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METHODIEK BEWUST BLUTTE BEWONERSVERENIGING 

 

Methodiek in een notendop 
Wat is deze methodiek Instrument voor bewonersgestuurde wijkontwikkeling  

Wat heb je eraan Het mobiliseren van bewoners rondom thema’s die er in 
de wijk toe doen, en waar je met elkaar aan verder kunt 
bouwen. 

Hoe te gebruiken Het BBB-concept is bruikbaar voor iedereen die 
betrokken is bij eigen buurt en prioriteit legt bij het 
inzetten van eigen talenten in eigen omgeving.  

Aan de slag Het begint bij een kerngroep, die voortdurend de 
verbinding zoekt met de buurt, met brede 
bewonersbijeenkomsten en door het stellen van open 
vragen over de leefbaarheid van en in de buurt. 

Ervaringen delen Laat het filmteam van Sociale Alliantie langskomen voor 
een interview om jouw ervaringen via 
http://initiatief.nu/topics/ met anderen te delen.  

Contactpersoon Naam: Henry de Gooijer 
E-mail: Henry@samenwerkplaats.com 
Mobiel: 06-20425747 

 

Inleiding 
De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is een initiatief van, voor en door betrokken 

wijkbewoners. De vereniging zet zich in voor een duurzame, leefbare en weerbare wijk. Door 

en vanuit bewoners die er baat bij hebben en sámen met iedereen die ons hierbij kan 

helpen, zoals woningbouwcorporaties en de gemeente. Duurzaam Soesterkwartier doet dat 

als Bewust Blutte Bewonersvereniging. Dat betekent dat de organisatie slechts met een klein 

beetje geld werkt; alleen om de directe kosten te kunnen betalen die rechtstreeks te maken 

hebben met het mobiliseren van de wijkbewoners, zoals drukwerk en kopjes koffie. 

Tegelijkertijd is de vereniging al jaren betrokken bij projecten waar veel geld in omgaat. 

Geen geld hebben en toch projecten doen waar veel geld bij betrokken is. Lees in deze 

methodiek hoe ze dat voor elkaar krijgen.  

 

Wat is een BBB? 
De term BBB staat symbool voor de aandacht die bewoners hebben voor de inhoud, in plaats 

van zorgen hebben om geld. Dat klinkt mooi …. en dat is het eigenlijk ook.  Zodra je iets van 

de grond wilt krijgen is de volgende vraag al snel ‘hoe gaat we dat betalen?’. En terecht, 

want tegenwoordig kost alles geld, van zaalhuur, kopjes koffie schenken tot de aanschaf van 

zonnepanelen. Maar niet iedereen heeft evenveel kennis van of ervaring met het opstellen 

van begrotingen of het zoeken naar financiering. Ook als projecten eenmaal draaien is het 

maar de vraag in hoeverre bewoners betrokken kunnen of willen zijn bij de financiële details 

van een project, het lezen van projectplannen en jaarverslagen.  

 

http://initiatief.nu/topics/
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Tegelijkertijd is geld een belangrijke succesfactor bij het praktisch realiseren van plannen. 

Geld brengt dus al snel allerlei spanningen met zich mee. Duurzaam Soesterkwartier heft die 

spanning op door bewust blut te blijven. Dat doen we door initiatieven die binnen de 

bewonersvereniging worden opgezet zo snel mogelijk te verzelfstandigen. Zodra een idee 

een beetje concreet wordt gaat een werkgroep daarmee aan de slag. Als de plannen 

daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden, wordt de werkgroep een zelfstandige organisatie, 

dus een eigen stichting of vereniging. Vereniging Duurzaam Soesterkwartier blijft daarna 

betrokken als inspirator en klankbord.  

 

De basis van een BBB 
Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft een actieve kerngroep van bewoners van het 

Soesterkwartier. Deze groep bewoners komt regelmatig bij elkaar. De groep helpt en 

ondersteunt verschillende wijkbewoners die ideeën en plannen aan het uitwerken zijn. Die 

ideeën en plannen komen voort uit of worden ingebracht tijdens de bijeenkomst van 

wijkbewoners.  

 

Aparte werkgroepen 

Zodra er plannen worden geopperd die een ondernemende aanpak vergen of waar (veel) 

geld mee gemoeid is, wordt een aparte werkgroep opgericht. Die werkgroep werkt de 

plannen zelfstandig uit, inclusief het financieel plaatje. Zodra dat nodig is (bijvoorbeeld als er 

moet worden onderhandeld over het project met andere organisaties zoals de overheid) 

richt de werkgroep een nieuwe rechtspersoon op met eigen bestuur en statuten die passen 

bij de doelstelling en missie van dat plan.  

 

De werkgroep blijft daarna zelfstandig werken en organiseert zich op een manier die het 

best past bij hun plannen. De kerngroep van de bewonersvereniging blijft wel in contact met 

deze ‘zelfstandige’ werkgroepen of organisaties, bijvoorbeeld om verbinding met andere 

initiatieven en werkgroepen in de wijk tot stand te brengen.   

 

Verbindingen leggen 

Vereniging Duurzaam Soesterkwartier heeft dus eigenlijk maar één kernactiviteit: 

verbindingen leggen. De kerngroep legt verbindingen tussen bewoners tijdens de 

bewonersbijeenkomsten, tussen werkgroepen die plannen uitwerken gedurende het jaar en 

met organisaties van binnen en buiten de wijk die nodig zijn om de plannen te realiseren.  

