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In Den Haag lag de projectleiding in handen van de Dienst Stadsbeheer, afdeling Milieucommunicatie. In de uitvoering werd samengewerkt met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
het Stadsdeelkantoor Escamp, de BewonersOrganisatie Rustenburg Oostbroek (BORO),
Woningbeheer NV en Stichting BOOG (opbouwwerk). In beide steden zijn voor de uitvoering van onderdelen van het project externe partijen ingehuurd.
In Rotterdam was ‘Duurzame Wijk’ een initiatief van de afdeling Natuur en Milieu van de
Dienst Sport en Recreatie (SenR). Het project is daar uitgevoerd in twee wijken van
Deelgemeente Noord. Participanten waren: Deelgemeente Noord, SONOR (opbouwwerk),
Gemeentewerken, afdeling Milieubeleid, woningbouwcorporatie Vestia, de KNHM en de
Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting.
Op deze plaats past een woord van dank aan de leden van de adviescommissie voor hun
bijzondere bijdrage aan het project. De adviescommissie dacht mee over de uitvoering en
reflecteerde op het gehele proces en bestond uit:
• Nico Christen (KNHM)
• Ernst Ford (GIDO)
• Hanneke Kloosterman (Gemeente Utrecht)
• Theo Kuijpers (duurzaamheidscommunicatie
Leidsche Rijn, Gemeente Utrecht)
• Peter de Roode (Provincie Zuid-Holland,
programma Leren voor Duurzaamheid)
• Arjen Wals (Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Educatie- en Competentiestudies)
‘Duurzame Wijk’ is in beide steden mede gefinancierd vanuit het programma ‘Leren voor
Duurzaamheid’ van Provincie Zuid-Holland.
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WAT KUNT U VAN DEZE PUBLICATIE VERWACHTEN?
Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die met duurzaamheid, leefbaarheid en participatie
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bezig is en overweegt een complex project als ‘Duurzame Wijk’ op te zetten. Vooral voor
projectleiders kan deze publicatie van waarde zijn vanwege de combinatie van praktische
informatie en reflectie op het gehele proces. Het is geschreven vanuit het gezichtspunt van
de projectorganisaties van Den Haag en Rotterdam. Het gebruik van ‘we’ in de tekst verwijst dan ook naar deze projectorganisaties.
Hoofdstuk 1 verhaalt over de achtergronden en het ontstaan van ‘Duurzame Wijk’, ook
wordt in dit hoofdstuk de voorbereidingsfase geschetst. In de hoofdstukken 2 en 3 kunt u
lezen hoe het project in Den Haag en in Rotterdam verliep. We hebben hierbij gekozen
voor een procesbeschrijving. De activiteiten die hebben plaatsgevonden zijn als voorbeeld
van het proces in kaders opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn vervolgens de leerervaringen vanuit de beide steden samengebracht en reflecteren we op het gehele project. Dit is gedaan
aan de hand van een aantal prominente karakteristieken zoals deze in beide projecten (Den
Haag en Rotterdam) naar voren kwamen.

1 Projectopzet
De pilots van ‘Duurzame Wijk’ in Den Haag en Rotterdam kenden een
gezamenlijke start. In dit hoofdstuk worden deze gezamenlijke start en de
opzet van het project beschreven.

1.1 Aanleiding en inleiding
De inspiratiebron voor ‘Duurzame Wijk’ was het Engelse LITMUS-project. LITMUS staat
voor Local Indicators To Monitor Urban Sustainability. Dit project is met steun van LIFEEuropa in 1997 – 2000 uitgevoerd in twee achterstandswijken in de Londense deelgemeente Southwark. In het project werd zeer concreet met bewoners gewerkt aan duurzaamheid
in de wijk. Daar wilden we een voorbeeld aan nemen. LITMUS sprak vooral aan omdat het
speelde in een grote stad en een succesvolle methode leek te zijn om bewoners te bereiken en te betrekken. Bovendien was het werken met indicatoren een nieuwe uitdaging.
LITMUS is opgezet als een onderzoeksproject waarbinnen het accent lag op de ontwikkeling van duurzaamheidsindicatoren. Men nam aan dat deze indicatoren, ontwikkeld door de
lokale bevolking, instrumenten zijn die kunnen bijdragen aan het vergroten van het milieubewustzijn en veranderingen in het gedrag van wijkbewoners. Ook hoopte men dat de
duurzaamheidsindicatoren gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van stedelijke herstructureringsprogramma’s te monitoren en richting te geven aan verbetering in deze programma’s.
DE BOOM IN DE BUURT
Kenmerkend aan ‘Duurzame Wijk’ is de bottom-up werkwijze. Bewoners konden aangeven
wat zij belangrijk vinden bij duurzaamheid in de wijk en waar mogelijk stellen zij indicatoren
op. Om bewoners, de (deel)gemeente en andere organisaties in de wijk met elkaar in
gesprek te brengen, moest een proces in gang worden gezet waarbij de belangen en ideeën van alle partijen ingebracht en gerespecteerd konden worden. Dit proces in de wijk is te
illustreren aan de hand van het model van de boom. De wijkboom heeft een enigszins driehoekige kroon en deze hoeken staan voor de drie aspecten van duurzaamheid: samenleving, ecologie en economie, ofwel people, planet, profit.
De wortels van de boom symboliseren de organisaties die in de wijk zijn verankerd.
Gedacht kan worden aan bewoners, winkeliers, gemeentelijke instellingen, politie en
woningcorporaties. De uitdaging van ‘de boom’ is om ervoor te zorgen dat de verschillende
partijen een beweging naar elkaar toe en naar boven gaan maken; een beweging richting
een duurzamere wijk. Met andere woorden: de actoren moeten met elkaar in contact
gebracht worden rondom duurzaamheid. Verschillende ervaringen en gedachten over duurzaamheid in de wijk komen samen in de stam: een proces van gezamenlijke visievorming.
Het proces volgt de stam naar boven en vertakt zich. De takken stellen de potenties van
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acties in
samenspraak
met bewoners

expertise betrokken
organisaties

ervaringen geven
nieuwe voeding...

...aan de wijk

proces van samenwerking
en keuzes maken rond
duurzaamheid

bewoners
in de wijk

organisaties die verankerd
zijn in de wijk

de afzonderlijke organisaties voor. Ze zijn ieder
afzonderlijk zichtbaar, maar komen voort uit de
gezamenlijke gedachten over duurzaamheid. Aan
de takken verschijnen bladeren. Deze staan voor
de acties in de wijk, uitgevoerd door verschillende organisaties. Acties doorlopen hun eigen
cyclus; na zomer komt herfst en de bladeren
vallen van de boom. Deze bladeren voeden de
wortels en vormen op die manier de voedingsbodem voor nieuwe acties. Zo wordt gezorgd
voor een blijvende beweging in de boom.
DE START: EEN VOORONDERZOEK
Om met ‘Duurzame Wijk’ niet opnieuw het wiel
uit te vinden is eerst een vooronderzoek uitgevoerd.
In dit onderzoek zijn, op basis van interviews en
literatuuronderzoek, ervaringen op het gebied
van participatie en duurzaamheid op wijkniveau
gebundeld en succes- en faalfactoren beschreven. Het onderzoek heeft een checklist opgeleverd, met verschillende criteria, dat als input
heeft gediend voor het project ‘Duurzame Wijk’.
Deze checklist is te vinden in bijlage 2.

Met name de volgende punten uit de checklist zijn in het project ter harte genomen:
• Kies een wijk met een actieve bewonersorganisatie, wijkberaad of anderszins georganiseerd kader. Je kunt beter niet kiezen voor een wijk met veel problemen. Immers, dan
hebben bewoners andere prioriteiten en zijn zij minder bereid om te participeren.
• Bezuinig nooit op transparantie en maak waar wat je aan de participanten belooft.
Een gevaar is dat er verwachtingen ontstaan bij bewoners die niet waar kunnen worden
gemaakt. Dit heeft een negatieve invloed op het vertrouwen en de motivatie van de
bewoners.
• Sluit aan bij lopende projecten van zowel de gemeente als ook van andere organisaties.
• Zorg voor intersectorale samenwerking in het project (opbouwwerk, bewoners- en minderhedenorganisaties en gemeentelijke afdelingen).
• Sluit bij de aanpak en invulling van het project zoveel mogelijk aan bij de wensen, belangen, situatie, specifieke kenmerken, gewoonten en interesses, kortom bij de leefwereld
van de bewoners.
• Koppel duurzaamheid aan concrete leefbaarheidsproblemen in de buurt, zoals bijvoorbeeld hondenpoep en zwerfvuil.
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ONZE LESSEN UIT LITMUS
Om te leren van de ervaringen die zijn opgedaan in het LITMUS-project, brachten we met
betrokkenen uit Rotterdam en Den Haag een werkbezoek aan het project. We hadden een
ontmoeting met de toenmalige projectleider en met een aantal mensen van organisaties die
een rol in het project hadden. Het werkbezoek aan LITMUS was zeer vruchtbaar. Hierbij
een samenvatting van de opgedane inzichten:
• Werken met indicatoren blijkt een goede manier om de problematiek in de wijk inzichtelijk en meetbaar te maken en heeft bovendien een belangrijke educatieve waarde.
• Het formuleren en werken met indicatoren kost veel tijd; je moet oppassen dat je
daardoor niet meer tot acties in de wijk komt.
• Formuleren van indicatoren en tevens onderzoeken hoe deze een rol kunnen spelen in
beleid, is een gigantische klus.
• In Nederland ontbreekt een organisatie als Groundwork. Dit is een combinatie tussen
milieu en opbouwwerk. Hier kunnen we nog veel van leren.
• Participatie rond duurzaamheid is heel breed, zowel wat betreft onderwerp (ecologische,
sociale en economische dimensie van duurzaamheid) als de benodigde vaardigheden
om een participatietraject te coördineren. Dit roept onmiddellijk de vraag over de rol en
positie van de eigen organisatie op. Immers, wil de afdeling NME van de gemeente wel
bezig zijn met participatie gericht op verbetering van de economische situatie van een
wijk?
• Binnen LITMUS was veel meer geld en menskracht beschikbaar dan voor het project
‘Duurzame Wijk’. We moesten dus realistisch zijn over de resultaten die we in
Den Haag en Rotterdam konden bereiken.
Na het werkbezoek besloten we om binnen ‘Duurzame Wijk’ minder in te zetten op indicatoren en meer accent te gaan leggen op acties in de wijk. Voor meer informatie over
LITMUS en het werken met indicatoren, zie bijlage 1.

1.2 Gezamenlijke voorbereidingsfase
Het werkbezoek aan Londen en het vooronderzoek leverden samen voldoende informatie
op om het project ‘Duurzame Wijk’ verder vorm te gaan geven. Voor de beide projecten
(Den Haag en Rotterdam) is een stappenplan opgezet die in grote lijnen hetzelfde is.
Hierbij een beschrijving van de beoogde stappen.
HET STAPPENPLAN
1 Campagnefase
Naar voorbeeld van LITMUS begint ‘Duurzame Wijk’ met een campagne in de wijk.
Doel hiervan is om bewoners te informeren, enthousiasmeren en te betrekken bij het
project. De campagne moet zicht geven op de thema’s binnen duurzaamheid die voor
bewoners belangrijk zijn en welke knelpunten zij nu ervaren.
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2 Visie op duurzaamheid
Samen werken aan een duurzame wijk betekent ook samen een visie delen. In deze fase
schetsen bewoners, zoveel mogelijk samen met andere partners in de wijk, een voor hen
optimale duurzame woon- en leefomgeving. Het beoogde eindproduct van deze fase is een
gezamenlijk gedragen gewenst beeld van een duurzame wijk.
3 Indicatoren en acties formuleren
Uitgaande van de gekozen duurzaamheidsthema’s en het geschetste toekomstbeeld worden door de bewoners op onderdelen van dit beeld indicatoren bepaald. Vervolgens formuleren de bewoners, in samenspraak met de betrokken partners in de wijk, acties om het
beeld van de duurzame wijk te verwezenlijken. Deze fase levert een lijst van indicatoren en
een reeks van geformuleerde acties op.
4 Monitoring en acties uitvoeren
Dit is de uitvoeringsfase van het project. Er worden diverse acties op touw gezet samen
met bewoners. Dit kan in de vorm van deelprojecten. Ook dragen bewoners bij aan de
monitoring van de indicatoren (‘nul’-situatie). Na enige tijd vindt weer een monitoring plaats.
Het resultaat van deze fase is dat aanwijsbare verbeteringen worden aangebracht in de
wijk. Deze fase kan afsluiten met een evaluatie (eventueel stap 5).
In schema ziet het er als volgt uit:

Campagne
•
•
•

Informeren (bekendheid project en kaderstelling)
Enthousiasmeren (bewoners bij het project betrekken/werven)
Inventariseren (raadplegen van bewoners)

Acties bewoners
Workshop(s)

Indicatoren

•
•
•

Indicatoren bepalen op basis van
één of meerdere
thema’s uit de
campagnefase
(werkgroepjes)

Visievorming
Indicatoren
Actieplan

Acties (in de vorm van deelprojecten)
Van bewoners, gemeente en andere relevante actoren in de wijk.

Monitoring en evaluatie
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GEEN KEURSLIJF
Het was overigens niet de bedoeling dat de verschillende fasen perse in chronologische
volgorde plaats zouden vinden. Bewoners willen vooral acties uitvoeren en resultaten zien.
Verder konden bewoners op diverse momenten aanhaken en ook weer stoppen. We kozen
voor een flexibel participatieproces. Deze opzet vormde vooral een raamwerk en daarmee
houvast voor de projectorganisatie.

