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‘Het is echt belangrijk iets voor je omgeving te 
doen, dus daar ben ik gewoon mee begonnen’, ver-
telt Fatima1. Ze gaat verder: ‘Ik ken een grote groep 
moslima’s die vooral thuiszitten en graag iets voor 
de samenleving willen doen, maar dat gaat niet 
vanzelf, daar hebben zij hulp bij nodig’. Fatima 
krijgt het echter niet voor elkaar om de bewoners-
raad van de wijk of de gemeente in te schakelen 
om deze vrouwen een platform te geven voor hun 
activiteiten. 

Onzichtbaar

In mijn werk als adviseur voor multiculturele 
vraagstukken kom ik vrijwel dagelijks in de 
krachtwijken en ontmoet daar lokale bestuur-
ders, professionals en vooral bewoners. Ik zie 
natuurlijk dat er grote problemen zijn, maar ik 
zie ook veel kracht bij bewoners die initiatieven 
tonen. Het zijn mensen met talent, maar hun 

1 Omwille van privacy is Fatima’s naam veranderd. 

initiatieven komen helaas niet altijd goed tot 
ontplooiing en blijven onzichtbaar voor gemeen-
te of  professionals. En dat terwijl gemeenten 
en woningcorporaties in het kader van sociale 
cohesie, leefbaarheid of  bewonersparticipatie 
juist hard hun best doen om burgers en bewo-
ners te bereiken die actief  willen worden in hun 
buurt. Zo zoekt de bewonersraad in Fatima’s 
wijk nieuwe Nederlanders voor hun raad. De 
partijen vinden elkaar onvoldoende en de dia-
loog komt niet tot stand. 

Externe gerichtheid

De communicatie van gemeentelijke instan-
ties en corporaties met hun burgers of  klanten 
heeft een uitgebreide geschiedenis. Een speci-
fiek onderdeel ervan is relevant voor de zojuist 
geschetste situatie: de lokale overheid heeft 
te maken met wetten en regelgeving die een 
strakke interne planning en control vragen. De 
gemeente mag bewoners voorzieningen en sub-

Sociale netwerken in krachtwijken:
kans voor participatie
Laura Hornick, cultureel antropoloog
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sidies geven, maar moet vaak verantwoording 
afleggen over elke individuele voorziening en 
rapporteert – naast een check op doelmatig-
heid en rechtmatigheid - aan ‘Den Haag’. Wo-
ningcorporaties worden door het ministerie van 
VROM nauwlettend gevolgd over besteding van 
middelen, activiteiten buiten het werkdomein 
en integriteit. Deze strakke kaders schemeren 
door in de bejegening van burgers en klanten en 
staan een goed contact soms in de weg omdat 
mensen niet altijd passen in een doelgroepdefi-
nitie van een wet. Communiceren verwordt on-
willekeurig tot zenden.

Ondernemendheid, creativiteit en een open blik 
naar de buitenwereld zijn nodig om de obsta-
kels in de geschetste communicatie weg te ne-
men. De structuur van corporaties en overheid 
die door deze wet- en regelgeving is gevormd 
belemmert de inzet van deze vaardigheden die 
juist nodig zijn om ook informatie van mensen 
uit de wijk te ontvangen. Veel bewoners worden 
niet gehoord, terwijl gemeenten en corporaties 
juist hun best doen om deze bewoners te be-
reiken.

Nieuwe netwerken

In mijn bezoeken aan de wijk zie ik echter een 
organisatiegraad en energie bij jongeren of  
nieuwe Nederlanders die een andere vorm heeft 
dan de traditionele vereniging en die daarom 
niet herkend wordt. Deze groepen zijn vaak on-
dervertegenwoordigd in de traditionele vereni-
gingen en besturen, maar ze zijn wel degelijk 
georganiseerd in sociale netwerken. De een zet 
zich in voor het volkstuincomplex of  het buurt-
huis, de ander is druk met de jongeren in de 
voetbal- of  karateclub. Jongeren zoeken steeds 
meer banen met zingeving, doen vrijwilligers-
werk voor de kerk of  moskee of  voor een duur-
zame samenleving.

Het is zaak voor ambtenaren of  corporatieme-
dewerkers om deze netwerken veel beter en 
slimmer te benutten. Ze kunnen gebruikt wor-
den om met deze groepen in gesprek te komen. 
Ook om hen te benaderen voor bewonersparti-
cipatie of  andere vormen van participatie die de 
overheid graag stimuleert.

Fatima is onderdeel van zo’n netwerk. Niet van 
een georganiseerd netwerk, maar een sociaal 
netwerk van vrouwen die elkaar kennen via fami-
lie, buren of  de moskee. Deze vrouwen komen 
bij elkaar om - in de gedachte van de islam - 
voor elkaar en anderen te zorgen. In dit geval is 
de islam de drijfveer en Fatima vertelt dat dit 
een belemmering is voor de gemeente omdat 
zij ‘in deze tijd’ geen religieuze initiatieven wil 
steunen. En zo weerhoudt angst de gemeente 
ervan om een groep vrouwen te ondersteunen 
die ze anderzijds via een dure campagne pro-
beert te werven voor een taaltraject.

