan het tegengaan van eenzaamheid in de stad. Dit onderzoek heeft als doel om de soorten 

sociale contacten en interacties die tussen buurtbewoners ontstaan bij bottom-up gestarte 

initiatieven te onderzoeken. Daarvoor kijken we bij een aantal door bewoners opgestarte 

initiatieven naar de soorten interacties en de bestendigheid van de verbindingen die plaatsvinden. 

We gaan na in hoeverre dit soort initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van 

eenzaamheid en daarmee interessante partners voor de gemeente kunnen vormen. 

1.1 Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek wordt via een vijftal casestudies bekeken of en hoe kleinschalige bottom-up 

gestarte burgerinitiatieven in Rotterdam direct of indirect beogen bij te dragen aan het vergroten 

en versterken van sociale verbindingen. De gedachte hierbij is dat door het vergroten van sociale 

verbindingen eenzaamheid en sociaal isolement voorkomen kunnen worden. Daarnaast worden 

de randvoorwaarden voor succes, vanuit het perspectief van initiatiefnemers, in kaart gebracht. 

Het onderzoek bestaat uit een korte literatuurverkenning, observaties en diepte-interviews met 

                                                      
3 Zie de omschrijving van Rotterdam als inclusieve stad: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-inclusief/ 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-inclusief/
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initiatiefnemers, vrijwilligers en deelnemers. Met het onderzoek trachten we een antwoord te 

formuleren op de volgende twee centrale onderzoeksvragen:  

 

1. In hoeverre en op welke wijze dragen de belichte sociale bottom-up initiatieven bij 

aan het vergroten en versterken van sociale verbindingen? 

2. Wat zijn de randvoorwaarden voor succes van de belichte sociale bottom-up 

initiatieven in Rotterdam? 

Om een antwoord te kunnen geven op de twee centrale onderzoeksvragen, zijn de volgende 

deelvragen opgesteld: 

1. Om welke redenen zijn de initiatieven opgezet? 

2. Hoe zijn de initiatieven vormgegeven? 

3. Wat is het bereik van de initiatieven?  

4. Wat betekent de interventie voor de uitvoerders en deelnemers? Zijn zij tevreden 

en waarom wel of niet? 

5. Welke instrumenten worden (bewust en onbewust) door de initiatieven ingezet om 

informele sociale interacties tussen en steun aan burgers te vergroten? 

6. Om welke soort en mate van interacties en informele steun gaat het? 

7. Wat zijn de succes- en/of faalfactoren, welke dilemma’s en knelpunten spelen er 

en hoe pakt men die aan of zou men die nog anders aan kunnen pakken?  

8. Welke typen burgers worden bereikt door de initiatieven (zowel qua deelnemers als 

de uitvoerders)? In hoeverre worden kwetsbare burgers bereikt 

(sociaaleconomische klassen, leeftijden en etnische achtergronden)? Zijn er 

deelnemers afgehaakt en waarom? 

9. Wat kunnen de initiatieven van elkaar leren om het sociale aspect van hun initiatief 

nog verder te laten bestendigen en te ontwikkelen? 

10. Hoe beschouwen de initiatiefnemers de ondersteuning vanuit de gemeente 

Rotterdam? 

11. Hoe beschouwen de initiatiefnemers de beleidskoers vanuit de lokale en nationale 

overheid? 

 

De deelvragen worden beantwoord in hoofdstuk 2 en 3 waarna in de conclusie (hoofdstuk 4) een 

antwoord op de hoofdvragen geformuleerd wordt. 

  



 

 

16 

1.2 Onderzoeksopzet  

Dit onderzoek valt uiteen in verschillende onderzoeksdelen: een quick-scan van literatuur, 

observaties en diepte-interviews met initiatiefnemers, vrijwilligers en deelnemers.4 

Achtereenvolgens wordt toegelicht hoe de onderzochte initiatieven geselecteerd zijn, hoe het 

veldwerk uitgevoerd is en hoe tot de resultaten gekomen is.  

 

Quik-scan literatuur 

Ten eerste is aan de hand van literatuur een theoretisch kader opgesteld. Hierbij is specifiek 

gekeken naar de betekenis en bestaande kennis over de in dit onderzoek gehanteerde begrippen. 

Zo is er gekeken naar welke vormen van sociale interacties onderscheiden worden, hoe 

eenzaamheid en sociaal isolement gedefinieerd worden en wat reeds al bekend is uit eerder 

onderzoek naar burgerinitiatieven. De uitkomsten van dit onderzoeksdeel zijn gebruikt om de 

resultaten uit het veldwerk te analyseren en kaderen. 

 

Selectie van initiatieven 

In dit onderzoek zijn vijf initiatieven geselecteerd die direct of indirect gericht zijn op het vergroten 

en versterken van de sociale verbindingen in de wijk. Bij de selectie is gekeken naar initiatieven 

die vanuit bewoners zijn gestart, verschillende activiteiten en doelgroepen hebben en in 

verschillende gebieden in Rotterdam actief zijn. De geselecteerde initiatieven (zie tabel 1.1) 

hebben minimaal één keer in de afgelopen vijf jaar een kleine subsidie ontvangen van de 

gemeente Rotterdam in het kader van Stichting Opzoomer Mee5. Stichting Opzoomer Mee 

ondersteunt de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités bij de afhandeling van 

bewonersinitiatieven. De stichting wordt gesubsidieerd door de Gemeente Rotterdam in het kader 

van stedelijk welzijn (Cluster MO) en in het kader van de uitvoering van de beleidsregel 

bewonersinitiatieven (gebiedsorganisatie). De initiatieven zijn geïnitieerd door één buurtbewoner 

of meerdere buurtbewoner(s) woonachtig in de wijk of buurt waar men de activiteit wil uitvoeren 

met een maximale financiële bijdrage van €10.000,-. De initiatieven zijn op straat-, wijk- of 

gebiedsniveau georganiseerd en op een specifiek thema gericht zoals buitenruimte, sport en spel, 

educatie, buurtactiviteiten of sociale contacten. Verder bestaan de initiatieven minimaal één jaar, 

zodat er ook al gereflecteerd kan worden op eventuele succesfactoren en uitdagingen. 

  

                                                      
4Aanvankelijk was het de bedoeling dat binnen dit onderzoek de peer-review methodiek toegepast zou worden 

waarbinnen initiatiefnemers bij en met elkaar het onderzoek zouden uitvoeren. Vanwege praktische redenen is deze 
opzet gedurende het onderzoek losgelaten.  

5 Zie de website van Opzoomer Mee voor meer informatie: https://www.opzoomermee.nl/ 
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Tabel 1.1: bottom-up gestarte bewonersinitiatieven die aan dit onderzoek deelgenomen hebben 

Initiatief6 Wijk Omschrijving 

De Taal Delfshaven 
Wekelijkse educatieve bijeenkomsten waar vrouwen op een speelse 

manier de Nederlandse taal leren. 

Kom in Beweging 
Kralingen-
Crooswijk 

Laagdrempelig bewegingsaanbod (inclusief oefenen met taal) in een 

sportzaal twee keer per week. 

Oud en Nieuw 
Kralingen-
Crooswijk 

Wekelijkse ontmoetingen en activiteiten voor ouderen, vooral met een 

Kaapverdische achtergrond. 

Koffieklets Feijenoord 
Buurthuis met een divers activiteitenaanbod wat gerund wordt door 

buurtbewoners. 

Help een Handje7 Centrum  
Het initiatief is Rotterdam-breed gericht op een groep Turkse vrouwen 
die mantelzorg verrichten en daardoor weinig sociale contacten 
hebben. 

 

Veldwerk: dataverzameling 

De kern van het onderzoek bestaat uit gesprekken met verschillende betrokkenen bij initiatieven 

zoals initiatiefnemers, vrijwilligers en deelnemers van de geselecteerde bottom-up initiatieven in 

Rotterdam. De onderzoekers zijn op locatie langsgegaan om tijdens of na afloop van activiteiten 

met respondenten en/of initiatiefnemers te spreken. Er zijn twee groepsgesprekken uitgevoerd 

waar meerdere initiatiefnemers bij aanwezig waren en daarnaast is een aantal individuele face-

to-face interviews uitgevoerd. Er zijn ook individuele telefonische interviews afgenomen omdat dit 

voor sommige deelnemers de voorkeur had. Bij alle interviews is gebruik gemaakt van dezelfde 

itemlijst. De onderzoekers hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de respondenten 

zodat er een veilige en ontspannen sfeer gecreëerd kon worden. De gesprekken zijn daar waar 

mogelijk gecombineerd met het observeren van een activiteit van het initiatief. Hieronder is 

weergegeven wat er in totaal aan data verzameld is.  

 

 2 groepsinterviews met initiatiefnemers en vrijwilligers 

 4 groepsinterviews met 10-15 deelnemers bij vier initiatieven 

 4 individuele interviews met initiatiefnemers  

 2 individuele interviews met deelnemers 

 4 observaties bij vier initiatieven  

Analyse en rapportage 

De onderzoekers hebben aan de hand van een itemlijst onderwerpen ter sprake gebracht.8 Na 

een korte introductie vanuit de onderzoekers hebben respondenten zich voorgesteld en verteld 

hoelang en waarom zij betrokken zijn bij het initiatief. Daarna is in het bijzonder aandacht besteedt 

aan de sociale betekenis van het initiatief en eventuele contacten of relaties die er uit 

                                                      
6 Met oog op de privacy hebben de vijf initiatieven in dit onderzoek een pseudoniem gekregen. 
7 Het initiatief Help een Handje is via-via geworven en ontvangt geen subsidie van Opzoomer Mee. Desondanks is toch 

besloten dit initiatief te selecteren omdat het zich op een specifieke groep richt met als doel het vergroten van sociale 
contacten. In bijlage 1 is een korte reflectie op het gebruik van de peer-review methode gegeven. 

8 De itemlijst is opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.  
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voortgekomen zijn. In de gesprekken met uitsluitend initiatiefnemers is dieper ingegaan op de 

organisatievorm en het bereik van de initiatieven, succesfactoren en uitdagingen in de dagelijkse 

organisatie en het contact met de gemeente en andere instanties. De groepsgesprekken en het 

interview zijn volledig of deels opgenomen met een geluidsrecorder en uitgewerkt tot verslagen.9   

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de kaders van het onderzoek geschetst. Het onderzoek wordt 

aangevangen met een quick-scan van relevante literatuur. Hierbij is een theoretische verkenning 

uitgevoerd gericht over de begrippen die centraal staan in dit onderzoek. De resultaten van deze 

verkenning vindt u in paragraaf 2.1. Vervolgens worden de geselecteerde initiatieven verder 

toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op het ontstaan, de doelstelling en de activiteiten van de 

initiatieven (paragraaf 2.2). Hoofdstuk 3 gaat in op de resultaten: wat betekenen de sociale 

initiatieven concreet, gelet op de sociale contacten die er gelegd worden en in hoeverre zijn dit 

soort initiatieven effectief ter bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement. In het laatste 

hoofdstuk worden de centrale onderzoeksvragen beantwoord. 