2 Duurzame Wijk in Den Haag
Dit hoofdstuk beschrijft de Haagse pilot van ‘Duurzame Wijk’. Er is in dit
hoofdstuk, net als in de beschrijving van de Rotterdamse pilot, onderscheid gemaakt tussen de voorbereidingsfase, de campagnefase en de
fase van de deelprojecten (uitvoeringsfase). De hoofdtekst geeft de hoofdlijnen van het proces weer. De activiteiten in de wijk zijn als illustratie in
kaders opgenomen.

2.1 Voorbereidingsfase
WIJKKEUZE
Na het vooronderzoek, het werkbezoek aan Londen en het opstellen van het stappenplan,
was de volgende stap in het project het zoeken naar een geschikte wijk om het project uit
te voeren. Een wijk waar we aan konden sluiten bij lopende activiteiten, waar niet teveel
problemen waren en waar we kansen zagen om met bewoners samen te werken aan een
leefbare en duurzame wijk. We kozen voor een herstructureringswijk omdat een dergelijke
wijk naar ons idee voldoende ruimte bood om leefbaarheids- en duurzaamheidsthema’s in
te brengen. Herstructurering wordt in Den Haag vormgegeven middels een wijkplan. Een
wijkplan bevat meerjarige doelstellingen op het gebied van de fysieke, economische en
sociale aspecten van de wijk. Bij het ontwikkelen van wijkplannen worden de bewoners op
verschillende manieren betrokken, er is dus ook een participatieproces waarop aangehaakt
kan worden. Bovendien kan aan bewoners meer garantie worden gegeven dat er ook daadwerkelijk wat gaat gebeuren met de ideeën die zij formuleren in het kader van het project.
De inbedding van de acties op langere termijn wordt daarmee vergroot. Een bijkomend
voordeel van een herstructureringswijk is dat er geld beschikbaar is in het kader van de
wijkplannen.
Een aantal wijken in Den Haag kwam in aanmerking voor ons project. De keuze viel op de
wijk Rustenburg Oostbroek van het stadsdeel Escamp omdat de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling ruimte bood om de uitvoering in te bedden in het wijkplan. Bovendien was er
een actieve sociale infrastructuur in de wijk die voor het project kon worden gebruikt.
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Rustenburg Oostbroek

CREËREN VAN DRAAGVLAK
Om ervoor te zorgen dat het project gedragen werd door verschillende partijen hebben we op verschillende niveaus gewerkt aan
draagvlak. Enerzijds voor participatie in het project, anderzijds om te
zorgen voor continuïteit van de in
gang gezette acties.
Als eerste is draagvlak gezocht bij
de coördinator van het wijkplan
(Dienst Stedelijke Ontwikkeling)
voor aansluiting bij het wijkplan.
Hij zorgde voor goede ingangen bij
de bewonersorganisatie. Zo konden we tijdens een voortgangsoverleg over het wijkplan met de
bewonersorganisatie het project
introduceren en laten zien op
welke manier het project op het
wijkplan aan kon sluiten. Voor het
netwerk in de wijk is deze bewonersorganisatie een belangrijke
In Rustenburg Oostbroek is sprake van een goede sociale infraschakel geweest. We konden
structuur. Zo is er een zeer actieve bewonersorganisatie:
gebruik maken van hun netwerk
BewonersOrganisatie Rustenburg Oostbroek (BORO). Deze orgaen communicatiemiddelen en een
nisatie kent een structuur met een bestuur en een aantal redelijk
deel van de bewonersorganisatie
zelfstandig opererende werk- en straatgroepen. Middels enkele
heeft zich actief ingezet voor en in
wijkvergaderingen per jaar, via hun internetpagina, maar voorde deelprojecten. Door aan te sluinamelijk via de wijkkrant ‘Oog voor de wijk’ legt zij regelmatig
ten bij waar de bewonersorganisaverantwoording af aan de wijkbewoners. De werkgroepen zijn
tie mee bezig is, door bereidwilligallen ontstaan naar aanleiding van de onvrede met de
heid en resultaten te tonen wer(sloop)plannen in de eerste wijkplanvoorstellen.
den we steeds meer als waardevolle partner beschouwd. Een
belangrijke leerervaring!
Ook het stadsdeel was voor het
project een belangrijke partner. Zo
hebben we deelgenomen aan het
afstemmingsoverleg Rustenburg Oostbroek, waarin de professionals zitten die in
Rustenburg Oostbroek actief zijn, zoals onder andere Groenbeheer, Onderwijs, Cultuur en
Welzijn (OCW), de wijkplancoördinator, de politie en opbouwwerk.
Rustenburg Oostbroek is een vooroorlogse wijk met 8.200
woningen en 18.000 mensen. De inrichting van de wijk is geïnspireerd op de ideeën van de beroemde stedenbouwkundige
Berlage. Hierdoor heeft de wijk een eigen karakter met veel bijzondere details. De woningen in Rustenburg Oostbroek zijn
vooral in trek bij starters. Deze vinden de wijk onder meer aantrekkelijk door de relatief lage koopprijzen. De winkels in
Rustenburg Oostbroek zijn voor het grootste deel gevestigd in
het winkelcentrum langs de Dierenselaan en de
Apeldoornselaan. Dit winkelcentrum behoort tot de zeven hoofdwinkelgebieden van Den Haag. Door haar ligging dichtbij (voormalige) stadsvernieuwingswijken is de wijk een ‘natuurlijke’
overloop voor deze wijken. Voor Rustenburg Oostbroek is een
wijkplan gemaakt. Het oorspronkelijke herstructureringsplan van
de gemeente, met onder andere sloop van een flink aantal
woningblokken, stuitte op fel protest van de bewoners. Naar
aanleiding van dit protest is de planvorming flink aangepast.
Veel bewoners zijn zich gaan oriënteren op hun woontoekomst,
verkopen hun woning en verhuizen naar elders in de regio. De
leegkomende woningen worden gekocht door nieuwkomers met
een andere levenswijze. Langzaam verandert de wijk.
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Tenslotte werkten we aan draagvlak op bestuurlijk niveau. De wethouder ‘Duurzaamheid en
Nieuwe Gebieden’ heeft het officiële startsein van het project gegeven tijdens de campagne en hij is steeds geïnformeerd over de gang van zaken.
PROJECTORGANISATIE
In onderstaand schema is de projectorganisatie van ‘Duurzame Wijk’ Den Haag weergegeven.

Project adviesgroep

Projectleider heeft contact
met Rotterdam en met de
adviescommissie

DSO wijkplancoördinator en
DSO bouwecologie
Woningbeheer NV
Milieucommunicatie

Projectgroep
Bewoners
Bestuur BORO wijkraad

• milieucommunicatie
projectleider
• milcom vier deelprojectleiders
• stichting Boog medewerker
Deelprojectleiders

Stadsdeel Escamp
Stadsdeelcoördinator Escamp
DSB coördinator Stadsdeel
Afstemmingsoverleg
Rustenburg Oostbroek

bewoners, middenstanders
scholencoördinatoren
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2.2 Campagne
‘Duurzame Wijk’ begon in Rustenburg Oostbroek met een campagne. De campagne had tot doel om bewoners te informeren over het
project, hen actief bij het project te betrekken en om hun meningen
en ideeën over een duurzaam Rustenburg Oostbroek te peilen.
We kozen voor het voeren van open gesprekken in plaats van een
gestructureerde vragenlijst om meer de diepte in te kunnen gaan en in te kunnen spelen
op wat bewoners tijdens het gesprek naar voren brengen. Dit vonden we belangrijker dan
de nadelen van open gesprekken: een mogelijke inkleuring door de ‘interviewer’ en de tijdinvestering voor het verwerken van de resultaten. Alle interviewers kregen vooraf een
instructie.
Er is in de campagne gekozen voor een brede inzet van verschillende communicatiemiddelen. Het, voor ‘Duurzame Wijk’ ontwikkelde, logo bestond uit een appelboom en de slogan:
Duurzaam Rustenburg Oostbroek ‘Nu planten, morgen plukken’. Bewoners zijn op de
hoogte gesteld door middel van persberichten in verschillende kranten, een bewonersbrief
(huis-aan-huis), een folder, een affiche en informatie op de site van de bewonersorganisatie. Voor de campagne is bovendien een (houten) appelboom met appels ontwikkeld. De
boom stond symbool voor het project en gebruikten we in de campagne als inventarisatiemiddel van duurzaamheidsthema’s.

DUURZAAMHEIDSKADER
Hoe ga je met bewoners in gesprek over duurzaamheid? Door de projectorganisatie is
hiervoor een matrix ontwikkeld met negen duurzaamheidsthema’s. Deze matrix hebben we
vooral gebruikt als denkkader ter voorbereiding op de campagne, dus niet als instrument
WONING
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WIJK

WERELD

GROEN

- geveltuinen
- groene daken
- plantenbakken

- ecologisch beheer
- verbinding ecologische
openbaar groen
zones
- natuurvriendelijke oevers

- keurmerk ‘goed hout’

WATER

- waterbesparing
- afkoppeling
hemelwater

- schoonspuiten straten
met regenwater
- verhard oppervlakte
verminderen

- buurtvijvers
- waterberging op
wijk-niveau
- autowasplaatsen

- waterbesparing
- waterkwaliteit
- waterverdeling

ENERGIE

- EPA’s (Energie
Prestatie Advies)
- energiebesparing

- spaarlampen in
straatverlichting
- eco-team

- zonne-energie
- “nieuwe rijden”
(zuinig rijden)

- klimaat
water/zeespiegelstijging

VEILIGHEID

- inbraak
- keurmerk/
- dubbel glas
‘veilig wonen’
- keurmerk ‘veilig wonen’

- samenleven/
sociale veiligheid
- multicultureel

multicultureel

VERKEER

- eigen gedrag
- hoeveelheid auto’s
- auto delen

- fietsenstalling/trommels
- 30 km zone

vliegen

CONSUMEREN

- ecologische producten
- groene stroom
- duurzaam verbouwen/
klussen

- aanbod winkels
- green miles
(pluspunten)
- wereldwinkel

keurhout

-

biciclette
straatmeubilair
adoptieboom/bak
kwaliteit en beeld
van de straat
- Berlage (esthetiek)
- voorzieningen

-

wijkvoorbeeld voor
anderen

- zwerfvuil
- hondenpoep

- kringloopwinkel
- ondergrondse
inzameling
- rommelmarkt

- illegaal dumpen
- afvalkringloop

- verkeer en gezondheid
- veilige speelplekken

voeding

De klapkar
In juni 2002 was de startbijeenkomst van de campagne.
We haakten aan op het ‘openhuis’ van het welzijnswerk.
Daarnaast organiseerden we vier ‘klapkarbijeenkomsten’.
Dit is een bijeenkomst op straat met een soort uitklapkar,
terras met thee en koffie en live muziek. In de kar was
informatie te vinden over het project en over duurzaamheid. Tijdens alle bijeenkomsten vonden er open gesprekken met bewoners plaats over een duurzaam Rustenburg
Oostbroek. We vroegen wat bewoners belangrijk vinden in
hun wijk en wat zij nodig hebben om prettig in de wijk te
(blijven) wonen. Bewoners konden tijdens de verschillende
bijeenkomsten een appel in de boom hangen waarop zij
hun ideeën over een duurzaam Rustenburg Oostbroek
hadden gezet. Tijdens de startbijeenkomst heeft de wethouder van Duurzaamheid de appelboom symbolisch
geplant om het project officieel te starten.

STRAAT

LEEFBAARHEID +
(gezelligheid,
samenleven,
Berlage,
esthetiek, welzijn,
voorzieningen,
recreatie, werk
en inkomen)

waarde van woning
(Berlage)

AFVAL

- scheiden
- verminderen
- hergebruik
(o.a. bouwmateriaal)

GEZONDHEID

- binnenmilieu
- overlast (lucht, geluid)

- autowasplaats
- parkeerproblemen
- wandelroutes
straat zonneboilers

geluidshinder

recreatie
samenleven
gezelligheid/sfeer
straatfeest
leefbaarheidscoördinator
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om met bewoners in gesprek te gaan. Per thema zijn voorbeelden opgenomen op woning,
straat, wijk en wereld niveau. De matrix is gebaseerd op de duurzaamheidsdriehoek
(people, planet, profit). De thema’s uit de matrix vormden de basis voor de gesprekken en
de analyse hiervan. De voorbeelden zijn gebruikt om mogelijkheden voor duurzaamheid in
de wijk te illustreren.
RESULTATEN CAMPAGNE
Er is in de campagne gesproken met een behoorlijk gevarieerd publiek: allochtonen,
autochtonen, mensen van verschillende leeftijden en geslacht. Totaal zijn er ruim 100
gesprekken gevoerd. De bewoners bleken de volgende thema’s het belangrijkst te vinden:
• Leefbaarheid,welzijn,welvaart: achteruitgang van de saamhorigheid in de wijk en afname
van (vrije tijds) voorzieningen. Hierbij ging het specifiek om de achteruitgang van het
winkelgebied.
• Verkeer en vervoer: parkeerproblematiek en de onveiligheid.
• Afval: overlast van hondenpoep en zwerfvuil.
• Sociale veiligheid: gevoel van onveiligheid (onder andere door de toestroom van
illegalen en allochtonen).
• Wonen: achterstallig onderhoud en te kleine woningen.
• Groen: te weinig groen in de wijk en onvoldoende onderhoud van het groen.
De campagneresultaten zijn teruggekoppeld naar gemeentelijke afdelingen en, via de
bewonersorganisatie, naar de wijk. De resultaten bevestigden wat bij het opstellen van het
wijkplan door de bewoners als knelpunt was aangemerkt: gebrek aan groen- en speelvoorzieningen en de enorme parkeerproblematiek. Echter, de sociale knelpunten, zoals de
achteruitgang van de saamhorigheid en het gevoel van onveiligheid, kwamen in het wijkplan
tot nu toe minder aan bod. ‘Duurzame Wijk’ kon op die punten dus meerwaarde geven aan
het wijkplan.
Bij het formuleren van deelprojecten is het aanvullen van het wijkplan een belangrijke
leidraad geweest. Ook hebben we gekeken naar bestaande activiteiten van andere partijen
in de wijk, zoals het stadsdeel en de bewonersorganisatie. Hier kon mogelijk op worden
aangesloten. Verder speelde bij de keuze van de deelprojecten ook de spreiding tussen
sociale, economische en ecologische aspecten en rol. Als theoretisch kader bij de afweging tussen deelprojecten en voor de aanpak van projecten is gebruik gemaakt van een
duurzaamheidsmatrix die tijd en ruimte naast de sociale, economische en ecologische
aspecten zet (zie paragraaf 4.3).