Ken je pappenheimers

Een andere belemmering in de communicatie 
met burgers en huurders is de onbekendheid 
met wie zij zijn, dan wel aannames over wie ze 
zijn of  wat ze nodig hebben. Regelmatig loop 
ik zelf  tegen mijn eigen vooroordelen aan en 
dit zie ik ook terug bij ambtenaren en profes-
sionals. Bijvoorbeeld dat vrouwen niet het huis 
uit mogen van hun man, niet aan het werk zou-
den willen, of  niet ambitieus zijn. Dit geldt voor 
sommige vrouwen, maar voor heel veel niet. 

Hoe goed kennen ambtenaren hun burgers, en 
de woningcorporatie hun huurders? Men moet 
buiten de eigen kaders denken en voortbordu-
ren op de goede initiatieven die er al zijn. Een 
makkelijke manier om de netwerken in de wijk 
te bereiken zijn bijvoorbeeld de sociale media 
die de netwerken zelf  veelvuldig gebruiken. De 
beleidsmakers moeten voorkomen dat de voor-
zieningen niet aansluiten bij de doelgroep of  
niet gevonden worden door de doelgroep. Dat 
zijn gemiste kansen. 

De lanen in

Er is geen eenduidig recept om anders met el-
kaar te communiceren. Ik pleit ervoor om de 
komende tijd op alle niveaus van de samenle-
ving uit te vinden wat in deze communicatie en 
samenwerking met de burger en bewoner wel 
werkt. Want de mensen in de wijk zijn dus de-
gelijk bereikbaar en bereid om actief  te worden, 
voorzover ze dat al niet zijn. Het gaat er om 
mensen te vinden, contact met ze te maken, ze 
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te leren kennen om vervolgens in te kunnen spe-
len op hun behoeftes.

Hoe dat moet? De nieuwe ambtenaar moet in 
ieder geval naar buiten gaan om te speuren 
naar initiatieven die er al zijn, de netwerken in 
te duiken om de goeie ideeën te faciliteren en 
initiatieven te stimuleren. 

En deze ambtenaar moet niet alleen een ex-
terne gerichtheid hebben, hij moet ook in de 
communicatie de burger als partner zien. Deze 
ambtenaar kan Fatima en de groep vrouwen die 
achter haar staan faciliteren om met elkaar aan 
de slag te gaan en is niet bang voor de naam 
waaronder dat gebeurt. Het is helemaal mooi 
als Fatima begrijpt dat het haar veel oplevert 
om deel te nemen aan de bewonersraad. Dat dit 
een vehikel kan zijn om meer van haar plannen 
waar te maken.

Spontaniteit en energie

We moeten ons allemaal misschien wel realise-
ren dat we de wereld niet meer volledig kunnen 
controleren en beheersen met wetten en regels 
- ook al blijven wetten als sturend kader nodig. 
Dit heeft ons namelijk op slot gezet en belem-
merd om spontane initiatieven te laten floreren 
en in te passen in het beleid. Bestuurders heb-
ben moed nodig om hun eigen mensen op pad 
te sturen zonder strakke regels. We moeten erop 
vertrouwen dat burgers goede ideeën hebben, 
die misschien niet in het plaatje passen, maar 
die wel werken. En dat burgers de energie heb-
ben om de plannen uit te voeren. Het helpt als 
corporaties budgetten vrij besteedbaar maken 
om bewoners daadwerkelijke invloed te geven. 

Kunnen we uit het dogma van meten en verant-
woorden stappen en de kansen van netwerkstu-
ring, partnerschap en nieuwe vormen van com-
municatie met elkaar oppakken? Het vraagt om 
anders kijken naar de stad, de straat de wijk 
en naar de eigen rol. Nieuwe woorden kunnen 
wonderen doen: inspireren, floreren, groeien 
en gunnen. Dit krijgt die ene ambtenaar, be-
stuurder of  bewoner niet voor elkaar. Laten we 
tegelijk op alle niveaus beginnen, opdat álle 
bewoners, huurders en burgers, maar ook de 

hardwerkende ambtenaren en corporatiemede-
werkers, beter tot hun recht komen.

Over de auteur
Laura Hornick is cultureel antropoloog en 
werkt als adviseur sociale vraagstukken. Voor 
een van haar opdrachten begeleidt ze inno-
vatieprojecten wijkgerichte inburgering. Ze is 
lid van een denktank die zich bezighoudt met 
vraagstukken op het snijvlak van huisvesting, 
participatie en integratie.
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buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
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