 

                                                      
9 De onverstaanbare of niet opgenomen fragmenten in de gesprekken zijn aangevuld met notulen van de onderzoekers.  
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Hoofdstuk 2 Literatuur en initiatieven 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 ingegaan op de betekenis van de gebruikte begrippen in 

dit onderzoek zoals eenzaamheid, de kwetsbare bewoner, sociale contacten en verbindingen en 

knelpunten en uitdagingen. In de daaropvolgende paragraaf 2.2 worden de geselecteerde 

bottom-up initiatieven in kaart gebracht. We omschrijven om welke redenen de initiatieven 

opgezet zijn en hoe zij in de praktijk vormgegeven zijn.  

2.1 Quick-scan literatuur 

Eenzaamheid en sociaal isolement 

In 2003 is er uitgebreid onderzoek gedaan naar sociaal isolement (in Nederland) (Hortulanus et. 

al., 2003). Hieruit komt naar voren dat bij onderzoeken naar dit fenomeen vaak de omvang van 

persoonlijke netwerken als graadmeter voor sociaal isolement worden genomen. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen een objectieve netwerkbenadering (de hoeveelheid contacten) en 

een subjectieve benadering van het welzijn, beleving en kwaliteit van de contacten. Deze 

verschillen in beleving en benadering maken dat het lastig is om een eenduidige definitie van 

sociaal isolement en eenzaamheid te geven. Hoewel er veel verschillende definities gehanteerd 

worden, is er overeenstemming dat een belangrijk kenmerk sociaal isolement het ontbreken van 

betekenisvolle sociale contacten is (Hortulans, et. al. 2003). Wat echter onder betekenisvol wordt 

verstaan, is onderwerp van discussie. Het gaat hierbij om de vraag wat de aard van de contacten 

moet zijn voordat deze als betekenisvol kunnen worden beschouwd. In hetzelfde onderzoek wordt 

sociaal isolement als volgt gedefinieerd: wanneer er sprake is van een onaanvaardbare en 

ongewenste discrepantie tussen de kwaliteit en omvang van het sociale netwerk en datgene wat 

het individu voor zichzelf noodzakelijk acht voor een goed sociaal functioneren. In dit onderzoek 

sluiten we zoveel mogelijk aan bij deze definitie. Concreet betekent dit dat wanneer we in dit 

onderzoek praten over sociaal isolement, daar sociaal isolement mee bedoeld wordt waarbij 

mensen eenzaamheid ervaren door een gebrek een betekenisvolle sociale contacten. 

De gevolgen van sociaal isolement zijn lichamelijk, psychologisch en sociaal van aard. Zo hebben 

eenzaamheid en sociaal isolement negatieve effecten op de volksgezondheid en vergroten de 

kans op de ziekte van Alzheimer, hartaandoeningen en beroertes. Daarnaast kan eenzaamheid 

leiden tot depressies en vergroot het de kans op overlijden. Minstens even belangrijk is de impact 

van eenzaamheid op ons emotioneel welbevinden. Mensen zijn gelukkiger als zij contact hebben 

met anderen, andersom is het leggen van contact makkelijker voor gelukkige mensen. Hierdoor 

heeft eenzaamheid een zichzelf versterkend effect (Gemeente Rotterdam, 2014).  

Met betrekking tot het concept eenzaamheid kan onderscheid gemaakt worden tussen 

emotionele en sociale eenzaamheid. Bij emotionele eenzaamheid gaat het om een sterk gemis 

van een intieme relatie of emotioneel hechte band met een partner of vriend(in). Bij sociale 
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eenzaamheid mist men betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen zoals kennissen, 

collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde interesses (Van Tilburg & Jong-Gierveld, 2007). 

Wanneer in dit onderzoek over eenzaamheid wordt gesproken wordt hier sociale eenzaamheid 

mee bedoeld. 

 

De kwetsbare bewoner 

Als gevolg van het afnemende belang van traditionele instituties, de gemeenschapszin en een 

versterking van de individualisering, verandert het karakter van de samenleving en lijkt de kans 

op sociaal isolement voor sommige groepen toe te nemen. De behoefte aan een goed 

functionerend sociaal netwerk is gebleven maar door de veranderingen in de maatschappij is dit 

niet voor iedereen meer een gegeven (Van der Loo, 1996). 

In het onderzoek van Hortulans et. al. (2003) worden de mate en vorm van sociale contacten in 

vier typen ingedeeld op basis van eenzaamheidsgevoelens in combinatie met de omvang van het 

netwerk. De eerste groep zijn de sociaal weerbaren: zij hebben veel contacten en voelen zich 

niet eenzaam. De tweede groep zijn de contactarmen. Zij hebben weinig contacten maar zien dit 

niet als een probleem, zij voelen zich niet eenzaam. De derde groep zijn de eenzamen: zij hebben 

een groot netwerk maar voelen zich tegelijkertijd eenzaam. De vierde groep, de sociaal 

geïsoleerden, hebben weinig contacten en voelen zich daardoor eenzaam. Deze laatste groep is 

de primaire doelgroep binnen dit onderzoek. In dit onderzoek kijken we of en hoe deze groep 

bereikt wordt met sociale initiatieven 

Er zijn bepaalde risicofactoren geïdentificeerd die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van 

eenzaamheid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke competenties (karakter- en 

persoonlijkheidskenmerken) en mate van maatschappelijke participatie (het niet meer deelnemen 

aan de maatschappij) (Hortulanus et. al., 2003). Vaak komen deze risicofactoren in combinatie 

met elkaar voor en stapelen ze zich gedurende een langere periode op. Van de groep sociaal 

geïsoleerden heeft een relatief groot deel zowel geringe competenties als beperkte (passieve) 

maatschappelijke participatie. 

Uit de praktijk is bekend dat eenzaamheid vaker voor komt bij mensen met een beperking, 

mensen met gezondheidsproblemen, niet-westerse migranten, weduwen/weduwnaars, 

gescheiden mensen en laagopgeleiden (Movisie, 2016). Als laatst zijn ook maatschappelijke 

ontwikkelingen niet buiten beschouwing te laten. In de huidige, moderne samenleving kunnen 

mensen minder terugvallen op vanzelfsprekende banden met familieleden en buurtgenoten 

waardoor zij hun sociale leven zelf actief vorm moeten geven. Dit terwijl steeds meer van burgers 

verwacht wordt dat zij zelfredzaam zijn en niet leunen op overheidsvoorzieningen. Bij problemen 

of tegenslagen moet men een beroep kunnen doen op het eigen netwerk voor hulp en steun. In 

dit onderzoek wordt met de kwetsbare of eenzame bewoner vooral gerefereerd aan bewoners 

die binnen één of meerdere van de risicogroepen vallen en tot de sociaal geïsoleerden behoren.  
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Sociale contacten en verbindingen 

Er zijn verschillende theoretische aanvliegroutes voor het tegengaan van eenzaamheid. Jong-

Gierveld en Fokkema (2015) stellen dat een divers sociaal netwerk, bestaande uit contacten die 

emotionele steun bieden en minder diepgaande contacten, het beste middel zijn om 

eenzaamheid te voorkomen. Door minder diepgaande contacten, kunnen mensen zich weer 

gezien en gewaardeerd voelen. Bovendien voelen mensen met veel contacten in de wijk zich 

meestal minder eenzaam dan mensen met evenveel contacten op afstand (Van Tilburg en De 

Jong-Gierveld, 2007). De voor- en nadelen van minder diepgaande verbindingen buiten de eigen 

intieme kring worden ook door andere theoretici en denkers benadrukt. Putnam (2000) stelt dat 

het juist deze minder intieme relaties zijn die als bruggen kunnen fungeren tussen verschillende 

(hechte) netwerken (bridging). Zodra mensen verbonden worden met mensen uit andere 

netwerken, zijn er meer mogelijkheden om toegang te krijgen tot hulpmiddelen en informatie uit 

het andere netwerk. Daartegenover staan sterke, intieme relaties met mensen in een intern 

gesloten netwerk (bonding). Bewonersinitiatieven kunnen ook beschouwd worden als kleine 

netwerken waarbinnen relaties ontstaan tussen mensen uit andere netwerken of uit hetzelfde of 

een vergelijkbaar netwerk. In dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre de initiatieven leiden tot 

een vergroting van de sociale netwerken (bonding of bridging) van deelnemers en wat voor soort 

contacten er gelegd worden.  

 

Knelpunten en uitdagingen 

In de literatuur is veel geschreven over randvoorwaarden voor succes van kleinschalige 

bewonersinitiatieven (Rauws et al., 2017; Zwaard et al., 2018, Geerts, 2017; Hurenkamp et al., 

2006; Bronsveld, 2015). Alhoewel bewonersinitiatieven geen nieuw fenomeen zijn en een lange 

traditie in ons land kennen, is er de laatste jaren bijzonder veel aandacht voor. Dit heeft te maken 

met maatschappelijke trends zoals de zelfredzame burger als beleidsambitie, de platte en 

informele netwerksamenleving, bezuinigingen in de zorgsector en een groeiende behoefte aan 

een ‘thuisgevoel’ in een globaliserende wereld. Gevolg van deze ontwikkelingen is dat er meer 

zelfredzaamheid van de burger verwacht wordt. Juist voor degenen die hier moeite mee hebben 

kan dit problematisch zijn. 

Deze ontwikkelingen hebben ook geleid tot veranderende verhoudingen tussen de overheid, 

maatschappelijke organisaties, marktpartijen en burgers (Rauws et al., 2017). Het handelen 

vanuit verschillende ambities leidt tot paradoxale situaties voor zowel ondersteuners als 

initiatiefnemers. Zo zijn lokale overheden vaak bezig met innoveren en vernieuwen terwijl 

initiatieven vaak willen verduurzamen en bestaande constructies willen consolideren. Het lijkt er 

op dat gemeenten continue opzoek zijn naar de juiste manier om kleinschalige 

bewonersinitiatieven te faciliteren, ondersteunen en stimuleren. Het is vanuit gemeentelijk 

perspectief niet eenvoudig een eenduidige oplossing te bieden voor financiële continuering. 

Zwaard et al. (2018) stellen dat de gemeente en fondsen vooral in lijken te zetten op het 

stimuleren van nieuwe initiatieven waardoor er geen duurzame, langdurige subsidierelaties tot 

stand komen. Bovendien wisselen de beleidsdoelen regelmatig waardoor projecten hun doelen 

en werkwijzen voortdurend moeten aanpassen. Zij pleiten ervoor om initiatieven meer ruimte te 
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geven om met inhoud bezig te zijn, in plaats van te vragen om iets nieuws, innovatiefs en 

impactvols. Van Meerkerk & Igalla (2017) wijzen op een ander dilemma. Wanneer er meer publiek 

geld in initiatieven gestoken wordt, dient de overheid meer verantwoording af te leggen over de 

mate waarin de initiatieven bijdragen aan bepaalde beleidsdoelen. De voorwaarden die met 

subsidies gepaard gaan, kunnen op gespannen voet staan met de autonomie van het 

burgerinitiatief, bovendien ervaren initiatiefnemers het als belastend. Een ander dilemma is dat 

initiatieven veelal aangeven behoefte te hebben aan eigen vastgoed/een locatie terwijl uit 

onderzoek blijkt dat het hebben van een eigen ruimte niet altijd positief uitpakt voor het 

voortbestaan van de initiatieven (Blom et.al., 2010). Vastgoed is een valkuil die enorm kan 

afleiden van het doel waarvoor het bewonersinitiatief is begonnen. De verantwoordelijkheid voor 

een plek vraagt om beheer en onderhoud, bezetting tijdens openingsuren, personeelskosten, 

energiekosten, veiligheidsmaatregelen enzovoort.  