2.3 Deelprojecten
In deze paragraaf volgt een beschrijving van de deelprojecten die in het kader van
‘Duurzame Wijk’ in Den Haag hebben plaatsgevonden. We gaan hierbij vooral in op de
keuzes die in het project zijn gemaakt. Alleen de deelprojecten die deze keuzes illustreren,
zijn in dit stuk opgenomen.
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GEZAMENLIJKE VISIE OP EEN
DUURZAME WIJK

Na de campagne was in het oorspronkelijke projectplan een aantal
workshops gepland om tot een
gezamenlijke visie van bewoners en
andere partners in de wijk op een
duurzame wijk te komen. Uit de
campagne bleek echter dat bewoners vooral behoefte hebben aan
actie en niet zaten te wachten op
een brede visie-workshop. We hebben deze fase om die reden zo
praktisch mogelijk gemaakt door
de visievorming in eerste instantie
te richten op één thema uit de
campagne. We kozen voor het
thema groen.
CONCRETE LEEFBAARHEIDSACTIES
Uit de campagne kwam naar voren
dat leefbaarheidzaken als zwerfvuil
en hondenpoep door veel bewoners als probleem worden ervaren.
Ook willen bewoners snel resultaten zien. Om hieraan tegemoet te
komen, kozen we ervoor om direct
een schoonmaakactie op te zetten
rond zwerfvuil en hondenpoep. In
onze beleving moesten we eerst
dit soort acties oppakken, zodat
met de betrokken bewoners een
stap verder gezet kan worden naar
meer langere termijn (lees duurzaamheid) onderwerpen. We zochten al doende een goede ‘stepping
stone’ om van leefbaarheid naar
duurzaamheid te komen.

Workshops groen
Groen in de wijk vinden de bewoners van Rustenburg
Oostbroek zeer belangrijk, echter de ruimte voor groen
in de wijk is beperkt. Rondom dit spanningsveld zijn
twee workshops georganiseerd volgens de zogenaamde
awareness methode van het International Institute for
the Urban Environment (IIUE).
Een vooroverleg met ambtenaren van diverse betrokken
diensten moest uitwijzen welke mogelijkheden er rondom groen in Rustenburg Oostbroek zijn.
In een eerste workshop konden bewoners ideeën aandragen over het groen in de wijk. De discussie leverde
zeven onderwerpen op voor de tweede workshop.
In deze workshop is samen met betrokken ambtenaren
onderzocht hoe de ideeën uit de eerste workshop gerealiseerd konden worden en wie de acties uit kon voeren. In de tweede workshop bleek dat bewoners nog
ontevreden waren over eerder initiatieven van de
gemeente omtrent groen in de wijk. Vanuit deze discussie ontstond het idee van een coördinatiepunt groen.
Een aantal mensen uit de tweede workshop was geïnteresseerd om in de vorm van een ‘denktank’ verder te
denken over een duurzame wijk. Hierover meer onder
het deelproject ‘leefgoedpilot’.

15

Multiculturele wijk
Er zijn twee deelactiviteiten ontwikkeld om migranten in Rustenburg Oostbroek te betrekken. De cursus De Wijk
Schoon heeft twee keer gedraaid in het buurtcentrum Escampade. Dertig vrouwen volgden vier taallessen op laag
niveau over afval en zwervuil. Gedragsverandering met betrekking tot afval is hiervan het doel. In het project
Duurzaamheidgesprekken heeft Stichting Boog met verschillende kleine groepjes allochtonen gesprekken gevoerd
over duurzaamheid in het algemeen en water in het bijzonder. Bewustwording was hierbij het doel. Op een slotbijeenkomst in het voorjaar van 2004 worden aan de cursisten mogelijkheden gepresenteerd om deel te nemen aan
activiteiten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in de wijk.

Scholenproject

Schoonmaakacties

WERKEN AAN DE BASISPROBLEMA-

In samenwerking met de bewonersorganisatie zijn schoonmaakacties
georganiseerd. Een stoet van leerlingen, bewoners en beheerders trok
door de straten met bezems en een hondenpoepzuigmachine.
Zij spraken bewoners aan en deelden hondenpoepzakjes uit. De klapkar uit de campagne is ingezet om mensen bij de actie te betrekken
en ze te informeren. Ook twee basisscholen namen deel aan de
acties. De afdeling Milieubeheer van het stadsdeelkantoor heeft de
acties gefinancierd. De acties en de daardoor ontstane samenwerking
is goed bevallen. Daarom is door de bewonersorganisatie een derde
actie georganiseerd. De volgende schoonmaakactie staat in april 2004
gepland en is wederom een initiatief van de bewonersorganisatie.

TIEK IN DE WIJK

Cursus rondleidingen
De cursus ‘rondleidingen’ is voor wijkbewoners en had een tweeledig
doel. Enerzijds wilden we mensen een handvat bieden voor het opbouwen van een sociaal netwerk. Anderzijds stond het (beter) leren
kennen van de eigen woonomgeving centraal. Immers, kennis kan
mensen een gevoel van trots geven en dat leidt weer tot meer betrokkenheid en actiebereidheid in de wijk.
Twee leden van de bewonersorganisatie hebben de cursus mede
opgezet. De thema’s van de rondleidingen waren: architectuur van
Berlage en groen in de wijk. De rondleidingen kunnen aangeboden
worden aan bewoners uit de wijk of stad zelf, nieuwkomers in de
wijk, schoolkinderen, ambtenaren of belangstellenden uit andere steden of landen.
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Bewoners bleken behoefte te
hebben aan meer sociale binding.
Zij gaven aan dat de wijk achteruit gaat, onder andere door de
toenemende onveiligheid en de
toestroom van allochtonen waar
geen contact mee is. Er is volgens de bewoners onvoldoende
saamhorigheid om deze problemen gezamenlijk aan te pakken.
Als projectorganisatie meenden
we dat sociale binding met de
wijk en tussen de bewoners een
belangrijke basisvoorwaarde is
om aan duurzaamheid te werken.
Een aantal deelprojecten richtte
zich daarom op het versterken
van deze sociale binding, zoals
de cursus ‘rondleidingen’ en de
cursus ‘de wijk schoon’.
Deze laatste cursus was vooral
bedoeld voor de allochtone
nieuwkomers in de wijk.

Alle vier de basisscholen van Rustenburg Oostbroek zijn in 2003 drie weken lang met alle groepen aan de slag
gegaan met duurzaamheidsthema’s in de wijk. Doel was om een verbinding te leggen tussen de scholen en de
wijk. Vanuit ‘Duurzame Wijk’ kregen ze een uitgebreid aanbod aan lesmateriaal, zoals een les ‘Ontwerp je eigen
wijk’, een lespakket over natuurlijke energie van de NUON, een wijkschouw en de keuzekist ‘Natuur in de stad’. In
samenwerking met SME MilieuAdviseurs en Global Action Plan zijn er delen van het door hen ontwikkelde project
‘Wenswijk’ aan de scholen aangeboden. In juni 2003 is een afsluitende middag voor alle scholen gehouden, waarbij de leerlingen hun werkstukken hebben gepresenteerd.

ROL VAN DE EIGEN ORGANISATIE
Wij zijn als afdeling Milieucommunicatie van oudsher goed vertrouwd met natuur- en milieueducatieve activiteiten voor scholen. Deze expertise is ook voor de deelprojecten ingezet
en kwam tot uitdrukking in een deelproject voor scholen. Het deelproject kon een verbinding tussen de school en de wijk tot stand brengen. Voor de uitvoering werden bestaande
contacten benut.
Moeilijker was het om deelprojecten op te zetten
rond nieuwe doelgroepen en rond nieuwe inhouden, zoals de economische invalshoek van duurzaamheid. Het deelproject ‘Revitalisatie
Dierenselaan’ is hier een voorbeeld van. Het
deelproject heeft een langzame opbouw gehad
waarbij we een aantal acties hebben georganiseerd om bij de andere partijen in beeld te
komen. Langzaam wonnen we vertrouwen en
werden we als inhoudsdeskundigen rond duurzaamheid en participatie betrokken bij de toekomst van de winkelstraat.
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Revitalisatie winkelgebied
‘Dierenselaan’
De Dierenselaan is een gevarieerde winkelstraat die echter onveilig dreigt te worden
en verloedert. De winkeliersvereniging is
opgeheven. Om de samenwerking tussen
de winkeliers een nieuwe impuls te geven
is vanuit ‘Duurzame Wijk’ tweemaal een
Sinterklaasactie georganiseerd in samenwerking met een aantal welwillende winkeliers. Gemeentebreed is er volop aandacht
voor de situatie in de Dierenselaan. De
Dienst Stedelijke Ontwikkeling ontwikkelt
een plan van aanpak voor het revitaliseren
van het wijkwinkelcentrum. Vanuit
‘Duurzame Wijk’ zal hieraan een bijdrage
worden geleverd door participatie van
bewoners en winkeliers en duurzaam
ondernemen in te brengen. Dit biedt ook
kansen om in het vervolg van ‘Duurzame
Wijk’ projecten rondom duurzaam ondernemen te starten.

in de wijk te vragen. Voor de communicatie
over de deelprojecten en over het project in
het geheel heeft de projectleider een communicatieplan geschreven. Er is over het gehele
project gecommuniceerd via de maandelijkse
pagina in de wijkkrant en middels berichten
en foto’s op de internetpagina van de bewonersorganisatie. Bij de deelprojecten zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet
zoals posters, persberichten, een inlegvel in
de wijkkrant, speciaal ontworpen ansichtkaarten, een brief aan het ledenbestand van de
bewonersorganisatie en via de werkgroepen
van de bewonersorganisatie.
SAMENWERKING
Binnen ‘Duurzame Wijk’ is veel energie gestoken in
samenwerking met verschillende partijen. Deze
samenwerking was in eerste instantie gericht op het
verkrijgen van draagvlak en ter ondersteuning van de
uitvoering. Samenwerking zou in onze ogen ook leiden tot een betere verankering van de aandacht voor
duurzaamheid in de wijk. Hoewel samenwerking met
andere partners veel tijd heeft gekost, leverde het
ook bijzondere resultaten op. Het deelproject
‘Leefgoedpilot’ is hier een goed voorbeeld van.

CONTINUÏTEIT IN DE WIJK
‘Duurzame Wijk’ krijgt in Den Haag op verschillende manieren vervolg. Zo wordt een
aantal deelprojecten door de bewoners
gecontinueerd, zoals de rondleidingen en de
schoonmaakacties. Daarnaast wordt het verder vorm geven van de wijkaandelen vanuit

Leefgoedpilot
In 2001 is ‘Duurzame Wijk’ gekozen tot één
van de GIDO-pilots die door de GIDO
Stichting ondersteund worden. Daarvoor was
een samenwerking met het project van
Woningbeheer NV een voorwaarde. Dit heeft
geleid tot de ‘leefgoedpilot’. Binnen dit deelproject is een denktank van bewoners uit de
workshops groen en de cursus rondleidingen
gevormd om breder na te denken over een
duurzame wijk. De denktank werkte het idee
van wijkaandelen uit. Wijkaandelen zijn
beheerafspraken tussen bewoners en
gemeente, waar ze beiden rechten en plichten
aan ontlenen. De bewoners kunnen via de
aandelen hun stem inbrengen. De denktank is
verschillende keren bij elkaar gekomen om de
ideeën uit te werken. Het voorstel voor de
wijkaandelen is aan het managementteam
van het stadsdeel gepresenteerd en is positief
ontvangen.

INDICATOREN
Het was de bedoeling om met bewoners indicatoren te formuleren om de resultaten van de
deelprojecten te meten. We hebben een bijeenkomst met het projectteam georganiseerd
om de ervaringen van LITMUS te bespreken en de inzet van indicatoren verder uit te werken. Al snel werd duidelijk dat het veel tijd zou vergen om de indicatoren goed vorm te
geven. Daarnaast vonden we het vooral belangrijk om aan te sluiten bij wat er bij de bewoners in de wijk leefde en gaven daarom prioriteit aan het inzetten van activiteiten.
Deze dienden als opstap naar vervolgstappen waarin in een later stadium de indicatoren
een natuurlijkere rol konden gaan spelen. De indicatoren hebben binnen ‘Duurzame Wijk’
Den Haag daarom vooralsnog een minimale rol gespeeld.
COMMUNICATIE
We kozen voor een brede inzet op communicatie om zo het project zichtbaar te maken,
om contacten te leggen en te onderhouden en om continu de aandacht voor duurzaamheid
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‘Duurzame Wijk’ ondersteund en zijn wij, als afdeling Milieucommunicatie, partner in het
revitaliseringstraject van de Dierenselaan.
Op deze manier blijven we input geven op het gebied van bewonersparticipatie en duurzaamheid. Dat we gevraagd worden te participeren in andere projecten vanuit de door ons
opgedane expertise is een grote winst van het project. Een deel van de acties zijn
inmiddels structureel onderdeel van het wijkplan Rustenburg Oostbroek. De indruk bestaat
bovendien dat, ook naar aanleiding van ‘Duurzame Wijk’, het thema participatie en duurzaamheid een sterkere impuls zal krijgen in toekomstige wijkplannen.

