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InDeBuurt 

 

• Lang en gelukkig in de buurt, waar gaat het over? 

 

• Wat is er aan de hand? 

 

• Hoe is dit gekomen? 

 

• Waar gaan we naar toe? 



 



Een lang en gelukkig leven in Amersfoort... 

• ... Daar gaan we zelf over 

• En....  daar kunnen we elkaar bij helpen 

Mantelzorg ondersteuning 

Speeltuinsubsidie 

Hulp bij formulieren 

Kinderboerderij 

Ontmoetingsplaatsen 
Eenzaamheid 

Vrijwilligerscentrale 

Buurthuizen 

Opvoed-ondersteuning 

Samen bewegen 

Schulden 



 

Specialistische 
zorg 

Sociaal Wijkteam 

In de buurt 

Eigen kracht 



Wat is er nu aan de hand? 

Amersfoort:  

• Wijkgericht organiseren 

• Dichter bij de mensen 

• “loslaten in vertrouwen” 

 

Zoektocht is begonnen 

 

 

 

 

 



Het plan van de gemeente 

Gemeente 
Amersfoort 

Coördinator: 
•Analyseert 
•Maakt plannen 
•Stuurt 
•rapporteert 

Informele 
organisaties 

Formele 
organisaties 

Uitvoering 
Wijk/stad 

Subsidieregeling 1 
Subsidieregeling 2 

? 

Coördinator: 
•Analyseert 
•Maakt plannen 
•Stuurt 
•rapporteert 



Even terug in de geschiedenis... 

• Eerste helft 19e eeuw: Nachtwakersstaat 

 

• Trek naar de stad 

 

• Sociale misstanden 

 

• Van gunst naar recht 



De burgerbeweging rond 1900 (1) 

1. Emancipatiebeweging arbeiders (vakbonden) 

– Materiële positieverbetering 

– Volwaardige positie arbeiders op werk én in samenleving 

 

2. Betrokken bewoners 

– Volkshuisvesting 

– Sociale zekerheid 

– Gezondheidszorg 

– Onderwijs 



Ontstaan van een middenveld 

 

Publiek domein 
Privaat  
domein 

Maatschappelijk 
middenveld 



Sociale grondrechten 

• Klassieke grondrechten:  18 “Vrijheidsrechten”  

 

• Sociale grondrechten:    5 “Instructienormen” 

 

1. Werkgelegenheid 

2. Huisvesting 

3. Onderwijs 

4. Sociale zekerheid 

5. Gezondheidszorg 

 

 



Hoe werkt dit in de praktijk? (1) 

• In de tweede wereldoorlog: Beveridge  

 

• “Overheid geeft  

– Garantie op bestaansminimum 

– Bestaanszekerheid 

– Volledige werkgelegenheid” 

 

• Uitwerking door “vadertje Drees” 

 

• Ca 1980: Beheersbaarheid en betaalbaarheid knellen 



Hoe werkt dit in de praktijk? (2) 

• Rol overheid: 

– Wetgeving, sturing 

– Faciliteren 

– Financieren 

– Deels uitvoeren, met name sociale zekerheid 

 

• Praktijk: Steeds meer taken naar zich toetrekken 

 

• Noodzaak tot sterke uitvoeringsorganisaties 

 

• Vergroting macht in maatschappelijk middenveld 



Ondertussen ... (1) 

• Opkomst nieuwe burgerbeweging 

– Kloof tussen de systemen en de leefwereld 

– Verkleining rol kerk 

– Individualisering 

– Veel burger-initiatieven 

 

• “Terugtrekkende overheid” 

– Groter beroep op burgerkracht 

– Start privatisering van sociale grondrechten 



Ondertussen ... (2) 

• Ver-ZZP-isering van de arbeidsmarkt 

 

• Digitalisering van de samenleving 

 

• Zitten er veel mensen klem 

– Sterk appèl om mee te doen 

– Praktisch lastig om mee te doen 

 

• Is er ook een kaalslag geweest in  
de wijken 



 



Nieuwe elan biedt zich aan 

 

Publiek domein 
Privaat  
domein Maatschappelijk 

middenveld 

Burger- 
initiatieven 

Energie  
Coöperaties 

Zorg Coöperaties 

Sociale 
Coöperaties 



Tijd voor een bewoners-alliantie 

1. Bewoners claimen hun plek 

2. Onafhankelijke coördinatie   

-----------------------------------------  + 

• Maatwerk in de wijken, aansluitend op bewonersbehoeften 

• Minder belangenverstrengeling 

• Betere benutting vermogen bewoners 

• Krachtigere wijken 

 



Voorsorteren op de toekomst 

• Bewoners van Amersfoort geven hun voorkeur 

 

• Het beste plan voor een lang en gelukkig leven in Amersfoort 

 

• 11 mei 
De Nieuwe Sleutel 
19:00 voorbespreking 
20:00 Audities 

 

• Komt allen! 



Conclusie 

• Indebuurt: Een kans voor  

– Grotere rol bewoners 

– Plannen vanuit reële bewonersbehoeften 

– Aanspreken bestaand vermogen in de wijken 

– Bewoners-emancipatie 

 

• Grijpen wij deze kans? 

 

• Kom op 11 mei naar de audities! 