 

Bij de analyse van de data worden de hiervoor beschreven begrippen als leidraad gebruikt. We 

kijken hierbij naar de manier waarop sociale contacten vanuit de initiatieven wordt vormgegeven 

en wat de belangrijkste succesfactoren en knelpunten zijn en in hoeverre dit overeenkomt met 

wat vanuit de literatuur bekend is.  

2.2 De initiatieven in beeld 

In deze paragraaf worden de initiatieven kort voorgesteld. Hierbij wordt ingegaan op de soort 

activiteiten die zij organiseren, het publiek waarop zij zich richten en vanuit welke behoefte 

initiatieven ontstaan zijn. Vanwege de privacy zijn de genoemde namen van de initiatieven 

pseudoniemen.  

 

De Taal 

Initiatief De Taal organiseert activiteiten voor vrouwen van verschillende 

culturen en leeftijden. De activiteiten worden ongeveer wekelijks 

georganiseerd en er worden circa tien deelnemers per activiteit bereikt. Het 

doel van dit initiatief is om mensen met verschillende culturele 

achtergronden op een laagdrempelige, gezellige wijze te laten oefenen 

met de Nederlandse taal via activiteiten zoals schilderen, breien en muziek 

maken. Als er bijvoorbeeld een schilderactiviteit plaatsvindt, dan worden deelnemers daarna 

gestimuleerd om in het Nederlands iets te vertellen over hun schilderwerk en welke emoties dit 

bij hen oproept. Voor het organiseren van al deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van externe 

ruimtes en faciliteiten in een wijkcentrum.  

De vrouwelijke initiatiefnemer van De Taal heeft zelf een migratie-achtergrond en is altijd al actief 

en betrokken geweest bij activiteiten voor bewoners in de buurt. Uiteindelijk besloot ze zelf dit 

initiatief op te zetten omdat ze behoefte had aan een nuttige tijdsbesteding, om ergens bij horen 
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en om Nederlands te blijven spreken. Ze heeft zelf veel moeite gedaan om de Nederlandse taal 

te leren en wilde dit graag op peil houden door te blijven spreken met anderen. Ze organiseert 

alles rondom het initiatief zelfstandig en krijgt geen begeleiding of ondersteuning van andere 

vrijwilligers. De financiering van dit initiatief geschiedt volledig via de subsidieaanvragen van 

bewonersinitiatieven. 

 

Koffieklets 

Initiatief Koffieklets is een huiskamer voor de buurt (in een voormalig 

woonhuis) met een knusse, huiselijke uitstraling. Er worden in de huiskamer 

verschillende activiteiten georganiseerd. Elke week wordt er gezamenlijk 

gegeten voor een kleine bijdrage van een paar euro, er zijn bingoavonden, 

kerstvieringen, knutselactiviteiten en activiteiten voor kinderen. Het 

primaire doel van het initiatief is om via een breed aanbod van activiteiten buurtbewoners met 

elkaar te verbinden en in contact te brengen met elkaar.  

Initiatief Koffieklets is opgezet naar aanleiding van de sluiting van een huiskamer in de buurt. Er 

viel een belangrijke plek weg voor buurtbewoners om samen te komen. Door de initiatiefnemers 

is toen besloten om dit gat samen op te vullen. Bij initiatief Koffieklets is een kleine groep nauw 

betrokken vrijwilligers actief. De vrijwilligers zijn vrienden, buren en wijkbewoners waardoor er 

een sterke binding is met het initiatief. Het initiatief is op advies van de gebiedscommissie in een 

vroeg stadium omgezet in een stichting. Het pand en de faciliteiten van Koffieklets zijn in 

zelfbeheer. 

 

Kom in Beweging 

Het initiatief Kom in Beweging is gericht op het aanbieden van 

laagdrempelige sportlessen voor kwetsbare mensen in de samenleving. 

Deelnemers komen wekelijks samen in een sportzaal of buitenruimte om 

met elkaar op lage intensiteit en toegankelijke wijze een uur te bewegen. 

Het primaire doel van de sportlessen is dat deelnemers op den duur deel 

uit gaan maken van het reguliere sportaanbod en/of vrijwilligerswerk vinden. 

Alhoewel het bewegen centraal staat, wordt door de initiatiefnemer ook getracht het belang van 

een gezonde leefstijl bij te brengen. Dit doet hij door deelnemers mee te nemen naar een 

supermarkt en te leren wat erop de etiketten staat. Naast voedingsadvies, omschrijft de 

initiatiefnemer zichzelf ook als een soort psycholoog en luisterend oor voor deelnemers met 

psychische problemen.  

De initiatiefnemer van Kom in Beweging is een aantal jaar werkloos geweest. Via de gemeente 

Rotterdam kwam hij in aanraking met het beweegprogramma waar hij en andere werkzoekenden 

via sportactiviteiten naar werk geholpen werden. Na een half jaar stopte dit programma en de 

initiatiefnemer besloot de groep onder zijn hoede te nemen en met hen regelmatig buiten te blijven 

sporten. Uiteindelijk is de groep uitgebreid en zijn de activiteiten steeds beter gaan lopen. 

Vandaag de dag zijn er meerdere groepen die door de initiatiefnemer gedraaid worden in 

Kralingen-Crooswijk en in Rotterdam-Zuid. Door deze uitbreiding en successen kan de 
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initiatiefnemer het nu als betaalde zzp-er organiseren. Hij werkt zelfstandig zonder hulp van 

vrijwilligers, alhoewel er soms deelnemers zijn die op momenten bijspringen. De initiatiefnemer 

heeft contact en werkt samen met verschillende maatschappelijke en welzijnsorganisaties in de 

buurt om (kwetsbare) bewoners te bereiken, zoals taal- en reorganisatiebureaus. Hij heeft ook 

contact met activeringscoaches van de gemeente Rotterdam. De financiering van activiteiten 

verloopt deels via subsidieaanvragen van bewonersinitiatieven, maar ook via een stichting 

waardoor er meer continuïteit is. De sportlessen worden verzorgd in sportzalen van de gemeente.  

 

Oud en Nieuw 

Het initiatief Oud en Nieuw is gericht op het aanbieden van activiteiten 

voor Kaapverdische(-Portugees sprekende) ouderen. Het primaire doel 

van het initiatief is om het isolement onder Kaapverdische ouderen in de 

omgeving tegen te gaan. Er is een wekelijks inloopuur waarbij 

deelnemers samenkomen om met elkaar te kletsen en koffie te drinken. 

Het wekelijkse inloopuur wordt bezocht door een vaste, kleine kern van 

Kaapverdische ouderen. Verder worden er speciale activiteiten georganiseerd zoals 

schildercursussen, feestdagvieringen (zoals kerst en oud en nieuw feesten), muziek- en 

dansevenementen. Met deze speciale activiteiten worden ongeveer 30 mensen bereikt, het gaat 

dan om ouderen met verschillende achtergronden die woonachtig zijn in de buurt.  

De initiatiefnemer van Oud en Nieuw is gestart door een specifieke hulpvraag vanuit een 

verzorgingstehuis om ook Kaapverdische/Portugees sprekende ouderen te bereiken en 

betrekken bij activiteiten. De initiatiefnemer voert het initiatief zelfstandig uit en heeft geen vaste 

vrijwilligers die haar ondersteunen. De activiteiten vinden plaats in een zaal van een verpleeghuis 

in Kralingen-Crooswijk, waar ook gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten. De financiering van 

dit initiatief verloopt volledig via subsidieaanvragen van bewonersinitiatieven.  

 

Help een Handje 

Help een Handje is een initiatief gericht op Turkse vrouwen die vanwege 

hun thuissituatie mantelzorger zijn. Hierdoor hebben zij weinig sociale 

contacten en dreigt sociaal isolement. Binnen het initiatief komen 

vrouwen met een Turkse achtergrond bijeen om met elkaar te praten en 

helpen ze elkaar. Ook worden er af en toe uitstapjes georganiseerd. Alle 

deelnemers hebben een kind of ander familielid dat extra zorg nodig 

heeft. Hierdoor komen de deelnemers weinig buiten en participeren ze weinig in de samenleving. 

De initiatiefnemer geeft dat bij deze bijeenkomsten de deelnemers ervaringen met elkaar delen, 

zorgen kunnen uitspreken maar soms juist ook even de thuissituatie kunnen vergeten. Hoewel 

het initiatief gericht is op Turkse vrouwen staan ze ook open voor deelnemers uit andere culturen. 

Op dit moment sluiten er elke week circa tien deelnemers aan. 

De initiatiefnemer heeft een al langer bestaand initiatief voortgezet. Zij is zelf van Turkse komaf 

en zag dat er een groep vrouwen was die nergens terecht kon en behoefte had om onder elkaar 

te kunnen komen. Het initiatief Help een Handje wijkt af van de andere initiatieven: het bestaat al 
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ongeveer twintig jaar en is meer Rotterdam-breed gericht. Het initiatief wordt ondersteund door 

een welzijnsorganisatie. Deze ondersteuning bestaat uit het aanbieden van een ruimte voor de 

bijeenkomsten en praktische organisatorische hulp. 

2.3 Conclusie 

De belichte initiatieven richten zich op verschillende groepen, organiseren verschillende soorten 

activiteiten, zijn verschillend georganiseerd en wisselen in grootte en professionaliteit. De 

initiatieven hebben met elkaar gemeen dat zij zijn ontstaan als gevolg van een ervaren gemis in 

de samenleving bij de initiatiefnemers. In een enkel geval is het ontstaan van het initiatief een 

direct gevolg van de terugtrekkende lokale overheid. Een andere overeenkomst tussen de 

initiatieven is dat zij allen de sociale component erg belangrijk vinden. Waar het ene initiatief zich 

ten doel stelt mensen weer richting een volwaardige deelname aan de samenleving te bewegen, 

zijn andere initiatieven meer onbewust actief bezig met het creëren van sociale netwerken en 

contacten. Zo zien we dat bij Kom in Beweging het verkleinen van de afstand tot de samenleving 

een expliciet doel is terwijl Koffieklets in de eerste plaats gericht is op gezelligheid en dat als 

neveneffect nieuwe verbindingen en connecties tussen mensen tot stand komen. Op het eerste 

oog lijken de initiatieven daarmee interessant voor de gemeente als partner om eenzaamheid en 

sociaal isolement te bestrijden. In het volgende hoofdstuk zal dit nader bekeken worden.  
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Hoofdstuk 3 Resultaten 

De centrale vraag in dit onderzoek is in hoeverre de bottom-up gestarte initiatieven bijdragen aan 

het vergroten en versterken van sociale verbindingen. Hierbij wordt gekeken naar het bereik van 

de initiatieven: slagen zij er bijvoorbeeld in kwetsbare personen te bereiken die het risico lopen 

eenzaam te worden? Daarnaast is ook gekeken naar de aard en soort sociale verbindingen die 

worden gelegd tussen deelnemers van de initiatieven en wat succesfactoren en knelpunten zijn 

bij het opzetten en onderhouden van dit soort initiatieven. 