3 Duurzame Wijk in Rotterdam
Dit hoofdstuk beschrijft de Rotterdamse pilot van ‘Duurzame Wijk’. Net als
bij de beschrijving van de Haagse pilot, geeft de hoofdtekst de hoofdlijnen
aan en zijn de kaders opgenomen als illustratie van het doorlopen proces.

3.1 Voorbereidingsfase
ZORGEN VOOR EEN FINANCIËLE BASIS
Het project ‘Duurzame Wijk’ werd in Rotterdam voor 50% gefinancierd door Provincie ZuidHolland, in het kader van het programma ‘Leren voor Duurzaamheid’. Onze eerste taak was
dus op zoek te gaan naar de benodigde 50% medefinanciering. Om ook binnen de stad
draagvlak te creëren voor het project, wilden we dat deze uit Rotterdam zou komen. Dit
traject kostte veel tijd. Het bleek voor veel organisaties moeilijk om in zee te gaan met iets
waarvan de uitkomst nog onzeker is. Zelfs de activiteiten waren nog niet gepland.
Het contact met Deelgemeente Noord zorgde voor een belangrijke doorbraak in het project. Zij wilden graag meedoen om zo een eerder project (‘Duurzame Wijkvernieuwing’) een
vervolg te kunnen geven. In dat project zaten ook het opbouwwerk (SONOR) en Vestia
(woningcorporatie). Naast deze partners, wilden we ook partijen betrekken die met ons
samen konden onderzoeken hoe een verbreding van het project in andere wijken en andere
deelgemeenten kon plaatsvinden. Daarom werden ook Gemeentewerken, Milieubeleid en
de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting bij het project betrokken.
AANSLUITING BIJ BESTAANDE INITIATIEVEN
Deelgemeente Noord had de wens om de drie deelprojecten die waren ontstaan vanuit het
project ‘Duurzame Wijkvernieuwing’ te laten doorlopen in ‘Duurzame Wijk’. Zo was vanuit
‘Duurzame Wijkvernieuwing’ de Wijkmilieuwerkplaats ontstaan: een initiatief van opbouwwerk om milieugerelateerde onderwerpen in de wijk op te kunnen pakken. De wijkmilieuwerkplaats had een pand en een part-time kracht en bood een goede mogelijkheid om een
brug te slaan tussen organisaties en bewoners. Er waren contacten opgebouwd en daar
wilden we op voortborduren.
Ook het deelproject ‘Duurzaam en monumentaal Blijdorp en Bergpolder’ heeft een achtergrond. Een kleine groep bewoners had zich bij de deelgemeente gemeld met de vraag of zij
gesteund konden worden bij duurzame acties in hun wijk. De vraag was alleen: is er draagvlak voor een dergelijk deelproject in de wijk? Dat moest de campagne uitwijzen. Tot slot
liepen er plannen voor de herstructurering van delen van Bergpolder-Zuid. De deelgemeente wilde hier aspecten van duurzaamheid inbrengen door middel van participatie.
WIJKKEUZE
Toen Deelgemeente Noord zich aansloot bij het project, was direct ook de plek bepaald: de
wijken Blijdorp en Bergpolder. Daar had immers het vorige project plaatsgevonden. We
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vonden dit een goede keuze omdat de beide wijken voldeden aan de volgende criteria uit
het vooronderzoek:
• Er is een zekere openheid in beleid (van de deelgemeente) ten aanzien van het thema
duurzaamheid en ten aanzien van bewonersparticipatie.
• Er lijkt geen conflictsituatie te bestaan tussen de partijen die moeten gaan samenwerken in de wijk.
• Het opbouwwerk is actief in de wijk en heeft activiteiten en een netwerk.
• Het gaat om een redelijk stabiele en rustige wijk.
• Het is mogelijk om voort te bouwen op bestaande initiatieven (de aanwezigheid van de
wijkmilieuwerkplaats vanuit het project ‘Duurzame Wijkvernieuwing’).

Campagnewerkgroep

Werkgroep

Klankbordgroep
Wijkmilieuwerkplaats

• Dienst Sport en
Recreatie (projectleider)
• Deelgemeente Noord
• SONOR (opbouwwerk)
• Milieubeleid (Gemeente
Rotterdam)

De projectleider heeft
contact met Den Haag
en met de adviescommissie

Deelprojectleider

Blijdorp
Het motto 'Statig in Beweging' is kenmerkend voor Blijdorp met zijn Statensingel, rustige straten, groen, de Diergaarde
Blijdorp en tegelijkertijd de drukke verkeersaders door de wijk. De wijk is grotendeels gebouwd tussen 1931 en 1937 en
als 'monumentaal' gekenschetst en in procedure om aangewezen te worden als beschermd stadsgezicht. De ongeveer
9.400 mensen wonen er in het algemeen met plezier. Er wonen relatief veel ouderen, maar de laatste jaren neemt het
aantal gezinnen met kinderen weer wat toe. Er zijn relatief weinig allochtonen in Blijdorp. De aanleg van de RandstadRail
met een ondergronds station op de Statenweg tussen Stadhoudersweg en Van der Meydestraat, is de komende jaren tot
2008 een belangrijk gegeven. In Blijdorp is het goed recreëren in het Vroesenpark, de diergaarde Blijdorp en het Roel
Langerakpark.

Bergpolder
Bergpolder is een gemêleerde wijk met 7.600 inwoners waar veel doorstroming is. Het aantal allochtonen ligt hoger dan
in Blijdorp. Bergpolder wordt doorkruist door de verkeersaders Schieweg en Bergseslaan, waardoor de wijk feitelijk uit
vier buurten bestaat. In de beleving van de bewoners hebben de buurten ieder een eigen karakter. Er is sprake van een
hoog percentage particulier woningbezit. Het oudste deel is Bergpolder-Zuid, gebouwd vanaf 1910. Dit levendige deel van
de wijk draagt het karakter van een oude stadswijk. De stadsvernieuwing is nog volop gaande op en rond de
Insulindestaat en de Vlaggemanstraat. Er is sprake van sloop en nieuwbouw van koop- en huurwoningen door Vestia.
De andere drie buurten zijn gebouwd tussen 1931 en 1937. Kenmerkend is de dichte bebouwing met langgerekte woonblokken bestaande uit drie tot vijf woonlagen. Er is sprake van intensief en gevarieerd verkeer door en langs Bergpolder
en er is sprake van extreem hoge parkeerdruk voornamelijk veroorzaakt door te weinig parkeerruimte.

PROJECTORGANISATIE
In de voorbereidingsfase werden de contouren van de projectorganisatie langzaam zichtbaar. In onderstaand schema is de projectorganisatie weergegeven zoals deze uiteindelijk is
ontstaan. Het centrale punt was de werkgroep. Verder is het schema onderverdeeld in
twee fasen. In de eerste fase is een campagnewerkgroep en een klankbordgroep opgericht. Deze laatste gaf sturing aan de activiteiten van de wijkmilieuwerkplaats. Toen de deelprojecten waren geformuleerd (tweede fase), is het afstemmingsoverleg ingesteld.
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Afstemmings
overleg

Deelprojectleider

Deelprojectleider

Eerste projectfase

Olympiadeconferentie

Tweede projectfase

POLITIEK DRAAGVLAK
Op het moment dat ‘Duurzame Wijk’ in de voorbereiding was, kreeg dienst Sport en
Recreatie als stimulans voor de uitvoering van het project van de bestuursdienst de mogelijkheid om een deskundig adviesbureau (Partners en Pröpper) op het terrein van interactieve beleidsvorming mee te laten denken over de invulling van het project. Voor de bestuursdienst gaf dit zicht op het verloop en effect van participatieprojecten, voor ons gaf dat veel
steun in het vormgeven van het project. Partners en Pröpper hielp ons bij de nadere invulling van het projectplan. Zij wezen ons op het belang van politieke en bestuurlijke verankering van het project. Dit advies hebben we ter harte genomen en er is vanaf het begin veel
aandacht besteed aan politiek draagvlak. Zo is het bestuur, met name de portefeuillehouder
en de leden van de commissie buitenruimte, steeds geïnformeerd en uitgenodigd. Tevens
zijn afspraken gemaakt over de rol van de raadsleden in het project. Deze rol kwam
uiteraard voort uit de stijl van bestuur die we voor onderdelen van het project hadden voorgesteld. Bijvoorbeeld: bij het deelproject over herstructurering Bergpolder Zuid past een
consultatieve stijl van bestuur. Hierbij hoort een luisterende rol waarbij bestuurders bewoners bevragen in plaats van het beleid toelichten.
ACTIES VANUIT DE WIJKMILIEUWERKPLAATS
Van LITMUS hadden we geleerd dat het voor de betrokkenheid en motivatie van bewoners
belangrijk is om in een vroeg stadium van het project activiteiten op te zetten en resultaten
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te laten zien. De wijkmilieuwerkplaats bood hiervoor goede mogelijkheden. Vanuit deze
werkplaats is daarom een aantal concrete activiteiten opgezet of voortgezet. De ruilbalie is
hiervan een goed voorbeeld.

Ruilbalie Noord, plantenruilmarkt
en speelgoedruilmarkt
Een groep bewoners heeft, in samenwerking met
een organisatie die alle ruilwinkels in Rotterdam
begeleidt, een ruilbalie opgezet.
De bewoners zijn ondersteund door de wijkmilieuwerkplaats. Daarnaast heeft de wijkmilieuwerkplaats binnen de ruilbalie een plantenruilmarkt en
een speelgoedruilmarkt opgezet. Het doel van
deze activiteiten was om mensen met lage inkomens te ondersteunen door een voorziening te
creëren waar mensen diensten en goederen kunnen ruilen. Als iemand iets ‘levert’ wordt dit berekend in ‘punten’, waarvoor een cheque uitgeschreven wordt.

3.2 Campagne
Naast bovengenoemde acties, begon het project met een campagne in de wijken Blijdorp
en Bergpolder. De campagne had tot doel bewoners bij het project te betrekken en hen te
vragen wat zij belangrijk vonden aan duurzaamheid in hun wijk en of zij actief wilden worden
in het project.
DUURZAAMHEIDSKADER
Bij de vraag aan bewoners wat zij belangrijk vonden voor een duurzame wijk was uitleg van
het begrip duurzaamheid cruciaal. Maar hoe doe je dat? We vonden het belangrijk om het
begrip duurzaamheid visueel te maken zodat bewoners er zich een beeld van konden vormen. Daarnaast wilden we alle aspecten van duurzaamheid laten zien, zodat bewoners ook
met de minder bekende thema’s kennis zouden maken. We ontwikkelden uiteindelijk het
duurzaamheidsdartbord. Hierin zijn de verschillende aspecten van duurzaamheid verwerkt
en wordt duidelijk dat je op verschillende niveaus (woning, wijk en wereld) naar duurzaamheid kunt kijken.
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We wilden een representatief beeld krijgen
van de onderwerpen die voor bewoners
belangrijk zijn en kozen daarom voor
gestructureerde vragenlijsten. De vragenlijsten werden na afloop statistisch verwerkt.
RESULTATEN
In totaal zijn op de zes dagen ruim 100 personen geïnterviewd. Ongeveer de helft van
de mensen kwam uit Bergpolder, de andere
helft uit Blijdorp. We hadden deze splitsing
gemaakt omdat deze twee wijken heel verschillend zijn. We vroegen bewoners onder
andere hoe de wijk er over 5 jaar uit zou
moeten zien.
Bewoners van Bergpolder wilden op wijkniveau aandacht voor: groen, veiligheid en

Het theeterras
Juni 2002 was het dan zover. Het mobiele theeterras van de deelgemeente Noord werd op zes
verschillende plaatsten in de wijken Blijdorp en
Bergpolder neergezet over een periode van tien
dagen. Onder het genot van een kopje thee of
koffie beantwoorden bewoners een groot aantal
vragen. Vragen over wat mensen dachten bij de
begrippen milieu en duurzaamheid en vragen
over hun betrokkenheid hierbij. De antwoorden
werden direct in laptops ingevoerd. Van het
duurzaamheidsdartbord is een aantal posters
ontwikkeld. De bewoners kregen drie punaises
om op het duurzaamheidsdartbord te prikken,
één op ieder niveau (wereld, wijk en woning).
Dit gaf een visueel beeld van wat de bewoners
gezamenlijk belangrijk vonden.
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Rondwandeling Vroesenpark

afval. De bewoners van Blijdorp vonden verkeer en veiligheid het meest belangrijk. Groen
stond op de tweede en afval op de derde plaats. We hebben deze verschillen tussen
Blijdorp en Bergpolder meegenomen in het formuleren van deelprojecten en acties in de
wijken.
OLYMPIADECONFERENTIE
Uit de campagne bleek dat bewoners de nadruk wilden leggen op de thema’s groen, veiligheid en afval. De campagneresultaten gaven echter niet aan wat men vond dat er moest
gebeuren en welke rol zij hierbij wilden spelen. Om hierover door te praten hebben we een
Olympiadeconferentie georganiseerd. Dit model is een
aantal jaren geleden door het Landelijk Centrum
Opbouwwerk (LCO) ontwikkeld. De term olympiade
verwijst naar vijf in elkaar grijpende ringen of groepen
mensen: bewoners, uitvoerenden in de wijk, politici,
beleidsmakers en generalisten. De conferentie bood
gelegenheid om te praten over mogelijke oplossingen
van problemen en om indicatoren te formuleren voor
de drie thema’s.