 

De basis vormt steeds de bewonersbijeenkomst die de vereniging één of twee keer per jaar 

organiseert. Tijdens die bijeenkomsten betalen de bewoners een vrijwillige bijdrage van €5, - 

per jaar. Er komen elk jaar zo’n 250 mensen op de bijeenkomst. De vereniging heeft 

daarmee een potje van ca €1.250,- per jaar om noodzakelijke uitgaven te kunnen bekostigen 

die met de vereniging gemoeid zijn (zaalhuur, de koffie, informatiebrochures ed.).  
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Kerngroep 

Zoals elke vereniging leunt ook deze vereniging op een kerngroep van actieve bewoners. Dat 

moet zo’n groep wel kunnen dragen. Kenmerken van deze groep actieve bewoners zijn: 

 Verbinden: een open houding voor het leggen van contacten en het met elkaar delen van 
elkaars contacten;  

 Doorzetten: bereid zijn om tijd te maken voor praktische klussen zoals een mailing of een 
vergadering; 

 Inspringen: inspringen op moeilijke momenten, bijvoorbeeld als een werkgroep op een 
dood punt komt en niemand meer weet hoe het verder moet;  

 Bijhouden: op de hoogte blijven van wat er speelt en zorgen dat de basis van de 
activiteiten ligt bij het contact met de bewoners zelf.  

 

Wat heb je aan een BBB? 
Organiserend vermogen in de wijk: Doordat betrokken bewoners samenwerken aan het 

verbeteren van leefbaarheid, weerbaarheid en duurzaamheid in de wijk, ontstaat een 

klimaat waarin bewoners in eigen buurt aan de slag te gaan. (Onzichtbare) actieve bewoners 

vinden elkaar op informele wijze binnen een vereniging. De BBB functioneert zo als een 

broedplaats voor het ontstaan en uitwerken van wijkgerichte projecten op basis van 

draagvlak in de wijk.  

 

Slagingskans: Doordat de BBB vanuit bewoners zelf werkt, is de slagingskans van projecten 

groot. Zelfs op projecten die een lang uithoudingsvermogen vergen. Er is altijd wel ergens 

een succes te vieren, met name bij projecten met een kortere tijdshorizon. Het 

enthousiasme dat daar ontstaat, voedt het uithoudingsvermogen voor de projecten die veel 

langere (aan)looptijd kennen. Het waarborgt ook de zichtbaarheid van de BBB en het nut 

voor wijkbewoners. Dat voedt weer de persoonlijke motivatie van actieve bewoners om 

aangehaakt te blijven.  

 

Activering: Succes inspireert. Zichtbare en nuttige projecten die passen bij de identiteit van 

je eigen woonomgeving zijn aanstekelijk om bij aan te sluiten. 

 

Wil je als sociale coöperatie ook een bewust blutte aanpak 
toepassen?  
 
Hier een paar tips:  
1. Alles begint altijd bij een groep mensen die meer dan gemiddeld is bevlogen voor het 

inzetten in eigen buurt en daar vanuit expertise en ervaring al mogelijke ideeën voor 

hebben. Zij belichamen het plezier dat je kunt ervaren van het kennen en begrijpen van 

je eigen buurt; 
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2. De tweede stap is de verbinding met en tussen de wijkbewoners. Centraal staan hier: 

- de open vraag: Hoe maken we onze buurt mooier en sterker? ; 

- een laagdrempelige bewonersbijeenkomst waar mensen gemakkelijk aan kunnen 

deelnemen;  

- een onafhankelijke gespreksleiding tijdens de bewonersbijeenkomsten (en waar 

mogelijk een vorm van eigenwijks entertainment);  

3. Tijdens de bijeenkomsten worden ideeën, vergezichten, en direct-aan-de-slag plannen in 

een overzicht geplaatst (op thema). Daarnaast wordt er gekeken naar overlap tussen 

plannen die samen sterk(er) kunnen worden, alleen al door de mensen die enthousiast 

zijn voor die plannen met elkaar in contact te brengen;  

4. Mensen maken tijdens de bijeenkomst afspraken met elkaar over een vervolgstap en 

gaan daarna zelf aan de slag;  

5. Tijdens volgende bewonersbijeenkomsten vertellen de werkgroepen hoe het er met een 

plan voor staat.  

 

Talloze plannen zijn nooit verder gekomen dan de ideefase. Maar veel plannen draaien al 

jaren als zelfstandige projecten waaronder: het Zonnecollectief, het Groene Spoor, Zon op 

School, Woonwerkplaats en het Soesterhof.  

 

Wie kan het initiatief nemen tot het opzetten van de BBB?  
Iedereen met passie en betrokkenheid bij zijn eigen woonomgeving kan een BBB opzetten. 
Niet te lang nadenken, maar gewoon aan de slag. Samen met bekende buurtgenoten, waar 
je al een klik mee hebt. Vaardigheden die jezelf mist, vind je bij de ander! 
 

Ervaringen delen 
Deel jouw ervaringen met anderen. Laat het filmteam van Sociale Alliantie langskomen voor 

een interview om jouw ervaringen met anderen te delen op www.initiatief.nu.  

 

Meer weten? Neem contact op met: 
Naam: Henry de Gooijer 

E-mail: Henry@samenwerkplaats.com 

Mobiel: 06-20425747 

http://www.initiatief.nu/