3.1 De kwetsbare bewoner betrekken 

In de eerste plaats is gekeken in hoeverre de sociale initiatieven zich richten op de groepen 

waarvan bekend is dat zij mogelijk kwetsbaar zijn om in een sociale isolement te raken. Eerder 

zagen we dat de doelgroepen en activiteiten van de initiatieven verschillen. Het initiatief Oud en 

Nieuw bereikt kwetsbare ouderen met een migratie-achtergrond, namelijk Kaapverdische 

ouderen. Deze ouderen zijn sociaal geïsoleerd omdat zij beperkte kennis hebben van het 

Nederlandse zorgstelsel en de Nederlandse taal niet goed beheersen, aldus de initiatiefnemer. 

Door met elkaar samen te komen kan noodzakelijke informatie en hulp geboden worden aan deze 

ouderen. Maar vooral het sociale element van de activiteiten is belangrijk. De Kaapverdische 

ouderen hebben veel verhalen te vertellen over hun verleden (werkachtig geweest op schepen) 

en delen dit graag met elkaar. Voor deze deelnemers is het belangrijk dat zij zich in hun eigen 

taal kunnen uitdrukken en dat zij onder soortgelijken zijn. Ook het initiatief Help een Handje 

bereikt kwetsbare burgers, namelijk Turkse vrouwen die vanwege hun thuissituatie mantelzorger 

zijn. De drie andere initiatieven bereiken ook kwetsbare bewoners, maar de samenstelling van 

de groep is meer divers en heterogeen. Bij het initiatief De Taal komen mensen met verschillende 

culturele achtergronden samen, waarbij de gemeenschappelijke deler is dat zij de Nederlandse 

taal willen oefenen. Bij Kom in Beweging worden ook mensen met zeer verschillende 

achtergronden en leeftijden bij elkaar gebracht, hier is de gemeenschappelijke deler dat zij een 

afstand tot de maatschappij ervaren.  

 

Het zijn allemaal mensen die op een bepaalde manier een klein beetje afstand 

hebben tot de maatschappij. Dat kan zijn op sociaal vlak, mensen die het heel 

moeilijk vinden om sociale contacten te leggen. Mensen die in isolement zitten. 

Een soort veiligheid van de groep nodig hebben. Maar ook mensen die 

bijvoorbeeld afstand hebben tot de arbeidsmaatschappij. Allemaal mensen die een 

stukje vooruit bewogen moeten worden. Mensen die in stilstand zitten. 

(Initiatiefnemer, Kom in Beweging, man) 
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Het uitgangspunt van initiatief Koffieklets is om mensen te bereiken op basis van interesses en 

hobby’s, ongeacht culturele achtergrond of leeftijd. Dit is volgens de initiatiefnemers vanzelf 

gegaan. Aanvankelijk waren sommige activiteiten bijvoorbeeld specifiek opgezet voor ouderen, 

maar in de loop der tijd is er een breder publiek bij betrokken geraakt. Daarnaast zijn er nog wel 

activiteiten die specifiek bedoeld zijn voor kinderen en jongeren. Alhoewel bepaalde 

persoonskenmerken vanuit de literatuur in verband gebracht worden met een verhoogd risico op 

eenzaamheid, beleven zeker niet alle deelnemers het ook als zodanig. Er zijn bijvoorbeeld 

ouderen die aangeven een rijk en druk sociaal leven te hebben. Zij nemen niet per se deel aan 

activiteiten om een keer het huis uit te zijn of nieuwe contacten te leggen maar puur voor wat 

gezelligheid samenkomen.  

Op basis van de observaties en de interviews lijkt het beeld te ontstaan dat de bottom-up 

initiatieven in dit onderzoek in staat zijn om kwetsbare groepen bewoners (ouderen, lager 

opgeleiden, bewoners met een niet-westerse achtergrond en/of bewoners die om andere redenen 

kwetsbaar zijn) te bereiken. We zien dat de initiatieven zich, zonder daar zelf bewust van te zijn, 

richten op wat uit de literatuur wordt aangemerkt als kwetsbare groepen. Of het nu gaat om 

ouderen, bewoners met een niet-westerse achtergrond of kwetsbare burgers met psychische of 

financiële problematiek – ze komen over de vloer bij de initiatieven. Dit zijn deelnemers die 

mogelijk bij meer reguliere interventies of grootschalige initiatieven minder aansluiting vinden 

bijvoorbeeld vanwege beperkte taalbeheersing, ouderdom of sociale onwennigheid. De 

initiatieven zijn vaak opgezet omdat zij zelf zagen dat er niks was voor een groep die dit nodig 

had. In die zin is het ook logisch dat de initiatieven zich richten op kwetsbare groepen en doen 

zijn waardevol werk.  

 

In dit onderzoek is ook gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de initiatieven in staat zijn 

geweest om juiste deze kwetsbare bewoners te bereiken en betrokken te houden bij hun initiatief. 

Om te beginnen zien we dat de initiatiefnemers vaak voorafgaand aan het initiatief al een netwerk 

in de buurt hebben doordat ze maatschappelijk actief zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld actief 

geweest als vrijwilliger in een buurtprogramma of komen regelmatig in een buurthuis, waardoor 

buurtbewoners hen kennen en andersom. Daar komt bij dat initiatiefnemers zich lijken te kunnen 

identificeren met deelnemers vanwege een vergelijkbare achtergrond. Het voelt voor deelnemers 

vertrouwd en veilig, omdat ze, in sommige gevallen zowel letterlijk als figuurlijk, dezelfde taal 

spreken als de initiatiefnemers. Alhoewel initiatiefnemers een netwerk hebben en zich kunnen 

identificeren met deelnemers, kost het steeds veel tijd en moeite om voldoende deelnemers te 

werven en hen betrokken te houden. Na een eerste bezoek is het volgens initiatiefnemers 

noodzakelijk om deelnemers proactief te blijven benaderen en binden voor activiteiten.  

 

Als je het geen aandacht geeft, dan is het weg. Je moet het eigenlijk blijven 

trekken. (Initiatiefnemer, Koffieklets, vrouw) 

 

De meeste deelnemers moeten er regelmatig persoonlijk aan herinnerd worden dat er activiteiten 

op de agenda staan. Om de deelnemers betrokken te houden, steken initiatiefnemers daarom 
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veel tijd en energie in het bellen en Whats’Appen van deelnemers om hen te blijven motiveren, 

opnieuw uit te nodigen en eventuele angsten weg te nemen. In de praktijk blijkt namelijk dat 

deelnemers anders snel niet meer komen opdagen, activiteiten vergeten of geen betrokkenheid 

meer ervaren bij het initiatief. Er worden ook voorbeelden gegeven van deelnemers die zich 

dusdanig schamen (bijvoorbeeld vanwege overgewicht) of angstig zijn (om contact te leggen), 

dat zij excuses verzinnen om niet meer deel te nemen. Deze deelnemers hebben aanvankelijk 

een duwtje in de rug nodig om deel te (blijven) nemen, totdat zij zich vertrouwd en zelfverzekerd 

genoeg voelen bij het initiatief en de andere deelnemers. Uiteindelijk zijn dit de succesverhalen 

omdat mensen langzaam en zeker meer zelfvertrouwen krijgen, aansluiting bij de groep vinden 

en de regie over hun leven (weer) pakken. Het citaat hieronder is daar een voorbeeld van.  

 

Een dame met verschrikkelijk veel overgewicht. In het begin kwam ze heel vaak 

niet opdagen. Ik moest elke keer bellen: kom nou, kom nou, kom nou. Dan kwam 

ze weer één of twee keer. En dan kwam ze weer niet. Op een gegeven moment 

begon ze steeds meer motivatie te vinden, ging ze afvallen en alles. Uiteindelijk is 

ze zelf gaan sporten [bij een reguliere sportschool]. (Initiatiefnemer, Kom in 

Beweging, man)  

 

Samengevat kunnen we stellen dat de bottom-up initiatieven in dit onderzoek in staat zijn om 

(potentieel) kwetsbare bewoners te bereiken en binden aan initiatieven. De volgende elementen 

zijn van positieve invloed op dit proces: de initiatiefnemer heeft een netwerk in de buurt, 

deelnemers kunnen zich identificeren met de initiatiefnemer, de initiatiefnemer hanteert een 

proactieve persoonlijke benadering en er moeten vervoersmogelijkheden zijn voor deelnemers 

met lichamelijke beperkingen.  

3.2 Sociale contacten en verbindingen  

In deze paragraaf gaan we na in welke mate er sociale contacten ontstaan tussen deelnemers 

en hoe deze contacten tot stand komen. We zien dat er bij de initiatieven een sfeer wordt 

gecreëerd waarbinnen deelnemers zich veilig voelen om op hun eigen tempo nieuwe contacten 

te leggen met andere deelnemers. Deze sfeer is, volgens initiatiefnemers en deelnemers, anders 

dan bij meer reguliere en betaalde activiteitaanbieders. Dit heeft te maken met het ongedwongen 

en laagdrempelige karakter van de initiatieven. Deelnemers voelen zich niet verplicht om deel te 

nemen, omdat er geen kosten of verwachtingen verbonden zijn aan deelname. Hierdoor voelen 

deelnemers zich minder schuldig of gestrest als zij vanwege persoonlijke omstandigheden een 

keer niet kunnen deelnemen. Een deelnemer van Kom in Beweging beschrijft in eigen woorden 

wat het verschil is tussen het reguliere (‘betaalde’) aanbod en het vrijwillige (‘onbetaalde’) 

bewonersinitiatief Kom in Beweging en waarom dit beter bij deze persoon past: 
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Het moeten. Als je betaalt, dan moet je ook gaan voor je gevoel […] En, als mijn 

hoofd of mijn lichaam het niet toelaat, dan kan ik niet gaan. Dus dan zit je aan iets 

vast zeg maar en […] de sfeer kan ook af en toe zo patserig of wat dan ook zijn. 

Hier heb je niet dat patserige. Hier is de sfeer opener. Dat vind ik mooi. 

(Deelnemer A, Kom in Beweging).  

 

Daarnaast geven veel respondenten aan dat iedereen vooral zichzelf mag zijn bij de initiatieven. 

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat sommige deelnemers veel praten en heel aanwezig 

zijn, terwijl anderen juist op de achtergrond blijven en niet of nauwelijks spreken. Ook zijn er 

deelnemers die aanvankelijk heel kwetsbaar en schuw binnenkomen bij een initiatief vanwege 

persoonlijke problemen zoals depressies, werkloosheid of overgewicht. Zij kunnen op hun eigen 

tempo wennen aan de activiteiten en andere deelnemers omdat er niets van hen verwacht wordt.  

 

Je praat met mensen. Het is toegankelijk. Het is makkelijk sociale contacten 

maken, met mensen praten. Je beweegt samen. Je praat samen. Dat maakt het 

voor jezelf en anderen gemakkelijker. (Deelnemer B, Kom in Beweging).  