Een aantal bewoners organiseerde rondwandelingen door het Vroesenpark. In een speciale folder beschreven zij een wandelroute met veel
informatie over natuur en beheer in het park.
Middels enquêtes zijn de meningen van de deelnemers aan de wandelingen gepeild. De wandelingen werden positief beoordeeld en men was
tevreden over de folder. De wandeling heeft de
kijk op het Vroesenpark veranderd.

Minder afval
3.3 Deelprojecten
Vervolgens is in het project een vertaalslag gemaakt
naar deelprojecten. De resultaten van de campagne en
van de olympiadeconferentie vormden hiervoor een
belangrijke input. Bij de keuze van deelprojecten hebben ook andere overwegingen een rol gespeeld. Deze
overwegingen worden hieronder beschreven. Alleen
de deelprojecten die deze keuzes illustreren, zijn in dit
stuk opgenomen.

In dit deelproject kreeg het zwerfvuil in het
Vroesenpark en het afval rond containers speciale aandacht van een groep bewoners. In de
zomer van 2003 deelden zij in het park afvalzakjes uit en spraken bezoekers aan. De Roteb
(afvaldienst) plaatste meer afvalbakken in het
park en plande extra rondes. Voor de containers
ontwikkelden bewoners een informatieve sticker
met daarop tips voor correct gebruik van de
vuilcontainers.

De Olympiadeconferentie
De Olympiadeconferentie vond op 2 december 2002 plaats. In vijf afzonderlijke ringen werd doorgepraat over afval,
veiligheid en groen. De verschillen in opvatting tussen de verschillende groepen (bewoners, uitvoerders, politici, deskundigen) is duidelijker geworden en daarmee ook de noodzaak om thema’s in het kader van duurzaamheid gezamenlijk op te pakken. Het bleek dat bewoners vooral met zaken hier en nu bezig zijn, terwijl andere groepen de thema’s
afval, groen en veiligheid in een langere termijnperspectief bekijken (duurzame oplossingen en verankering in beleid).
Bewoners praten dan ook over hele concrete zaken in hun woonomgeving, terwijl de beleidsmakers en de uitvoerders
vaak abstract en afstandelijk praten over de wijk. Bijvoorbeeld: bewoners hebben het concreet over allerlei veiligheidszaken in hun wijk terwijl de uitvoerders en beleidsmakers praten over sociale cohesie in heel algemene termen.
Voorbeelden van indicatoren die door de bewoners zijn genoemd op de verschillende thema’s:
Veiligheid: aantal fietsers en brommers op de stoep, aantal snelheidsovertredingen.
Groen: toename van groen (aantonen met foto’s).
Afval: hoeveelheid zwerfvuil rond containers en op straat en de hoeveelheid informatie bekend bij burgers.

DOORGAAN MET THEMA’S UIT DE CAMPAGNE:
AFVAL EN GROEN

Uit de campagne kwam naar voren dat de thema’s groen, veiligheid en afval door bewoners
het meest belangrijk werden gevonden. In de deelprojecten moesten deze thema’s daarom
een plek krijgen. Opbouwwerk kwam met de suggestie om iets te doen met de in de olympiadeconferentie genoemde problemen rond het Vroesenpark. Hieruit zijn twee deelprojecten voortgekomen: het organiseren van rondwandelingen en het aanpakken van het zwerfvuil in het park.
BESTAANDE INITIATIEVEN UITBOUWEN
In overleg met de woningbouwcorporatie Vestia en de wijkmilieuwerkplaats kozen we ook
voor het verder ondersteunen van een groep bewoners bij het ecologisch inrichten van een
binnenterrein. Immers het thema ‘groen’ stond hoog op de prioriteitenlijst. De bewonersgroep werd al ondersteund en we konden dit verder uitbouwen.
AANHAKEN OP DE KARAKTERISTIEKEN VAN DE WIJK
Met name Blijdorp is een wijk met veel particulier woningbezit. In het toekomstig

26

27

Ecologische binnenterrein
In dit deelproject zijn bewoners twee jaar ondersteund bij
het duurzaam en natuurlijker inrichten van een binnenterrein in Rotterdam Noord. In het eerste jaar is een ontwerp
gemaakt en dit is uitgewerkt tot een plan van aanpak. In
het tweede jaar is de aanleg ter hand genomen. Er zijn
natuurvriendelijke elementen in de tuin aangebracht zoals
bijvoorbeeld een takkenwal, een vijver en nestkastjes.
Daarnaast is nagedacht over zaken als: hergebruik van
materiaal, duurzaam hout, regentonnen. De ervaringen
rond dit binnenterrein zijn vastgelegd in een handboek.
Bewoners van andere binnenterreinen kunnen aan de
hand van het boekje zelfstandig aan de slag.
Woningbouwcorporatie Vestia droeg bij aan het boekje
en gaat dit ook in andere steden verspreiden.

Duurzaam wonen
Dit deelproject bestond uit de volgende onderdelen:
• Op de website www.blijdorpsite.nl is informatie opgenomen over duurzaam en monumentaal woningonderhoud
in de vorm van interviews met particuliere eigenaren.
• Schriftelijke informatie en interessante internetsites die
betrekking hebben op monumentaal en duurzaam verbouwen zijn geïnventariseerd en beschikbaar gesteld bij
de bewonersorganisatie Blijdorp.
• Er is een bijeenkomst ‘Wonen in een beschermd stadsgezicht’ georganiseerd waar allerhande ervaringen, kennis en deskundigheid op het gebied van wonen met een
monumentaal karakter is gepresenteerd aan bewoners.
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beschermd stadsgezicht Blijdorp spelen
de particuliere eigenaren een sleutelrol,
zo was onze gedachte. Door eigenaren
met elkaar in contact te brengen kan uitwisseling van ervaringen en kennis op het
gebied van duurzaam wonen en monumentaal woningonderhoud tot stand
komen. In het deelproject ‘Duurzaam
(monumentaal) wonen’ is hier vorm aan
gegeven. Dit deelproject werd verder uitgewerkt door Deelgemeente Noord in
samenwerking met het opbouwwerk.

INDICATOREN
Eén van de uitgangspunten van ‘Duurzame Wijk’
was om samen met bewoners indicatoren te
formuleren. Het werken met indicatoren moest
echter niet de boventoon voeren omdat we
anders niet aan acties toekwamen. Ook bleken
niet alle deelprojecten even geschikt voor het
werken met indicatoren. Indicatoren bleken wel
een goed instrument in het deelproject
‘Duurzaam Bergpolder Zuid’. Dit deelproject
werd uitgevoerd door Deelgemeente Noord. Er
is vooral onderzocht hoe indicatoren gebruikt
kunnen worden voor het monitoren van het succes van beleid gericht op duurzaamheid. In de
workshop zijn samen met bewoners indicatoren
geformuleerd. Deze indicatoren zijn door de
deelprojectleider aangepast zodat ze voldeden
aan criteria als meetbaarheid, nauwkeurigheid
en relevantie. Naast een rol in beleid, bleken de
indicatoren ook zeer geschikt om met bewoners
over duurzaamheid te communiceren.

Leren van je kinderen
Een keuzekist stelde basisschoolleerlingen voor dilemma’s over natuur in de stad. Zij werden hierbij geobserveerd door hun ouders. Vervolgens werden de ouders
uitgenodigd om een discussie te voeren, niet over het
dilemma van de kist, maar over de argumenten van de
kinderen. Zij zochten voor hun kinderen naar praktische
oplossingen om de leefomgeving te verbeteren. Uit één
sessie bleek dat zowel de kinderen als de ouders niet
goed wisten bij wie zij moeten zijn als zij vragen of
opmerkingen hebben over zaken die in hun wijk spelen.
Daarom is een gebiedscoördinator van de deelgemeente
uitgenodigd om zowel de vragen van de kinderen als
ook van de ouders te beantwoorden. Uit die bijeenkomst
werd een actie opgestart waarbij beide generaties
betrokken raakten bij duurzaamheid in de wijk. De
KNHM droeg bij aan de ontwikkeling van het instrument.

LEREN VOOR DE TOEKOMST
Binnen de projectgroep realiseerden we
ons dat veel deelprojecten over leefbaarheid gingen. We wilden echter een leerproces opzetten in de wijk om leefbaarheidsthema’s (hier en nu) in een lange termijnperspectief te plaatsen. Dit kan door
volwassenen aan te spreken op de toekomst van hun kinderen. Er ontstond het
idee om een instrument te ontwikkelen
om ouders actief bij, door hun kinderen
geformuleerde, leefbaarheidsthema’s te
betrekken. We hebben dit gedaan op
basis van een bestaand instrument: de
keuzekisten.
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Duurzame websites voor Blijdorp en Bergpolder
Duurzaam Bergpolder Zuid
Bewoners maakten door hun eigen buurt drie denkbeeldige wandelingen in 2031. Samen met een adviesbureau is daarna een toekomstvisie
ontwikkeld voor Bergpolder Zuid met daaraan gekoppeld concrete
acties en afspraken. Op basis van deze toekomstvisie zijn de volgende
indicatoren voor succesvol beleid gericht op duurzaamheid geformuleerd:
Levend en groen:
- verbetering aantal concrete knelpunten op straten/pleinen
- aantal bloembakken, hanging baskets, groen op dak, geveltuinen
- activiteiten rond groen in de wijk (dag van de geveltuinen)
- waardering tijdelijke inrichting Insulindeplein.
Actief en sociaal:
- aantal en soort activiteiten in de wijk
- mate van betrokkenheid van bewoners bij inrichting van de wijk (informatie, bijeenkomsten)
- aantal terrassen en markten
- aantal deelnemers ‘wijkintroducties door bewoners.
Schoon en vervoersvriendelijk:
- wijkwandelingen samen met bestuurders
- activiteiten met winkeliers/leveranciers
- voorbeeldstraat
- naleven spelregels
- aantal fietsenstallingen.
De indicatoren zijn te gebruiken om de voortgang in duurzame ontwikkeling te meten en hierover te communiceren.

CONTINUÏTEIT
Er is op verschillende manieren gewerkt aan de continuïteit van de activiteiten die in het
kader van ‘Duurzame Wijk’ in Rotterdam zijn opgezet. Een aantal deelprojecten loopt door
doordat ze door de bewonersorganisatie zijn overgenomen (bijvoorbeeld de Ruilbalie).
Verder bundelen de duurzame wijkwebsites van Blijdorp en Bergpolder veel informatie en
kunnen zij in de toekomst nieuwe initiatieven ontketenen.
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Aan het einde van het project ‘Duurzame Wijk’ deed zich een bijzondere gelegenheid voor om bij te dragen aan het
continueren van aandacht voor duurzaamheid in de wijken Blijdorp en Bergpolder. Vanuit Provincie Zuid-Holland
kwam financiering voor het ontwikkelen van twee wijkwebsites in het kader van de stadsdebatten. De nadruk
moest liggen op wijkparticipatie en ondersteuning van duurzame initiatieven in de wijk. Er bestond al een website
van Blijdorp die werd gerund door een groep bewoners van deze wijk. Hier is op aangesloten. De website voor
Bergpolder is, samen met bewoners, nieuw gebouwd.
Op de websites gaat het om alledrie de aspecten van duurzaamheid:
• Sociaal: meer contact, discussie (in de vorm van een wijk- en stadsdebat) en cohesie creëren tussen de
verschillende buurtbewoners.
• Ecologisch: tips om de wijk en het eigen huishouden duurzamer en milieuvriendelijker te maken.
• Economisch: Presentaties van de bedrijven, met hun aanbiedingen en van de wijkfaciliteiten.
Dit alles ingebed in de voorzieningen van de wijken Bergpolder en Blijdorp, zodat ook de wijkagent, gemeentelijke
instanties en andere voorzieningen voor de wijkbewoners makkelijk toegankelijk zijn.
Op basis van de ervaringen met de duurzame websites wordt een toolkit ontwikkeld met concrete aanbevelingen
voor initiatiefnemers in andere wijken en gemeenten.
Webadressen:
www.blijdorpsite.nl
www.bergpolderweb.nl

Tot slot heeft Deelgemeente Noord
een aantal gewenste activiteiten ‘vertaald’ in een opdracht aan het
opbouwwerk, zoals bijvoorbeeld het
stimuleren van het ecologisch inrichten van een aantal binnenterreinen.
Ook pakken zij zelf zaken op in het
beleid en worden de resultaten van
het deelproject ‘Duurzaam
Bergpolder Zuid’ meegenomen in de
herinrichting van dit gebied.
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4 Leerervaringen
Dit hoofdstuk beschrijft de leerervaringen die zijn opgedaan in de twee
pilots van ‘Duurzame Wijk’ in Den Haag en Rotterdam. Het hoofdstuk is
opgehangen aan een aantal ‘karakteristieken’, ofwel prominente vragen
die zich tijdens de uitvoering aandienden. De volgorde van de paragrafen
is ingegeven door de volgorde waarin de vragen naar voren kwamen.

EEN ‘OPEN PROCES’ ROND DUURZAAMHEID
Het proces dat binnen ‘Duurzame Wijk’ doorlopen werd, was uiteraard niet geheel open.
Het doel was om stappen te zetten richting een meer duurzame wijk. Het ‘open proces’
moest dus wel over duurzaamheid gaan. Essentieel hierbij was om bewoners vooraf duidelijk te maken wat de ‘bandbreedte’ is waarbinnen zij inbreng konden geven. Instrumenten
kunnen goed helpen om deze bandbreedte zichtbaar te maken. Zo bleek het duurzaamheidsdartbord, zoals in Rotterdam is gebruikt in de campagne, erg goed te werken.

SAMENWERKING BINNEN EEN OPEN PROCES
Het aangaan van een open proces heeft veel effect op de samenwerking tussen betrokken
partijen, zo blijkt uit ‘Duurzame Wijk’. De volgende belangrijke inzichten zijn opgedaan in
het project:
• In een open proces zijn resultaten niet vóóraf aan te geven. Dit is lastig voor de projectorganisatie, maar ook voor het verkrijgen van draagvlak. Voor bestuurders, financiers en
participerende organisaties is het moeilijk om een beeld te vormen van het project en het
nut ervan. Gebleken is dat je draagvlak niet zozeer vooraf creëert maar dat het werkendeweg gestalte krijgt door resultaten regelmatig aan alle belanghebbenden te laten zien.
• In beide steden is het opbouwwerk ingeschakeld voor een deel van de uitvoering in de
wijk. Opbouwwerk heeft netwerken in de wijk en veel ervaring in het ondersteunen van
participatieve projecten. Tijdens het project bleek een verschil van inzicht over de mate
van sturing binnen de participatie van bewoners. Het opbouwwerk haakt meestal aan op
initiatieven van bewoners. De betrokken afdelingen van de gemeente wilden echter meer
sturing richting duurzaamheid geven. Het is dus belangrijk hierover vooraf met je partners over te spreken.

WEES EERLIJK NAAR BEWONERS
In beide steden is op meerdere momenten ruimte geweest voor de inbreng van bewoners.
We kunnen hieruit de volgende ervaringen optekenen:
• Laat zien waar en op welke momenten er ruimte is voor inbreng van bewoners (en eventueel van andere participanten). Wees helder en duidelijk over de mogelijkheden.
• Werk aan vertrouwen bij bewoners. Bewoners ervaren een grote afstand tot ‘De
Gemeente’ en zien dit als één geheel. Ze hebben niet veel vertrouwen in de gemeente.
Laat zien wie je bent.
• Maak geen valse beloftes ten aanzien van eventuele resultaten. Wees vooral duidelijk
over de zaken die je niet binnen de contouren van het project kunt realiseren (bijvoorbeeld de aanleg van speelruimte of een parkeerplaats) en wat er dan wél mogelijk is.
• Bewoners zitten uiteraard niet te wachten op een discussie over het ‘hoe en waarom’
van een open proces. Zij willen inspraak en ze willen resultaten zien. Om bewoners te
betrekken is het dus belangrijk om direct met acties in de wijk te starten.
• Het is belangrijk om rekening te houden met het ‘verleden’ van de wijk of met ‘oud zeer’
bij bewoners. Soms is het nodig om eerst zaken uit het verleden op te helderen en af te
wikkelen voordat je een stap verder kunt komen. Zorg er dus voor dat je je ‘huiswerk’
goed hebt gedaan. Mensen moeten zeer serieus genomen worden, anderzijds mag ‘klagen’ geen excuus zijn voor het niet bijdragen aan voortgang in de wijk.

REGIE VAN HET OPEN PROCES
Het leiden van een open proces in een complex project vergt veel van de (stedelijk) projectleider. De projectleider moet vrijgemaakt worden om op grote lijnen te sturen. Het is
niet verstandig om vooraf ook uitvoeringsactiviteiten voor de projectleider te plannen. Ons
inziens zijn de volgende competenties voor de projectleider belangrijk:
• Vaardigheden bezitten om een proces te managen, zoals een projectgroep aan kunnen
sturen, kunnen delegeren, mensen kunnen motiveren en hun vertrouwen kunnen krijgen.
De projectleider moet daarbij vooral procesgericht werken en flexibel omgaan met de
inbreng van alle partijen.
• Over sociale vaardigheden beschikken en vanuit een open houding netwerken kunnen
opbouwen (verbindend vermogen).
• Beschikken over lef, daadkracht en doorzettingsvermogen en de vaardigheid hebben om
tot creatieve oplossingen te komen die recht doen aan de betrokkenen.
• Communicatieve vaardigheden bezitten op verschillende niveau’s (kunnen inleven in
bestuurders en in bewoners, maar ook conflicten op kunnen lossen). De projectleider is
de coördinator en moet daarom de verschillende rollen van de betrokken partijen goed
uit elkaar houden en proberen iedereen op één lijn te krijgen.
• In staat zijn om grote lijnen en details van elkaar te scheiden en bijvoorbeeld te kunnen
beoordelen of deelactiviteiten wel of niet bijdragen aan het algehele doel van het project.

4.1 Hoe regisseer je een open proces?
Eén van de belangrijkste aspecten van ‘Duurzame Wijk’ was de bottom up werkwijze waarbij de inbreng van de wensen en ideeën van de bewoners centraal stond. ‘Duurzame Wijk’
was daarmee in beide steden een open proces. Hoe kun je zo’n open proces succesvol
regisseren? Hierbij enkele inzichten:
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• Een ‘open proces’ moet open blijven voor nieuwe deelnemers. Daarbij is het belangrijk
duidelijk te maken welke beslissingen vooralsnog genomen zijn en waarom. Regelmatig
nieuwe inbreng moet niet leiden tot stuurloosheid. Spreek vooraf af hoe je hier als projectorganisatie mee omgaat.
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• In staat zijn te kunnen switchen tussen het bewaken van de grote lijn en kunnen meedenken over de uitvoering.
• Expertise op het terrein van ‘Leren voor Duurzaamheid’ is wenselijk, maar dit mag niet
ten koste gaan van expertise op het terrein van procesmanagement. Indien de projectleider geen kennis heeft van ‘Leren voor Duurzaamheid’, moet dit op een andere manier
in het project ingebracht worden.
EFFECTEN OP DE PROJECTORGANISATIE
Om de projectleider bij te staan in zijn of haar taken, is het raadzaam om kwaliteit in te bouwen om dit open planproces te regisseren. Dit kan door middel van coaching en training.
Ook is het goed randvoorwaarden te scheppen (zoals secretariële ondersteuning) waardoor
de projectleider zich op de hoofdzaken kan concentreren. Het aangaan van een open proces kan leiden tot onverwachte successen, maar sommige ingeslagen wegen leiden nergens toe. In een open proces moet dat kunnen. Er is ruimte en tijd nodig om kunnen te
experimenteren en om nieuwe wegen te onderzoeken. Deze tijd moet vooraf gepland worden.
OMGAAN MET ONZEKERHEDEN
In een open proces blijken mensen behoefte te hebben aan zekerheid. Het gevaar is om
daardoor te lang te blijven hangen in vooronderzoek (wijkkeuze, aansluiting wijkplan) of de
projectvormgeving. Het is goed om de onzekerheden vooraf te onderkennen en toch aan
de slag te gaan. Een open proces vraagt flexibiliteit van het project. Die flexibiliteit kan vastgelegd worden in een goede procesarchitectuur. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt
worden over de omvang van de inzet van mensen en middelen zonder dat vooraf duidelijk
is wat iemand gaat doen en waar het geld precies aan besteed wordt. Wel dient het proces
op weg naar een nadere invulling, goed beschreven te worden.
HET ORGANISEREN VAN REFLECTIE OP JE EIGEN PROCES
Een open proces vraagt meer reflectie, immers vragen als: zitten we op de goede weg?
Doen we de juiste dingen? komen regelmatig naar boven. Reflectie heeft binnen ‘Duurzame
Wijk’ op verschillende manieren gestalte gekregen: enerzijds door de samenwerking tussen
Den Haag en Rotterdam, anderzijds middels de voor het project ingestelde adviescommissie. Zowel de bovenstedelijke samenwerking als de inbreng van de adviescommissie waren
zeer waardevol. Hierbij moet wel aangetekend worden dat het hoge abstractieniveau waarop het project in de adviescommissie werd besproken, zeker een vertaling nodig heeft voor
mensen die werken in de praktijk. Want hoe geef je algemene adviezen handen en voeten?
Een belangrijke rol voor de projectleider.
DE ADVIESCOMMISSIE
De adviescommissie bestond uit landelijk opererende mensen die met een helikopterview
naar de praktijk te kijken. Mensen die vanuit eigen ervaring en deskundigheid kunnen
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reflecteren op de stappen die we binnen het project hebben gezet en bijdragen aan het
destilleren van algemeenheden (mogelijk een methode) uit de praktische ervaringen in
Rotterdam en Den Haag. Ook deze eindpublicatie kwam mede door hun inbreng tot stand.

4.2 Welke rol kies je als organisatie?
‘Duurzame Wijk’ was een zoektocht naar de rol van de projectleidende organisatie. Zowel
wat betreft het type rol (initiator, regisseur, procesbegeleider, facilitator, uitvoerder) als ook
ten aanzien van de inhoud van de gekozen rol. In dit stuk belichten we deze beide vragen
vanuit de ervaringen die zijn opgedaan in het project ‘Duurzame Wijk’.
TYPE ROL
In ‘Duurzame Wijk’ hebben de projectleidende organisaties in zowel Den Haag als
Rotterdam meerdere rollen tegelijk gespeeld: initiator, regisseur, procesbegeleider, facilitator en uitvoerder (zie schema). In beide steden overheerste de rol van procesbegeleider en
in beide steden is, zo constateren we achteraf, de uitvoerende rol te groot geweest. Het
combineren van een procesbegeleidende rol en het verzorgen van de uitvoering is lastig,
tenzij je dit binnen de organisatie sterk kan scheiden. Bovendien is het belangrijk dat de
bewoners, in samenwerking met verschillende organisaties, de uitvoering zelf oppakken.
Als aansturende organisatie moet je hen hierin stimuleren en ondersteunen, maar het niet
overnemen. Pas dan ontstaat er draagvlak in de wijk en kunnen de activiteiten een vervolg
krijgen. De regisseursrol bleek tijdens het project in toenemende mate belangrijk, omdat
steeds meer taken moeten worden overgedragen aan andere organisaties.
Initiator

Zet dingen in gang, start een proces, vraagt aandacht voor een specifiek
onderwerp (bijvoorbeeld duurzaamheid).

Regisseur

Neemt verantwoordelijkheid over het geheel (duurzaamheid). Zet processen in
gang, brengt partijen bij elkaar, heeft een belangrijke sturende en initiërende
rol zowel op inhoud als op proces.

Procesbegeleider

Stimuleert en begeleidt processen, treedt coachend op in processen van
anderen. Neemt geen regie, dus geen eindverantwoordelijkheid ten aanzien
van de inhoud.

Facilitator

Faciliteert vragen en wensen van anderen, ondersteunt en maakt mogelijk.

Uitvoerder

Neemt de uitvoering in de wijk ter hand. Organiseert wandelingen, opruimacties, bewonersavonden en andere activiteiten.

De rolkeuze hangt ons inziens af van:
• De rol moet aansluiten bij de expertise van de organisatie. De rol van regisseur vraagt
bepaalde vaardigheden en expertise, zoals het kunnen samenbrengen van verschillende
partijen met verschillende doelen en belangen, het creëren van draagvlak in de wijk, bij
partners en bij het bestuur, et cetera. Kun je dit als organisatie organiseren?
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• De gekozen rol moet door andere partijen geaccepteerd worden. Word je door de buitenwereld gezien als uitvoerder van NME-activiteiten, dan zul je veel moeite moeten
doen om geaccepteerd te worden als regisseur van duurzaamheidprocessen.
• Bij het onderwerp ‘duurzaamheid’ ontbreekt vaak de initiërende rol. Duurzaamheid is
immers van iedereen en daardoor vaak van niemand. Door de verantwoordelijkheid te
nemen, hebben de projectleidende organisaties in Rotterdam en Den Haag duurzaamheid
op de agenda gekregen van de deelgemeente (Rotterdam) en het stadsdeel (Den Haag)!

Vergelijking Den Haag en Rotterdam
In Den Haag kwam vanuit de wijk heel duidelijk
de wens naar voren om te werken aan de sociale
problematiek in de wijk. Hier is middels deelprojecten op ingegaan. In Rotterdam wordt met name
één betrokken wijk gekarakteriseerd door particulier woningbezit. Daar is middels een deelproject
op aangehaakt. In Rotterdam is daardoor minder

Belangrijk is dat alle eerdergenoemde rollen
binnen het project vervuld worden. De ervaring
leert dat er in de meeste gevallen een initiator
ontbreekt. Dat is een belangrijke rol die je als
organisatie op kunt pakken. Ook de regierol
dient vervuld te worden. Als je dat niet zelf
oppakt, is het goed om te zien naar een goede
regisseur.

ingegaan op de sociale invalshoek van duurzaam-

INHOUD VAN DE ROL
groen de aandacht. Omdat de projectleidende
Wil je leiding geven aan een project rond duurorganisaties met deze onderwerpen vertrouwd
zaamheid, dan ben je ook verantwoordelijk voor
zijn, hebben deze onderwerpen ruime aandacht
alle drie de aspecten van het begrip duurzaamgehad in de deelprojecten.
heid (zie matrix in 4.3). Overigens hoef je niet
deskundig te zijn op zowel de ecologische,
sociale als de economische invalshoek. Je kunt deze inhoudelijke inbreng ook van andere
partijen vragen. Als regisseur ben je verantwoordelijk voor het feit dat aan alle aspecten
overwogen aandacht wordt besteed.
Opvallend is dat de aard van de projectleidende organisatie én de aard van de wijk erg
bepalend zijn voor welk aspect de meeste aandacht kreeg. Een NME-organisatie initieert nu
eenmaal gemakkelijker deelprojecten met een ecologisch karakter omdat dit raakt aan de
vertrouwde expertise van deze organisatie.
heid. In beide steden vroegen zaken als afval en