 

Naast een ongedwongen sfeer, is ook de samenstelling van de groep voor sommige deelnemers 

van invloed op een veilige en vertrouwde sfeer. We hebben in de voorgaande paragraaf al kunnen 

zien dat sommige initiatieven een meer homogene groep bereiken van deelnemers met een 

vergelijkbare culturele achtergrond, terwijl andere initiatieven juist een diverse groep aanspreken. 

Voor sommige deelnemers is het juist de homogene samenstelling van de groep waardoor zij 

zich op hun gemak voelen. De initiatiefnemer van Help een Handje vertelt daarover het volgende: 

 

Omdat ze dezelfde cultuur, dezelfde normen en waarden, hebben. [Dat] is ook heel 

belangrijk. Ze willen ’t liefst, als ze emotioneel zijn, dan willen ze het liefst Turks 

spreken. (Initiatiefnemer, Help een Handje) 

 

Voor deze Turkse vrouwen is het belangrijk om zich in de groep uit te kunnen drukken in de eigen 

taal vanwege het emotionele karakter van gesprekken. Bij het initiatief Oud en Nieuw komen ook 

vooral mensen samen met vergelijkbare culturele achtergronden. Deze deelnemers kunnen zich 

beperkt uitdrukken in de Nederlandse taal, zijn al op leeftijd en praten graag met elkaar in het 

Portugees. Bij deze initiatieven ontstaat vooral een vorm van bonding omdat er verbondenheid 

ontstaat tussen deelnemers met vergelijkbare achtergrondkenmerken die zich in dezelfde 

culturele netwerken begeven. Bij de initiatieven Koffieklets, Kom in Beweging en De Taal is er 

sprake van een meer heterogene samenstelling van de groep. Het gaat om deelnemers met 

verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Meerdere initiatiefnemers en deelnemers 

geven aan dit heterogene karakter ook juist waardevol en prettig te vinden. Twee deelnemers 

zeggen het volgende over het samenkomen van vrouwen met verschillende culturen bij initiatief 

de Taal: 
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Heel leuk. […] Dat wij ervaren wat die andere culturen zijn […]. Nu weet ik hoe zij 

leven. En ook leren hoe ik multicultureel kan leven. Hoe moet ik hier in het 

multiculturele Nederland leven. […] De Initiatiefnemer zegt altijd: hier zijn wij 

allemaal Nederlanders, niet praten zo van ‘Ik ben Pakistaan, ik ben Turks, moslim, 

niet-moslim.’ Hier zijn wij Nederlanders. (Deelnemer A, de Taal) 

 

Als het één cultuur is, dan ga je gewoon je eigen taal praten. Ik vind dit niet leuk. 

Maar met verschillende culturen dan gaat iedereen Nederlands oefenen. 

(Deelnemer B, de Taal)  

 

Uit de citaten blijkt dat vrouwen juist vanwege de verschillende culturele achtergronden 

gemotiveerd blijven de Nederlandse taal te spreken en van elkaars cultuur leren. De Pakistaanse 

deelnemer vult hier ook nog op aan dat het binnen haar cultuur tijdrovend is om af te spreken met 

vriendinnen, omdat het gebruikelijk is jezelf mooi aan te kleden en op te doffen. Bovendien moet 

ze ook eerst bellen en een datum vastleggen met vriendinnen. Het is voor haar minder tijdintensief 

om op een vaste dag in de week op een vast tijdstip naar het initiatief te gaan, ook omdat ze dan 

niet echt mooie kleding hoeft te dragen. Alhoewel De Taal wel diverse culturele achtergronden 

samenbrengt, is het uitsluitend toegankelijk voor vrouwen. Hierover wordt het volgende gezegd: 

 

Wij voelen ons beter met alleen maar vrouwen. […] Alleen vrouwen is beter. Met 

mannen [erbij] is het een beetje awkward. Dan zijn wij niet echt vrij. (Deelnemer B, 

de Taal) 

 

Dit citaat toont dat deelnemers verschillende behoeften hebben als het gaat om de samenstelling 

van de groep. Deze Pakistaanse deelnemer vindt de diversiteit in culturen juist een voordeel, 

terwijl meer diversiteit in mannen en vrouwen juist nadelig zou zijn voor het gevoel van vrijheid. 

De gemeenschappelijke deler tussen deze deelnemers is dat zij allemaal beperkt de Nederlandse 

taal beheersen waardoor de drempel juist lager wordt om te oefenen. Bij het initiatief Kom in 

Beweging komen ook heel verschillende mensen samen, wat de gesproken deelnemers en 

initiatiefnemers als positief ervaren. Het gevoel van veiligheid en ‘jezelf mogen zijn’ wordt hier 

juist gecreëerd doordat deelnemers iets meegemaakt hebben in hun leven (psychologische zorg, 

werkloosheid, arbeidsongeschikt verklaard, enzovoort). Een deelnemer vertelt het volgende over 

de diversiteit binnen de groep: 

 

Je hoort verschillende verhalen. Je hoort verschillende dingen. Dat vind ik erg 

gezellig, dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten. […] In het 

begin staan mensen ook een beetje van oké, even zien, hoe gaat het lopen. Maar 

doordat de meeste mensen wel wat hebben meegemaakt of juist thuis zitten. […] 

Je mag zijn wie je wilt, er wordt niets van je verwacht. Dat scheelt al een boel. 

(Deelnemer A, Kom in Beweging).  
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De contacten en verbindingen die gelegd worden bij initiatieven met meer heterogene groepen 

kunnen als bruggen beschouwd worden (bridging). Er ontstaan verbindingen tussen deelnemers 

uit verschillende culturele netwerken waardoor mensen bijvoorbeeld iets leren over andere 

culturen en gedragsnormen.  

De mate waarin deelnemers ook nog buiten het initiatief om contact met elkaar hebben en sociale 

activiteiten ondernemen, hangt af van verschillende factoren. Sommige deelnemers hebben hier 

vanwege een beperkt sociaal netwerk juist wel behoefte aan, terwijl andere deelnemers het te 

druk hebben met mantelzorg/vrijwilligerswerk of niet mobiel genoeg zijn om elkaar op te zoeken. 

Naast gezellige momenten, ontstaan er ook vormen van informele steun bij deelnemers. 

Deelnemers doen soms samen boodschappen, brengen elkaar naar het initiatief toe, gaan samen 

hardlopen of helpen elkaar met klussen. Interessant is dat het niet alleen deelnemers zijn die 

steun halen uit het initiatief. Eén van de geïnterviewde vrijwilligers vertelt dat zij dankzij het 

vrijwilligerswerk weer weet wie ze is en wat ze wilt.  

 

Door dit merk ik toch wie ik ben. Ik houd van dingen aanpakken, mensen regelen. 

Dan kom je weer op dat punt: onder de mensen zijn. Daar zijn wij dus weer mee 

bezig, dan wil je toch weer naar die baan gaan. (Vrijwilliger, Koffieklets) 

 

In deze paragraaf is nagegaan in welke mate er sociale contacten ontstaan tussen deelnemers 

en hoe deze contacten wel of niet tot stand komen. Het is duidelijk geworden dat er zeer 

verschillende soorten sociale contacten en verbindingen ontstaan. Sommige deelnemers durven 

mede dankzij het initiatief hun huis weer uit te komen, terwijl anderen het ‘gewoon’ gezellig vinden 

even koffie te drinken en te kletsen. Bij sommige deelnemers/vrijwilligers ontstaan er intensieve 

vriendschappen, terwijl anderen alleen behoefte hebben aan een wekelijks contactmoment. Wat 

in ieder geval voor alle gesproken deelnemers op gaat, is dat zij zich op hun gemak voelen bij het 

initiatief. Dit komt door het ongedwongen en laagdrempelige karakter van initiatieven.  

Verder is ook de samenstelling van de groep voor een aantal deelnemers belangrijk. We zien dat 

er initiatieven zijn waarbij bridging, bonding of een combinatie van beide vormen plaatsvindt. Bij 

de initiatieven in dit onderzoek lijkt bonding samen te hangen met het thuis voelen en vindt vooral 

plaats langs etnische lijnen. Bij bridging lijkt er binnen dit onderzoek vaker sprake van 

interetnische contacten maar is er vaak een andere gemeenschappelijke deler. 

 Er zijn deelnemers die zich uitsluitend vrij en veilig voelen bij mensen van hetzelfde geslacht, die 

dezelfde taal spreken of een zelfde culturele achtergrond hebben. Daarentegen zijn er ook 

deelnemers die juist behoefte hebben aan mensen die anders zijn, die uit een andere cultuur 

komen, andere gedragsnormen kennen of op een andere manier verschillen van henzelf. 

Desondanks is er altijd een gemeenschappelijke factor waardoor zij zich veilig voelen bij elkaar. 

Bij Kom in Beweging is dit bijvoorbeeld dat iedereen een afstand tot de maatschappij ervaart en 

aan zichzelf wil werken. Juist deze gemeenschappelijke delers zijn belangrijk omdat deelnemers 

hierdoor het gevoel krijgen zichzelf te mogen zijn en op hun eigen tempo contact kunnen leggen 

met andere mensen. Zodra gemeenschappelijke delers los staan van de achtergrondkenmerken 

van deelnemers, kunnen er bridging contacten ontstaan. Hierdoor zullen deelnemers zich in meer 
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verschillende netwerken gaan bevinden, wordt de kans op eenzaamheid mogelijk verkleind en 

wordt het ook makkelijker om bij andere netwerken aansluiting te vinden. Op deze manier kunnen 

kwetsbare personen makkelijker toetreden in netwerken waarin zij zich kunnen optrekken aan 

‘sterke schouders’. Bij bonding ontstaat het gevaar dat, hoewel het aantal sociale contacten wordt 

uitgebouwd, de deelnemers zich juist binnen de eigen groep blijven bevinden en kwetsbaar 

blijven, mocht het initiatief wegvallen. 

3.3 Knelpunten en uitdagingen 

De knelpunten en uitdagingen kunnen verdeeld worden in aspecten die te maken hebben met 

het besturen en organiseren van de initiatieven en met inhoudelijke aspecten van het uitvoeren 

van een initiatief. Veel van deze knelpunten en uitdagingen hangen met elkaar samen. 

De inhoudelijke knelpunten en uitdagingen hebben vaak betrekking op de motivatie en 

competenties van de initiatiefnemers. Bij alle bekeken initiatieven geldt dat zij voornamelijk 

getrokken worden door één persoon: een bevlogen initiatiefnemer. Als deze persoon er mee zou 

stoppen, dan zou het initiatief waarschijnlijk stoppen omdat er niemand is die de werkzaamheden 

kan overnemen. Daarbij geven initiatiefnemers tegelijkertijd aan dat het veel energie kost om alles 

draaiende te houden. Als gevolg hiervan geeft een aantal initiatiefnemers aan dat het een 

uitdaging kan zijn om gemotiveerd te blijven. Hierdoor kan na een aantal jaar de handdoek in de 

ring gegooid worden.  