Economie

Economie

Ecologie
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Samenleving

4.3 Van leefbaarheid naar duurzaamheid
Hoe maak je duurzaamheid in de wijk voor bewoners praktisch, tastbaar en bespreekbaar?
Onder andere door het visueel te maken, zo is de ervaring. Uit de campagne van zowel
Den Haag als Rotterdam kwamen vooral leefbaarheidsthema’s naar voren. Deze staan dicht
bij de belevingswereld van de bewoners. Dat moest dan ook het startpunt worden en de
uitdaging was om leefbaarheid als opstap (als ‘stepping stone’) voor duurzaamheid te
gebruiken. Wat hebben we geleerd?
• De stap van leefbaarheid naar duurzaamheid vraagt om een kwaliteitsbewaker.
Bewoners zijn experts in de wijk, maar over bijvoorbeeld het mondiale aspect van duurzaamheid hebben ze meer informatie nodig. De rol van kwaliteitsbewaker is weggelegd
voor de projectleider: deze informeert en vertaalt. Het aanbieden van leuke voorbeeldprojecten blijkt goed te werken.
• De kwaliteitsbewaker moet er ook voor zorgen dat er bewust wordt gewerkt aan het
creëren van een leerproces in de wijk. Een leerproces waarbij de verschillende partners in
het project van en met elkaar en in relatie tot de sociale omgeving leren. Een leerproces
ontstaat door discussie en reflectie. Het deelproject ‘Leren van je kinderen’ in Rotterdam
is een voorbeeld van een project waarin dit goed is gelukt. Het is belangrijk dat er een
ontwikkeling in het leren zit. Voorbeeld: een regelmatig terugkerende schoonmaakactie
moet er uiteindelijk toe leiden dat mensen minder afval op straat gooien.
• Leefbaarheidsthema’s komen veelal voort uit eigenbelang (veiligheid, zwerfafval, hondenpoep), duurzaamheidsthema’s vanuit een gemeenschappelijk gevoeld belang. De uitdaging in het proces van leefbaarheid naar duurzaamheid is mensen te stimuleren buiten
de grenzen van het eigenbelang te durven kijken. Eigenbelang wordt dan een gemeenschappelijk gevoeld belang.
• Op basis van het project ‘Duurzame Wijk’ kunnen we niet aantonen of met behulp van
participatie duurzaamheidsresultaten geboekt kunnen worden. In de pilots zijn vooral
procesresultaten bereikt. Zo is bijvoorbeeld een netwerk opgebouwd en draagvlak voor
duurzaamheid gecreëerd. De volgende stap is om te komen tot concrete duurzaamheidsresultaten. Procesresultaten zijn belangrijke voorwaarden in participatie rond duurzaamheid.

Economie

Aard van
problemen
in de wijk

Ecologie
Aard
van de
organisatie

Het is raadzaam om regelmatig te onderzoeken hoe het met de aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid is gesteld en of dit enige bijstelling behoeft. Overwogen kan worden
om ontbrekende expertise aan te vullen vanuit andere organisaties.

Accenten
in het
project

Samenleving

Ecologie

Samenleving

DE ‘STEPPING STONE’
In een open proces rond duurzaamheid hebben bewoners de meeste aandacht voor leefbaarheidsthema’s. Zowel in Rotterdam als Den Haag bleek dit zo te zijn. De thema’s sociale samenhang, veiligheid, groen en afval scorden hoog. De belangrijkste uitdaging van het
project was te zorgen voor een geleidelijk traject van leefbaarheid naar duurzaamheid, een
‘gedeeltelijk gestuurd open proces’ dus of een ‘gezamenlijk doorlopen leerproces’. Om
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werkelijk samen met bewoners aan een duurzame wijk te werken, moeten het project, het
proces en de middelen die je gebruikt ons inziens aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Samenleving

Economie

Ecologie

Hier en nu
Later

RANDVOORWAARDEN
De randvoorwaarden om op wijkniveau de stap te maken van leefbaarheid naar duurzaamheid, zijn volgens ons:
• Geef aandacht aan zaken die voor mensen belangrijk zijn en die hen hoog zitten.
Problemen rond leefbaarheid moeten opgelost zijn voordat je de stap naar duurzaamheid
kunt maken.
• Accepteer dat duurzaamheid op wijkniveau veel leefbaarheidsaspecten kent. Wees hierover realistisch, ook naar de opdrachtgever of subsidiegever van het project.
• Werk aan vertrouwen. Vooral het vertrouwen in gemeentelijke instanties is bij bewoners
laag, men heeft vaak niet het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt.
• Laat zien dat er wat gebeurt. Dus niet alleen praten maar ook doen, zorg dat lopende
problemen worden opgelost. Toon actiebereidheid.
OOK METHODIEKEN KUNNEN HELPEN
Middelen en methoden kunnen helpen om de blik te verruimen van leefbaarheid naar duurzaamheid. Wij kunnen op basis van de ervaringen in ‘Duurzame Wijk’ de volgende (voorzichtige) conclusies trekken:
• Spreek mensen aan op de ‘zorg en trots’ die ze voelen voor hun buurt (ga in op het
monumentale, groene karakter van de wijk of de aanwezige sociale diversiteit).
• Zorg dat mensen op een praktische manier inzicht krijgen in de verschillende aspecten
van duurzaamheid, dus laat het grotere geheel zien.
• Koppel leefbaarheidsonderwerpen aan lange termijnoplossingen en houdt daarbij rekening met het abstractieniveau dat de betrokken bewoners aankunnen.
• Werk vanuit wensen en dromen voor de toekomst. Dit werkt beter dan werken vanuit de
gevoelde problemen in het verleden.
• Betrek, naast bewoners, ook mensen die vanuit andere invalshoeken betrokken zijn bij
de wijk (mensen die werken in de openbare ruimte, bedrijven, planners). Zo ontstaat een
goede mix van korte-, en lange termijn denkers.
DUURZAAMHEID OP WIJKNIVEAU
Om te onderzoeken in hoeverre er werkelijk aan duurzaamheid is gewerkt, is in zowel Den
Haag als Rotterdam de duurzaamheidsmatrix van de Nationale Strategie Duurzame
Ontwikkeling (NSDO) gebruikt. Gebleken is dat niet alle aspecten in dezelfde mate aan bod
zijn gekomen. Met name het mondiale aspect, maar ook de economische invalshoek heeft
minder aandacht gekregen. Ook het lange termijn perspectief bleek moeilijk in te vullen. In
het project ging het vooral om hoe je het vervolg van de acties vorm kunt geven, dus meer
‘duurzame leefbaarheidsacties’.
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Daar (andere landen)
Duurzaamheidsmatrix

Kun je op wijkniveau wel werken aan duurzaamheid? Ofwel, kunnen alle vakjes van de duurzaamheidsmatrix gevuld worden? Het is goed om realistisch te zijn over wat bereikt kan
worden op het gebied van duurzaamheid op wijkniveau. De onderstaande figuur illustreert
de lijn van leefbaarheid naar duurzaamheid en de relatie met het niveau waarop je werkt.
Zo zijn afval, veiligheid en groen thema’s die op wijkniveau spelen en eerlijke handel en de
relatie Noord-Zuid thema’s die op mondiaal niveau aan de orde komen. Uiteraard hebben
zij een relatie met elkaar, maar dat moet je als organisatie wel duidelijk maken.

Leefbaarheid

Verhouding
duurzaamheid
versus leefbaarheid

Duurzaamheid

Huishouden

Wijk

Stad

Regio

Land

Wereld

Leefbaarheid en duurzaamheid op schaalniveau (figuur: Arjen Wals)

4.4 Kunnen indicatoren een rol spelen in een wijkproces naar
duurzaamheid?
Naar voorbeeld van het Engelse LITMUS-project was gepland te werken met lokale duurzaamheidsindicatoren. Indicatoren die iets zeggen over hoe duurzaam de wijk is of is
geworden. Gezien de doelstelling van ‘Duurzame Wijk’ lag het voor de hand om indicatoren
te kiezen die bij konden dragen aan: het betrekken van bewoners bij duurzaamheid, het
inzicht geven in duurzaamheid op lokaal niveau en het bijdragen aan een beter begrip van
duurzaamheid.
De adviescommissie adviseerde ons om naast indicatoren voor lokale duurzaamheid ook
proces- en activiteitsindicatoren te formuleren. Hun wens was om middels indicatoren een
beeld te krijgen van het proces (en bijvoorbeeld de mate van participatie) en van de effecten van acties die binnen duurzame wijk plaatsvinden (bijvoorbeeld het minder worden van
zwerfvuil na een afvalactie).
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WAAROM MINDER AANDACHT VOOR INDICATOREN?
De indicatoren hebben maar een zeer bescheiden rol gespeeld in het project. Hoe komt
dat? Hierbij enkele inzichten:
• Uit het LITMUS-project bleek dat het formuleren van indicatoren behoorlijk veel tijd in
beslag neemt. Dit gaat ten koste van acties in de wijk. Zowel in Den Haag als in
Rotterdam werd voor de wijk gekozen.
• Niemand binnen de projectorganisatie bleek concrete ervaringen te hebben met indicatoren. Het lag dus niet binnen de expertise van de participerende organisaties. In een complex project valt de projectorganisatie dan gemakkelijk terug op meer bekende instrumenten voor communicatie en educatie.
• Binnen ‘Duurzame Wijk’ lag de focus op de inbreng van bewoners en zij wilden vooral
actie. Het bleek lastig om indicatoren praktisch te maken voor bewoners. Dat is wel
gelukt binnen het deelproject ‘Duurzaam Bergpolder Zuid’. De vaardigheid van de deelprojectleider om deze vertaling te maken, heeft hier in belangrijke mate aan bijgedragen.
• Er is nagelaten een gezamenlijk keuzes te maken ten aanzien van de rol van indicatoren
en ten aanzien van welk type indicatoren we wilde inzetten. Werken met indicatoren
vraagt om een stevige en centrale sturing vanuit de projectleiding. Het is verstandig dit
deel al in de voorbereidingsfase uit te werken, eventueel in een apart traject.
• Verschillende afdelingen binnen de gemeente blijken een andere kijk op indicatoren te
hebben. Stedenbouwkundigen vullen indicatoren veel technischer in dan mensen van een
afdeling als Milieucommunicatie. Overigens bleek dat beleidsmakers maar matig geïnteresseerd zijn in de inzet van indicatoren, in tegenstelling tot politici.
TOCH DOEN?
Ondanks de beperkte ervaringen in ‘Duurzame Wijk’, zijn we van mening dat indicatoren
heel bruikbaar kunnen zijn voor lokale duurzaamheidsprojecten. Het is verstandig om een
ervaringsdeskundige te betrekken en binnen de projectorganisatie tijd te nemen voor ‘scholing’ op dit specifieke instrument. Verder denken we dat
vooraf keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van
Werken met indicatoren
de rol en aard van indicatoren in het project en dat de
In Rotterdam hebben de indicatoren
indicatorenaanpak in het projectplan opgenomen dient te
vooral vorm gekregen in een deelproworden.
ject Duurzaam Bergpolder Zuid dat uitBewoners zullen niet om de inzet van indicatoren vragen,
gevoerd werd door de deelgemeente.
maar het is de taak van de projectleider om een goede
Men wilde graag uitproberen of indicavertaalslag te maken waardoor indicatoren bijdragen aan
toren een rol kunnen spelen in hun
enerzijds het doel van het project (bewustwording, voortbeleid. Het is duidelijk dat de wens om
gang meten) en anderzijds aansluiten bij de wens van
te werken met indicatoren niet alleen
bewoners (resultaten zichtbaar en duurzaamheid convanuit de projectorganisatie moet
creet maken).
komen, maar ook interessant moet zijn

4.5 Samenwerking
Hoe pak je samenwerking op en hoe kunnen andere initiatieven gebruikt worden als vliegwiel van je eigen project? Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat samenwerking een
voorwaarde is voor het slagen van een participatieproject: om inhoudelijke redenen, maar
ook om te zorgen dat bewoners met mensen en
middelen gesteund worden om hun plannen te realiseren. Inhoudelijk moet je samenwerken om de verschillende invalshoeken van duurzaamheid (ecologische,
economische en sociaal-culturele aspecten) samen te
brengen. Samenwerking vereist inzicht in de expertise
en interesses van de individuele organisaties. Binnen
‘Duurzame Wijk’ zijn verschillende samenwerkingsvormen ontstaan: binnen de projectorganisatie, met externe partners, tussen Den Haag en Rotterdam en in de
uitvoering (aansluiting bij andere initiatieven). Hierbij de
ervaringen:
SAMENWERKING BINNEN DE PROJECTORGANISATIE
Binnen de projectorganisatie werd in beide steden met verschillende organisaties samengewerkt. Dit heeft veel inzichten opgeleverd:
• Het bleek heel belangrijk om goede afspraken te maken over de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen binnen de projectorganisatie en deze ook vast te
leggen. Een ingewikkeld en omvangrijk project als ‘Duurzame Wijk’ vraagt om een professionele organisatiestructuur met professioneel werkende mensen, daar hoort het
vastleggen van afspraken en het elkaar erop aanspreken bij.
• Ook is inzicht in elkaars structuur en besluitvormingslijnen aan te bevelen.
• De projectorganisatie en de bijbehorende overlegstructuren dienen iedereen vooraf duidelijk zijn. De effectiviteit wordt verhoogd als voor iedereen helder is wie betrokken is,
op welke manier en wat de functie van de verschillende overleggen is. Voor de afstemming van de verschillende deelprojecten, bleek een extra overleg noodzakelijk.
• Opvallend is dat samenwerking lastig wordt als geen gelijke doelen worden nagestreefd
(de één wil werken aan duurzaamheid, bij de ander staat participatie voorop) of vanuit
een compleet andere visie op doelen wordt gewerkt. Dat kan leiden tot misverstanden.
Wees je bewust van de verschillende visies die de actoren uit de verschillende sectoren
op participatie hebben.
• Een flexibele instelling is gewenst. Binnen een langdurig project treden wisselingen in
bezetting op waardoor het project kan vertragen (inwerken kost tijd en vertrouwen
opbouwen ook).
• Van belang is een betrokkenheid vanuit de gemeente bij de projectorganisatie, daardoor
blijkt veel meer mogelijk te zijn en bovendien kan het project beter verankeren in beleid.

voor de partners in de wijk.
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SAMENWERKING MET EXTERNE PARTNERS
Samenwerkingspartners zoeken is erg belangrijk voor de realisering en financiële inbedding
van de deelprojecten. Het verdient aanbeveling om deze partijen in een vroeg stadium bij
de projectorganisatie te betrekken. Het liefst als deel van de projectorganisatie (in de werkgroep of de stuurgroep). Het is niet altijd mogelijk om vooraf te bepalen wie belangrijke
partners zijn, immers in een procesgericht project liggen inhoud (onderwerpen) en activiteiten niet vooraf vast. Een lijstje met onze ervaringen:
• Ook bij externe partijen is het belangrijk om rollen, verwachtingen en belangen duidelijk
te hebben (zie hierboven).
• Hoe concreter, hoe beter! Als de onderwerpen in het project duidelijk zijn en de deelprojecten meer vorm krijgen, is het veel makkelijker om partners bij het project te betrekken. Ze zien dan meer de toegevoegde waarde ervan. Zo heeft een Beheerafdeling van
een gemeente belang bij een actie rond zwerfvuil en hondenpoep. In Den Haag bleek
dat zij hierin zowel menskracht als ook middelen wilden investeren.
• De partners moeten zich zo betrokken gaan voelen dat ze het initiatief willen continueren. Het kost tijd en moeite om hen medeverantwoordelijk te maken. Neem hier tijd
voor. Als voor het initiatief geen draagvlak is, dan moet je stoppen.
• Houd aandacht voor de relatie met partners. Ze moeten voldoende en op tijd geïnformeerd worden. Communicatie is dus belangrijk om te zorgen voor een goede samenwerking. Een goed relatienetwerk is essentieel.