Bij sommige initiatieven is een kleine groep vrijwilligers betrokken bij het organiseren van de 

activiteiten. Maar de meeste creatieve, bestuurlijke en uitvoerende taken komen op de schouders 

van de initiatiefnemer terecht. Dit lijkt in een aantal gevallen een (te) grote belasting. Door de 

sterke afhankelijkheid van één persoon, zijn de kleinschalige initiatieven kwetsbaar. De meeste 

initiatiefnemers zijn zich bewust van de kwetsbaarheid van het eigen initiatief en zouden dit op 

willen vangen door (meer) vrijwilligers actief bij het initiatief te betrekken. Het blijkt in de praktijk 

echter moeilijk om vrijwilligers te vinden. Als er wel vrijwilligers zijn, dan blijft de volledige regie 

en verantwoordelijkheid uiteindelijk toch bij één initiatiefnemer liggen. Hierover vertelt een 

initiatiefnemer het volgende: 
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Dat herken ik ook. Ik ben ook degene. Iedereen denkt jij bent verantwoordelijk, jij 

doet alles. […] Ik doe alles. Als we gaan koken. Jij bent van de kookcommissie... 

Dan komen ze naar mij: Kun jij dit doen, kun jij dit halen? (Initiatiefnemer, Oud en 

Nieuw) 

 

Sommige initiatiefnemers geven aan dat het lastig kan zijn om deelnemers aangehaakt te 

houden. Een aantal initiatiefnemers steken veel tijd in het contact leggen met deelnemers, onder 

andere om hen aan activiteiten te herinneren. Tegelijkertijd geven zij aan dat hiermee opgepast 

dient te worden dat er geen druk uitgeoefend wordt op de deelnemers waardoor zij een drempel 

zouden kunnen ervaren. Dit speelt vooral wanneer deelnemers nieuw en nog niet vertrouwd zijn. 

Ook het bereiken van nieuwe deelnemers behorende tot de doelgroep kan een uitdaging zijn. Dit 

gaat vaak mond-tot-mond. Een initiatiefnemers flyert en promoot het initiatief via social media. 

Andere inhoudelijke knelpunten hangen veelal samen met de competenties van de 

initiatiefnemers. Een deel van de initiatiefnemers maakt zelf deel uit van de doelgroep die zij willen 

helpen. Hoewel zij zelf de spil binnen het initiatief vormen, komt uit de gesprekken naar voren dat 

sommige van hen buiten het initiatief een beperkt netwerk hebben. Daar komt bij dat ze geen 

bestuurlijke ervaring hebben met het uitvoeren van een initiatief. Hierdoor weten zij niet waar zij 

kunnen aankloppen met vragen en wat de mogelijkheden zijn. Dit beperkt hen in de invulling van 

de initiatieven. Zo zouden sommige initiatieven meer soorten activiteiten willen aanbieden maar 

weten zij niet hoe dit voor elkaar te krijgen, en zorgt ervoor dat zij veel tijd kwijt zijn met randzaken. 

Daarnaast zien we dat de creativiteit tussen initiatiefnemers verschilt. Sommige initiatiefnemers 

tonen aan erg vindingrijk en praktisch ingesteld te zijn. Zij weten met beperkte middelen veel voor 

elkaar te krijgen. Andere initiatiefnemers zien vooral beperkingen en vinden het lastig om het 

initiatief te veranderen en te vernieuwen. 

De randzaken rondom de initiatieven bestaan voornamelijk uit bestuurlijke en organisatorische 

aspecten van de initiatieven. Deze aspecten worden vaal als knelpunten ervaren. De 

initiatiefnemers geven aan veel tijd kwijt te zijn aan het aanvragen van nieuwe subsidies omdat 

deze vaak tijdelijk verkregen worden. Er moeten regelmatig nieuwe aanvragen gedaan worden 

en daar gaat voor initiatiefnemers veel tijd in zitten, omdat ze niet bekend zijn met de bestuurlijke 

kant van ondernemen. Men weet vaak niet wat de mogelijkheden zijn en hoe het werkt. Wel wordt 

aangegeven dat zij weten dat ze hierbij hulp kunnen krijgen vanuit de gemeente (bijvoorbeeld 

van een wijkregisseur), maar in de praktijk lijkt dit weinig voor te komen. De huidige subsidieopzet 

leidt bovendien tot veel financiële onzekerheid bij de meeste initiatiefnemers. De initiatiefnemer 

van Kom in Beweging legt dit als volgt uit: 

 

Je kunt geen bewonersinitiatieven blijven aanvragen. Voor mij is het natuurlijk 

moeilijk. Ik ben wel ZZP’er maar ik ben niet een officiële organisatie. Ik heb geen 

meetpunten, noem het maar op. Dus om dan officiële subsidie te krijgen bij de 

gemeente, wordt heel lastig. Na het bewonersinitiatief, val je eigenlijk buiten de 

boot. Dat is het lastige. (Initiatiefnemer, Kom in Beweging). 
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De afhankelijkheid van ad-hoc financiering maakt dat er geen of beperkte bestaanszekerheid is 

voor de initiatieven. De initiatiefnemers geven aan behoefte te hebben aan meer stabiele en 

structurele inkomensstromen zodat er continuering gecreëerd kan worden. Bij veel initiatieven 

heerst onzekerheid over het voortbestaan. In dit onderzoek is niet meegenomen hoe het contact 

en de (financiële) relatie met initiatiefnemers ervaren wordt vanuit gemeentelijk perspectief. Het 

is wel bekend dat de gemeente bijvoorbeeld met de introductie van ‘scharrelambtenaren’ probeert 

burgerinitiatieven beter te ondersteunen en begeleiden binnen het gemeentelijk apparaat. 

De omgang met de gemeente wordt door de initiatiefnemers als moeizaam ervaren. De 

initiatiefnemers hebben geen slechte ervaringen, maar zien de gemeente toch vooral als een 

noodzakelijk kwaad: een instantie waar je eens in de zoveel tijd mee te maken krijgt waarna je 

weer verder kan met je kerntaken. De gemeente wordt primair beschouwd als geldschieter door 

initiatiefnemers. Een initiatiefnemer vertelt over haar ervaringen met de gebiedscommissie:  

 

De eerste keer ben ik voor de leeuwen gegooid bij de gebiedscommissie, dan moet 

je een soort van vertellen wat je aangevraagd hebt. Dan gaan ze vragen stellen. 

(Initiatiefnemer, Oud en Nieuw) 

 

De initiatiefnemers geven aan dat zij behoefte hebben aan meer begeleiding omtrent budgetten, 

administratie, ruimtebeheer en vrijwilligers vanuit de gemeente. Het ontbreekt initiatiefnemers 

vaak aan tijd en/of capaciteiten om de juiste informatie te vinden. Praktische materiele 

ondersteuning zou de initiatiefnemers bijvoorbeeld helpen bij het verbreden en verbeteren van 

de activiteiten die zij kunnen aanbieden en daarmee de mensen die zij bereiken. De 

initiatiefnemers geven aan behoefte te hebben aan meer mogelijkheden om mensen met 

lichamelijke beperkingen bij de initiatieven te betrekken. Initiatieven spreken de wens uit om 

potentiële deelnemers met een gesubsidieerd vervoersmiddel op te kunnen halen thuis en na de 

activiteiten thuis te kunnen brengen. Bij initiatief Koffieklets is een deelnemer vanwege een 

recente operatie minder goed in staat zelfstandig naar het initiatief te reizen. Hij wordt sindsdien 

met de auto opgehaald en thuisgebracht door één van de andere deelnemers. Een deelnemer 

van De Taal daarentegen gaat niet naar vrijwillige activiteiten verderop in de buurt omdat zij zich 

ongemakkelijk voelt bij speciaal vervoer.  

 

Er zijn ook op andere plekken activiteiten, die een beetje ver weg zijn, daarom kan 

ik daar niet naartoe gaan. […] Ik heb wel pasje voor speciaal vervoer, maar ik 

gebruik dat de laatste jaren helemaal niet omdat ik me er niet gemakkelijk bij voel. 

(Deelnemer A, De Taal). 

 

Tegelijkertijd blijkt ook dat andere initiatiefnemers vaak materiële beperkingen ervaren, hierbij 

geven zij op een aantal punten aan praktische ondersteuning te kunnen gebruiken. Naast vervoer 

bestaat er behoefte aan een eigen ruimte en een keuken om in te koken. Gevraagd naar wat de 

belangrijkste beperkingen van hun initiatief zijn, worden onder andere de volgende antwoorden 

gegeven: 
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We hebben een Ideaal centrum hier 800 meter vandaan, maar het probleem is 

gewoon vervoer. We kunnen die tent vol krijgen, maar het probleem is vervoer. Wij 

gaan dan improviseren; we gaan dan naar de locatie toe. We gaan naar de 

mensen toe. Dat is een andere manier, we improviseren gewoon. We hebben wel 

een wijkbus, maar die is vaak bezet of kleinschalig. Vervoer is bij ons een groot 

probleem. (Initiatiefnemer, Koffieklets) 

 

Nou, bijvoorbeeld een kleine ruimte. Een grotere ruimte met een keuken zou 

enorm helpen. Voor iedereen, niet alleen voor ons. Laagdrempelig. Lekker eten. 

Dat je kan uitbreiden. (Initiatiefnemer, Oud en Nieuw) 

 

Tot slot is de initiatiefnemers gevraagd naar de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. 

Nagenoeg alle initiatiefnemers geven aan bezig te zijn met groeien, zowel qua bereik, organisatie 

maar ook qua vrijwilligers en soort activiteiten dat aangeboden wordt. Daarnaast willen zij hun 

initiatief toekomstbestendig maken. Zij lijken hierbij niet te beseffen dat deze doelen elkaar in de 

weg kunnen zitten. Voor sommige initiatieven zou het wellicht beter zijn om, voordat er wordt 

begonnen met het uitbreiden van activiteiten, de bestaande activiteiten eerst te borgen. Veel 

initiatiefnemers staan in nauw contact met deelnemers en zetten zich in om het hen naar hun zin 

te maken. Dit resulteert erin dat wanneer er vanuit de doelgroep nieuwe wensen worden geuit, 

de initiatiefnemers hieraan gehoor willen geven. Dit kan een verdere belasting voor 

initiatiefnemers opleveren. Eerder bleek al dat veel initiatiefnemers het trekken van het initiatief 

als een (grote) belasting ervaren. Het is daarom de vraag in hoeverre het verstandig is om 

uitbreiding van de initiatieven na te streven. Veel initiatieven zouden zich in de eerste plaats 

moeten richten op het werven van vrijwilligers en het verdelen van taken. Doel hiervan zou 

moeten zijn om de initiatiefnemer te ontlasten en verantwoordelijkheden bij verschillende 

personen onder te brengen. Op deze manier worden initiatieven gezonder en wordt de 

initiatiefnemer ontlast. In het geval dat de initiatiefnemer wegvalt, kan dit makkelijker opgevangen 

worden door andere vrijwilligers. Pas wanneer activiteiten goed lopen, geborgd zijn en 

verantwoordelijkheden met verschillende personen gedeeld worden, zou gedacht moeten worden 

aan uitbreiding van de activiteiten. 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de sociale aspecten van de initiatieven. Hierbij is in het bijzonder 

aandacht geweest voor de groepen die met de initiatieven bereikt worden en welke sociale 

contacten en verbindingen gelegd worden. Deze focuspunten zijn gekozen omdat de initiatieven 

potentieel goed aansluiten bij de behoefte van de gemeente Rotterdam om eenzaamheid onder 
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kwetsbare groepen tegen te gaan en te voorkomen. Tot slot is er gekeken naar succesfactoren 

en knelpunten die door de initiatiefnemers benoemd zijn.  

De belichte initiatieven lijken erin te slagen om de kwetsbare bewoners te bereiken waar de 

gemeente zich op richt in haar strijd tegen eenzaamheid. Zo zijn er initiatieven waarbij de 

doelgroep bestaat uit ouderen, vrouwen met een migratie-achtergrond, lager opgeleiden of 

personen die op een afstand staan van de samenleving. Op basis hiervan zouden deze 

initiatieven een goede partner kunnen zijn in de strijd tegen eenzaamheid.  

Tegelijkertijd signaleren we dat de gelegde contacten vaak sterk afhankelijk zijn van het initiatief 

en de initiatiefnemer. Uit de inspanningen die de initiatiefnemers moeten doen om deelnemers 

aangehaakt te houden, rijst de vraag in hoeverre de initiatieven bijdragen aan het leggen van 

duurzame contacten en verbindingen in de wijk. De indruk wordt gewekt dat indien de initiatieven 

en/of initiatiefnemers wegvallen, de opgebouwde verbindingen en netwerken ook stoppen te 

bestaan. Dit zou een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente kunnen zijn: help de initiatieven 

bij het verduurzamen en bestendigen van de netwerken die ontstaan zijn.  

Gelet op de aard van de contacten zien we dat er initiatieven zijn waarbij bridging, bonding of een 

combinatie van beide vormen plaatsvindt. Hierbij is de ene vorm van sociaal contact niet beter 

dan de andere. Het belangrijkste is dat deelnemers, door een gemeenschappelijke factor, het 

gevoel krijgen volledig zichzelf te mogen zijn in de groep. Bonding is een belangrijk aspect voor 

sociale initiatieven, omdat kwetsbare deelnemers behoefte hebben aan lotgenoten met een 

vergelijkbare achtergrond. Desondanks zien we dat als er bridging plaatsvindt, door een 

heterogene samenstelling van de groep, deelnemers zich in meer verschillende netwerken gaan 

bevinden en daarmee de kans op eenzaamheid verkleind kan worden. Men kan zich bijvoorbeeld 

op gaan trekken aan ‘sterke schouders’ of informatie en hulpmiddelen verkrijgen via de andere 

netwerken.  

Tot slot is gekeken naar succesfactoren en knelpunten zoals deze door de initiatiefnemers 

ervaren worden bij het uitvoeren van hun initiatief. Veel van deze factoren hangen met elkaar 

samen. De succesfactoren zijn, vanwege het kleinschalige karakter van de initiatieven, vaak ook 

een risico. Zo signaleren wij bij de initiatieven een sterke afhankelijkheid van één kartrekker. Dit 

is vaak ook een succesfactor om dat deze persoon de verbindende schakel is. Een andere 

succesfactor is het laagdrempelige karakter van de initiatieven en de manier waarop zij een 

vertrouwde en veilige omgeving weten te creëren voor mensen die vaak als kwetsbaar en moeilijk 

bereikbaar worden beschouwd. Waarin de initiatieven zich onderscheiden van het reguliere 

aanbod, is het feit dat zij minder verantwoording hoeven af te leggen aan instanties. Hierdoor is 

het aanbod vrijblijvender en worden de initiatieven als minder dwingend ervaren door 

deelnemers. Deelnemers geven aan dit zeer belangrijk te vinden. 

Benoemde de knelpunten zijn de relatie met de gemeente, die wordt gezien als financier of 

controleur, beperkte materiele middelen, een gebrek aan vrijwilligers en het aangehaakt houden 

van deelnemers. De grootste uitdaging voor de toekomst is het borgen van bestaande initiatieven. 

Alle initiatieven zijn kwetsbaar doordat vaak een enkel persoon het initiatief trekt. Bij kleinschalige 

initiatieven zou de eerste focus moeten liggen op het borgen van bestaande activiteiten en 
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verdelen van de verantwoordelijkheden in plaats van uitbreiding van de activiteiten. Onbewust 

kan de ambitie van initiatiefnemers leiden tot kwetsbaarheid van het initiatief. 
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Hoofdstuk 4 Conclusie 

In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre en op welke wijze bottom-up gestarte 

initiatieven bijdragen aan het vergroten en versterken van sociale verbindingen. De reden 

hiervoor is dat er vanuit de gemeente Rotterdam in toenemende mate aandacht is voor het 

tegengaan van eenzaamheid bij kwetsbare bewoners. De transitie naar de participatie-

samenleving en de terugtrekkende overheid hebben ertoe geleid dat de gemeente opzoek is naar 

nieuwe manieren om kwetsbare groepen in de samenleving te blijven bedienen. Bottom-up 

gestarte initiatieven sluiten aan op deze ontwikkelingen en vormen daarom in potentie een 

belangrijke partner voor de gemeente in de strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement. Het 

zou echter te kort door de bocht zijn om de sociale initiatieven enkel te beschouwen als een 

instrument tegen eenzaamheid. Voor veel deelnemers bieden de initiatieven een gevoel van 

veiligheid, ergens bij kunnen horen of simpelweg even met gelijkgestemden onder elkaar kunnen 

zijn. De deelnemers en initiatiefnemers zijn vaak niet gestart met bepaalde beleidsdoelen of een 

missie. Zij hebben zelf de noodzaak gevoeld een initiatief op te zetten vanuit een gemis in de 

omgeving. Om deze reden denken zij niet vanuit beleidskaders en dienen daarom ook niet als 

beleidsinstrument behandeld te worden. Desondanks is het interessant om te kijken in hoeverre 

binnen bottom-up gestarte initiatieven sociale verbindingen en netwerken tot stand komen en wat 

de randvoorwaarden voor succes zijn.  

Dit onderzoek bestaat uit een casestudie naar vijf bottom-up gestarte initiatieven in Rotterdam. 

Er zijn (groeps)interviews met initiatiefnemers, vrijwilligers en deelnemers afgenomen en er 

hebben observaties plaatsgevonden bij activiteiten van initiatieven. Alhoewel de belichte 

initiatieven variëren in kenmerken, is de rode draad dat zij bouwen aan een band tussen 

deelnemers. De initiatiefnemers, maar ook deelnemers die wij gesproken hebben, benadrukken 

het belang van de sociale interacties en contacten die ontstaan tussen bewoners. De bereikte 

doelgroepen van de initiatieven komen in veel gevallen overeen met wat binnen de literatuur als 

kwetsbare groepen worden gedefinieerd (ouderen, laagopgeleiden, personen met afstand tot de 

arbeidsmarkt). Er worden (potentieel) kwetsbare en eenzame bewoners bereikt die mogelijk 

minder of geen aansluiting vinden bij reguliere of grootschalige initiatieven. Sommige deelnemers 

geven expliciet aan het informele karakter van bewonersinitiatieven te verkiezen boven het 

reguliere aanbod. De initiatieven slagen er namelijk in een veilige, laagdrempelige en vertrouwde 

omgeving te creëren voor deelnemers. Het vrijblijvende karakter van de initiatieven zorgt ervoor 

dat er ruimte is voor inbreng van bewoners. Daarmee onderscheiden de initiatieven zich van 

professionele maatschappelijke organisaties. Doordat zij geen strikte verantwoording, doelen en 

missie hebben, kunnen zij inspringen op de wensen van de deelnemers en anticiperen op nieuwe 

wensen. De initiatiefnemers spelen een cruciale rol in het bereiken van kwetsbare bewoners en 

het creëren van een veilige omgeving. Zij hebben vaak een vergelijkbare achtergrond, behoren 

tot dezelfde doelgroep en spreken letterlijk of figuurlijk dezelfde taal als deelnemers. Hierdoor 

kunnen zij zich inleven in hun deelnemers en begrijpen waar ze tegenaan lopen. Daarnaast 
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steken initiatiefnemers veel tijd en energie in het persoonlijk, informeel en proactief benaderen 

van deelnemers die om verschillende redenen dreigen af te haken.  

Er is ook gekeken naar de soorten sociale contacten en verbindingen die gelegd worden. Hierbij 

is onder andere aandacht besteed aan de toekomstbestendigheid, duurzaamheid en aard van de 

contacten. Het soort contacten dat gelegd wordt is sterk afhankelijk van de insteek van het 

initiatief. Bij sommige initiatieven is de samenstelling van de doelgroep zeer homogeen, bij andere 

initiatieven meer heterogeen. We zien dat de individuele behoeften van deelnemers verschillen. 

Sommige deelnemers staan zo ver van de samenleving dat zij in eerste instantie contact zoeken 

met lotgenoten. Voor deze, vaak zeer kwetsbare groep, kan dit een eerste stap zijn in de richting 

van het toetreden tot sociale netwerken. Bij andere deelnemers zien we juist de behoefte aan een 

gemengde deelnemersgroep. Hierdoor leert men andere culturen en groepen kennen en leert 

men van elkaar. Hoewel de betekenis van de contacten dus verschillend is, slagen de initiatieven 

erin dat iedereen zich welkom voelt en het idee heeft zichzelf te kunnen zijn. Bij het analyseren 

van de contacten is bekeken in hoeverre er sprake is van bonding (versterken van banden binnen 

een groep) en bridging (het overbruggen van contacten tussen verschillende groepen). We 

hebben gezien dat er vaak niet enkel sprake is van bridging of bonding. In de meeste gevallen is 

het een combinatie van beide. Voor sommige mensen is het leggen van contact zo lastig dat dit 

in de eerste plaats dient te gebeuren in een veilige setting met lotgenoten. Hoewel bonding een 

zeer belangrijk aspect is voor sociale initiatieven, zou het goed zijn als in de sociale initiatieven 

ook een bridging aspect aanwezig is. Wanneer er bridging plaatsvindt, zullen deelnemers zich in 

meer verschillende netwerken gaan bevinden, hiermee wordt de kans op eenzaamheid verkleind 

en vindt men bij het wegvallen van een initiatief eerder aansluiting bij andere netwerken.  

Het is de vraag in hoeverre de contacten die vanuit de sociale initiatieven worden opgedaan 

duurzaam en toekomstbestendig zijn. Hoewel er voorbeelden zijn van deelnemers die buiten de 

initiatieven met elkaar optrekken, geldt voor de meeste deelnemers dat het initiatief de 

verbindende factor is. De indruk bestaat dat indien de initiatieven en/of initiatiefnemers wegvallen, 

de opgebouwde verbindingen en netwerken ook stoppen te bestaan. Dit is een grote last op de 

schouders van de initiatiefnemers. Paradoxaal genoeg vormt dit tegelijkertijd ook een van de 

belangrijkste randvoorwaarden voor succes: het hebben van een bevlogen en betrokken 

initiatiefnemer. Dit zou een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente kunnen zijn: help de 

initiatieven bij het verduurzamen en bestendigen van de netwerken die ontstaan zijn. Het borgen 

van de initiatieven vormt in onze ogen de grootste uitdaging voor de initiatieven. Het zou 

waardevol zijn om de initiatiefnemer te ontlasten en verantwoordelijkheden bij verschillende 

personen onder te brengen. Pas wanneer activiteiten goed lopen, geborgd zijn en 

verantwoordelijkheden met verschillende personen gedeeld worden, zou gedacht moeten worden 

aan uitbreiding van de activiteiten. 

Met het oog op de toekomst raden wij de gemeente aandacht te hebben voor de unieke karakters 

van de initiatieven en hun beweegredenen niet uit het oog te verliezen. Beschouw de sociale 

verbindingen en netwerken die ontstaan uit de initiatieven als bijvangst en probeer daar vanuit de 

gemeente niet expliciet op te sturen. Wanneer dit wel gebeurt, ontstaat de kans dat het 

vrijblijvende en laagdrempelige karakter dat de initiatieven succesvol maakt, verdwijnt. De 
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gemeente zou zich kunnen richten op het aanbieden van de instrumenten en vaardigheden 

waarbinnen de initiatieven zich verder kunnen ontplooien tot belangrijke spillen in de wijk. 

 

Aandachtspunten voor beleid 

Tot slot wordt hieronder op basis van het onderzoek een aantal aandachtspunten geformuleerd 

waar, in onze ogen, rekening mee gehouden zou kunnen worden bij het formuleren van 

toekomstig beleid dat van toepassing is op kleinschalige bewonersinitiatieven. Andere 

aandachtspunten richten zich op de relatie tussen de gemeente en initiatieven en hoe initiatieven 

voor de toekomst geborgd kunnen worden. 

 

 Bij de ondersteuning van initiatieven, is het van belang dat de gemeente bewust is van de 

valkuilen voor initiatieven. Op het terrein van bewonersparticipatie is veel onderzoek 

verricht. Uit onderzoek is bekend dat sommige wensen van initiatieven na realisatie een 

negatief effect hebben op de uitvoering van het initiatief omdat deze afleiden van het 

oorspronkelijke doel. Een voorbeeld hiervan is de wens voor een eigen ruimte. Vaak leidt 

het hebben van een eigen ruimte tot extra beslommeringen en het moeten voldoen aan 

meer regelgeving wat ten koste kan gaan van het laagdrempelige karakter van de 

initiatieven.  

 

 Indien bewonersinitiatieven een belangrijkere partner van de gemeente dienen te worden, 

dan zou er gestreefd kunnen worden naar een meer gelijkwaardig en duurzaam 

partnerschap, dat verder gaat dan financiële afhankelijkheid. Dat de initiatieven klein zijn, 

lijkt ertoe te leiden dat er ook weinig begeleiding, ondersteuning en betrokkenheid is vanuit 

de gemeente. Op dit moment beschouwen de initiatieven de gemeente vaak als een 

‘boeman’ waar zij het liefst zo min mogelijk mee van doen hebben. 

 

 De gemeente dient kritisch te kijken naar wat zij vanuit de subsidievoorwaarden van 

bewonersinitiatieven verwacht en of het beleid afgestemd is op deze doelen. Hierbij zou 

de gemeente zich als een lerende organisatie op moeten stellen. Hierbij kan gedacht 

worden aan het leren van lessen uit het verleden: wat zijn de verbeter- en knelpunten van 

eerder beleid? Maar ook kan er met een brede blik gekeken worden naar wat er als bekend 

is uit ander onderzoek en gemeente. Bij het opstellen van nieuw beleid zou het goed zijn 

als men zich hiervan bewust is en realistische en haalbare doelen opstelt. Stimuleer de 

vorming van initiatieven die in staat zijn om (potentieel) kwetsbare bewoners te bereiken 

en te binden aan initiatieven. De volgende elementen zijn van positieve invloed op dit 

proces: de initiatiefnemer heeft een netwerk in de buurt, deelnemers kunnen zich 

identificeren met de initiatiefnemer en de initiatiefnemer benaderd deelnemers persoonlijk 

en proactief. 

 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat veel bestuurlijke aspecten van het onderhouden en 

draaien van bewonersinitiatieven voor de initiatiefnemers te abstract zijn. De gemeente 
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heeft juist veel expertise en ervaring op dit terrein. Er zijn veel vragen over budgetten, 

administratie, ruimtebeheer, vrijwilligers, enzovoort maar het ontbreekt de initiatiefnemers 

simpelweg aan tijd en/of capaciteiten om de juiste informatie te vinden. De gemeente kan 

de initiatiefnemers helpen door beschikbare informatie toegankelijker aan te bieden.  

 

 De initiatieven zouden erbij gebaat zijn wanneer de ondersteuning vanuit de gemeente pro-

actiever aangeboden zou worden. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld bij initiatieven 

op bezoek te gaan en daarmee de gemeente ook een ‘gezicht’ te geven. De gemeente zou 

kunnen nadenken over het organiseren van een expertmeeting waarbij beleidsmakers, 

initiatiefnemers en experts bij elkaar komen. Doel van een dergelijke meeting kan zijn om 

de afstand tussen gemeente en initiatiefnemers te verkleinen en om met elkaar te 

bespreken waar initiatieven en gemeente elkaar kunnen helpen. Hierbij kunnen gemeenten 

en initiatiefnemers van elkaar leren. 

 

 Door de kwetsbaarheid van de relatie tussen gemeente en initiatiefnemers, kunnen 

bevlogen, ondernemende bewoners eenvoudig van de gemeentelijke radar verdwijnen. 

Hiermee gaan ook de kennis, vaardigheden en het netwerk van de initiatiefnemer verloren. 

De gemeente zou bij de initiatieven kunnen helpen bij het verduurzamen en bestendigen 

van de netwerken die zijn ontstaan.  
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Bijlage 1 

In eerste opzet was het de bedoeling dat binnen dit onderzoek gebruik werd gemaakt van de 

peer-review methode. Vanwege praktische beperkingen is gaande het onderzoek besloten deze 

methodiek los te laten en het onderzoek te baseren op diepte-interviews en observaties. In deze 

bijlage wordt kort gereflecteerd op de bruikbaarheid van deze methode binnen de context van het 

onderzoek. 

Het uitgangspunt van de peer-review methode is dat de peers zelf, aan de hand van de vooraf 

(met elkaar besproken) verstrekte itemlijst, onderzoek doen bij elkaars initiatieven. Ze verzamelen 

zelf gegevens door vragen te stellen aan betrokkenen, groepsdiscussies en eventuele 

observaties. De verzamelde data moeten door de peers geanalyseerd en besproken worden. De 

aanwezige onderzoekers sturen gedurende dit proces vooral bij en vullen aan wanneer nodig. 

Deze opzet bleek in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.  

De initiatiefnemers zijn veel tijd kwijt aan vrijwilligerstaken waardoor er beperkte mogelijkheden 

zijn voor het maken van afspraken buiten het initiatief. Hoewel de contactmomenten tussen 

initiatiefnemers beperkt waren, werden deze als waardevol beschouwd. De initiatiefnemers 

hielpen en inspireerden elkaar tijdens de groepsdiscussie. Er werden al snel tips uitgewisseld 

over bijvoorbeeld de beste manieren om contact leggen met de gemeente of het organiseren van 

een activiteit. Ook hielpen de deelnemers elkaar om te denken in mogelijkheden en oplossingen, 

in plaats van obstakels.  

Naast de praktische uitvoerbaarheid (genoeg aanwezigen en agenda’s die op elkaar aansluiten) 

dient er ook rekening gehouden te worden met de interesses en leefwereld van deelnemende 

initiatieven. Wij hebben ervaren dat initiatiefnemers een insteek kiezen bij het formuleren van 

(interview)vragen die niet volledig aansluit bij het onderzoek en de onderzoeksvragen. De 

deelnemers zijn vooral geïnteresseerd in hoe anderen praktische aspecten van het initiatief 

aanpakken. Het gaat vooral om zaken waar zij zelf met hun initiatief in de praktijk regelmatig 

tegenaanlopen. De vragen die betrekking hebben op sociaal isolement en het bereik van 

activiteiten zijn minder interessant en relevant voor hen. Het tegengaan van sociaal isolement en 

het versterken van netwerken is iets wat eerder impliciet gebeurd en waar veel initiatiefnemers 

niet bewust mee bezig zijn.   
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Als in de toekomst voor een dergelijke opzet gekozen wordt binnen deze context, dan is er een 

aantal punten waarop gelet dient te worden: 

 

1. Houd rekening met het drukke vrijwilligersbestaan van peers door een ruime 

tijdsplanning bij het organiseren van de peer-review training en bezoeken. 

2. Zorg voor een financiële of inhoudelijke incentive bij peers om betrokkenheid bij en 

deelname aan het onderzoek te vergroten. 

3. De leefwereld/interesses van peers en de focus van het onderzoek moeten op elkaar 

afgestemd zijn. De expertises van peers moet aansluiten bij de richting van het 

onderzoek. 
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Bijlage 2 

Itemlijst onderzoek succesfactoren van sociale bottom-up initiatieven  17-01-2019 

 

A. Algemeen (initiatief +functie respondent) 

 Achtergrond van de respondent 

 Bij welk initiatief betrokken? 

 In welke functie?  

 Sinds wanneer? 

 Hoeveel uur per werk mee bezig? 

 

B. Over het initiatief 

 Waneer is het initatief gestart? 

 Door wie? 

 Wat voor activiteiten worden er georganiseerd? 

 Hoe vaak? (Dagelijks, wekelijks, maandelijks) 

 Wat was de reden om het initiatief te starten? (Behoefte? Spontaan? Zo gegroeid?) 

 Hoe is het initiatief georganiseerd? In een stichting? Zijn er mensen in dienst? 

 Hoeveel mensen zijn er actief als vrijwilliger? 

 

C. Bereik 

 Op welke doelgroep is het initiatief gericht? 

 Komt dit ook overeen met de mensen die er op af komen? 

 Hoe bereik je mensen? Advertentie? Mond-tot-mond reclame? 

 Zijn er ook deelnemers afgehaakt? Waarom? 

 Zet je erop in om ook andere groepen te bereiken die je nu niet bereikt? 

 Ontstaan er sociale contacten en banden tussen burgers door het initiatief / stichting?  

 Op welke manier gebeurt dit wel of niet? 

 In hoeverre kan het initiatief gebruikt worden om sociaal isolement te doorbreken? 

 

D. Succesfactoren en uitdagingen 

 Wat zijn dingen die goed gaan (succesfactoren)? 

 Wat zijn dingen die minder goed gaan of beter kunnen (knelpunten/dilemma’s)? 

 Wanneer vind je het initiatief geslaagd? 

 Wat is je toekomstvisie voor het initiatief?  

 

E. Beleid en gemeente 

 Krijgt het initiatief steun vanuit de gemeente? In welke vorm? Subsidie? Kennis 
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 Hoe beschouw je deze ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam? 

 Wat zou de gemeente kunnen doen om het initiatief (nog beter) te helpen? Waar is 

behoefte aan? 

 Wat vinden jullie van het beleid dat de gemeente/overheid voert mbt jullie initiatief? 

(participatiesamenleving, burgers moeten meer zelf doen)  

 3 wensen (geen beperkingen) 