Een gezamenlijke leerdag
In de loop van het project is er voor
alle betrokkenen in Den Haag en
Rotterdam in samenspraak met de
adviescommissie een ‘leerdag’ georganiseerd. De leerdag had als
belangrijkste doel: het verzamelen
en uitwisselen van de ervaringen die
zijn opgedaan in het project. De dag
was uitdrukkelijk geen evaluatie. De
deelnemers hebben in drie groepen
gediscussieerd: uitvoering in de wijk,

BOVENSTEDELIJKE SAMENWERKING
Samenwerking tussen twee steden die een zelfde project
uitvoeren is erg nuttig gebleken. Het geeft ruimte om te
reflecteren en te praten over de mogelijke rol van de projectleidende organisatie. Het is prettig om samen oplossingen te zoeken voor de problemen die je tegenkomt.
De bovenstedelijke samenwerking heeft vooral op projectleiderniveau plaatsgevonden, hoewel het op uitvoeringsniveau ook erg nuttig kan zijn. De leermiddag, zoals deze in
‘Duurzame Wijk’ is georganiseerd voor de projectbetrokkenen uit beide steden, is een goede manier om hier vorm aan
te geven. Dit kan gedurende het project een aantal keer
plaatsvinden om ervaringen uit te wisselen.

Wel is hier ook een waarschuwing op zijn plaats: laat je niet als ingang gebruiken door
anderen richting bewoners! Bewoners worden snel overladen en raken verzadigd. Je hebt
als regisserende organisatie ook een beschermende rol.
Voor het aanhaken op bestaande projecten kunnen criteria opgesteld worden, zoals:
• Aanhaken op lopende projecten is nuttig mits deze een bijdrage leveren aan je eigen projectdoel. Je moet de overweging dus op ‘doelenniveau’ maken en niet gaan samenwerken omdat je dezelfde doelgroep hebt geformuleerd.
• Alle samenwerkende partijen moeten bereid en in staat zijn zich te committeren aan de
doelstelling van het project.

4.6 Hoe zet je bewonersparticipatie succesvol op?
Hier is al veel over bekend en in deze publicatie al veel over gezegd. In aanvulling hierop
worden in deze paragraaf nog enkele punten beschreven die belangrijk en succesvol zijn
gebleken. Overigens is het goed om realistisch te zijn over het aantal bewoners dat participeert in een project als ‘Duurzame Wijk’. Mensen actief krijgen is immers een intensieve
bezigheid dat veel tijd kost.
SLUIT AAN BIJ EEN BEWONERSNETWERK IN DE WIJK
Een actieve bewonersorganisatie is van groot belang, zo bleek in Den Haag. De bewonersorganisatie heeft een belangrijke rol gespeeld bij de meer structurele inbedding van initiatieven maar vooral ook bij het werven en betrekken van andere bewoners in de wijk, via hun
internetpagina en wijkkrant maar vooral door hun grote netwerk in de wijk.
SLUIT AAN BIJ DE BEHOEFTEN EN INTERESSES VAN BEWONERS
Participatie kan alleen goed werken als er ook sprake is van een gezamenlijk probleem.
Bewoners moeten zelf het nut en de noodzaak ervan inzien. Door uit te gaan van hun problemen en behoeften voelen ze zich aangesproken, raken geïnteresseerd en zijn eerder tot
actie bereid. Vraag je steeds af wat het belang voor de bewoners is en zoek vandaar uit
‘de zone van de naaste ontwikkeling’ op.
EEN POSITIEVE INSTEEK WERKT
Een positieve insteek trekt mensen aan. Het deelproject ‘rondleidingen’ in Den Haag speelde in op de trots van bewoners voor hun wijk. Hierdoor waren ze zeer tot actie bereid.
Natuurlijk willen mensen ook hun klachten kwijt, het is echter een valkuil om hierin te blijven
hangen. Door positieve acties aan te bieden, kun je hieruit ontsnappen.

projectorganisatie en beleid. Aan het
einde van de middag zijn de inzichten plenair uitgewisseld. Vrijwel alle
betrokkenen gaven aan deze dag
als zeer nuttig te hebben ervaren.
Een aanbeveling dus!

42

AANSLUITEN BIJ ANDERE INITIATIEVEN
Binnen een wijkproject over duurzaamheid kun je haast niet
anders dan samenwerken met andere initiatieven die in de
wijk spelen, met name als deze initiatieven ook van de
gemeente afkomstig zijn. Laat zien dat je elkaar aanvult,
anders denken bewoners; “Alweer een nieuw project?”

PERSOONLIJKE BENADERING
Zowel in Den Haag als ook in Rotterdam bleek de persoonlijke benadering het meest succesvol om mensen te werven voor een bijeenkomst. Er zijn vele communicatiemiddelen
ingezet, maar deze directe aanpak heeft de meeste respons opgeleverd. Ook werkt het om
gebruik te maken van bestaande activiteiten in de wijk om over het project te vertellen en
mensen te werven. Ga erheen en spreek mensen aan. Zo krijgt het project een ‘smoel’.
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Vergelijking Den Haag en Rotterdam
In Den Haag had de campagne een kwalitatief
karakter, er is gekozen voor diepte interviews. In
Rotterdam lag het accent op het verzamelen van
zoveel mogelijk betrouwbare gegevens (kwantitatief). Hierdoor kreeg de projectorganisatie in
Rotterdam een representatief beeld van de wijk.

VAN MARGE NAAR MAINSTREAM
In bijgaand kader is een aantal deelactiviteiten beschreven die een goed voorbeeld zijn van
het ‘mainstream’ maken van de aandacht voor duurzaamheid. Of dit een succes wordt,
staat uiteraard nog niet vast. De voorbeelden maken wel duidelijk dat het voortzetten van
aandacht voor duurzaamheid in de wijk goed gerealiseerd kan worden vanuit deelactiviteiten. Voorwaarde is wel dat bij de opzet van de activiteiten al wordt nagedacht over de partijen die het ‘duurzaamheidsstokje’ over kunnen nemen.

In Den Haag werd gekozen voor een kwalitatieve benadering en werd een beter beeld gekregen van de aard van de problematiek waardoor

Voorbeelden uit Den Haag en Rotterdam

de stap naar acties makkelijker gemaakt kon

• De bedrijvigheid op de Dierenselaan in Den Haag is in het geding. Het winkelcentrum verpaupert

CAMPAGNE
Een ‘campagne’ in de wijk is een goede methoextra conferentie georganiseerd.
de om bij de start veel aandacht voor het project te vragen en tegelijk veel meningen van bewoners te peilen. Belangrijk is wel om het
aantrekkelijk te maken (muziek, koffie en thee) en aanzien te geven (betrekken van de wethouder). Duurzaamheid in de wijk is weliswaar een serieus onderwerp, de sfeer mag best
los en ontspannen zijn.
worden. In Rotterdam is voor deze stap een

en regelmatig worden zaken gesloten. Voortbestaan van de winkelstraat draagt bij aan duurzaamheid in de wijk doordat het voorziet in de behoefte tot sociaal contact (winkel als ontmoetingsplaats) en werkgelegenheid. Om de situatie van de Dierenselaan te verbeteren, wordt door de
gemeente een plan van aanpak opgesteld.
• Duurzame Wijk’ in Den Haag ondersteunt een groep bewoners bij het opzetten van wijkaandelen.
Deze wijkaandelen zorgen voor een structurele afsprakenkader en samenwerking tussen bewoners en de gemeente over het groenbeheer.
• In Rotterdam Noord hebben bewoners meegepraat over de herinrichting van het Insulindeplein.

4.7 Hoe creëer je continuïteit in de wijk?
Deze vraag is vaak aan de orde geweest, zowel bij de uitvoerders van het project als in de
adviescommissie. Opvallend is dat men in de verschillende ‘lagen’ van de projectorganisatie iets anders verstond onder continuïteit. Daarom hierbij eerst een verheldering.

Hierbij is ook naar aspecten van duurzaamheid gekeken en er zijn indicatoren geformuleerd. De
deelgemeente onderzoekt nu hoe deze aspecten van duurzaamheid ook in andere herinrichtingsprojecten meegenomen kunnen worden.
• In Rotterdam is een groep bewoners ondersteund bij de ecologische inrichting van een binnenterrein. De ervaringen vanuit dit project zijn opgetekend in een ‘handboekje’. Dit boekje zal verspreid

WAT BEDOELEN WE MET CONTINUÏTEIT?
Bij continuïteit kun je denken aan het voortzetten van de opgestarte activiteiten en het
voortzetten van de participatie van bewoners. In meer abstracte termen kun je continuïteit
ook opvatten als: het creëren van een voortdurende aandacht voor duurzaamheid op wijkniveau. Binnen het programma ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ heeft men de wens om
duurzaamheid van ‘marge naar mainstream’ te brengen. Dat impliceert automatisch dat
andere, meer reguliere, organisaties aandacht voor duurzaamheid gaan omarmen. Het gaat
dus om de vraag: hoe zorg je ervoor dat het stimuleren van duurzaamheid in de wijk aandacht blijft houden en hoe zorg je ervoor dat van eerdere ervaringen en uitgevoerde activiteiten gebruik wordt gemaakt? We zien de volgende mogelijkheden:
REGELEN VAN VERVOLGFINANCIERING
Eén van de manieren om een vervolg te geven aan de activiteiten die binnen het project
‘Duurzame Wijk’ zijn opgezet, is het zorgen voor financiering van nieuwe stappen. Ervaring
leert dat de gemeente en fondsen makkelijker bijdragen aan deelprojecten en concrete activiteiten dan aan het grotere geheel. Binnen het project zijn succesvolle pogingen gedaan
om deelactiviteiten door te laten lopen en onder te brengen bij andere wijkpartners.
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worden. Ook woningbouwvereniging Vestia draagt hieraan bij. Zo kunnen zowel Haagse als
Rotterdamse ‘binnenterreinbewoners’ leren hoe zij in hun eigen omgeving aan de slag kunnen.

CONTINUÏTEIT KAN NIET ZONDER POLITIEK DRAAGVLAK
Het verkrijgen van politiek draagvlak is belangrijk voor de continuïteit van het project, zo is
onze ervaring. Hiervoor willen we de volgende redenen geven:
• Pas als het thema duurzaamheid door bestuurders belangrijk wordt gevonden, kan er
beleidsmatige inbedding zijn. Dat is belangrijk voor de continuïteit van de initiatieven
binnen het project.
• Bewoners lopen tegen ‘onwil’ van gemeentelijke diensten aan, dat leidt tot frustraties.
Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat bestuurders ook de ruimte geven aan bewonersinitiatieven en dit vertalen naar activiteiten en budgetten.
• Het is belangrijk om ‘gezien’ te worden, immers daardoor zullen ook weer andere partners bij het project aanhaken. Draagvlak in de politiek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
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De wijze waarop je vanuit het project kunt werken aan politiek draagvlak, is uiteraard sterk
afhankelijk van de bestuursstructuur. In Rotterdam ligt de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de deelgemeente, in Den Haag ligt de politieke bevoegdheid op stedelijk
niveau. Dat laatste maakt dat de politici verder van de wijk af staan. Maak vooraf een
goede analyse van het politieke landschap in uw gemeente en praat met bestuurders over
hun rol binnen het project. Zijn ze toehoorder of hebben zij een sturende rol? Betrek, mits
mogelijk, bestuurders in het gehele traject, door:
• Regelmatig de voortgang en de resultaten terug te koppelen met de betreffende commissie of wethouder en hen uit te nodigen voor activiteiten en discussies.
• De (gekozen) rol van bestuurders, wanneer nodig, te bespreken.
• Te zorgen voor een sterke ambtelijke betrokkenheid bij het project (in grote steden: van
de deelgemeente of het stadsdeelkantoor).
CREATIEVE COALITIES
Werken aan duurzaamheid hoeft niet te starten bij beleidsmakers. “Drammen” bij bestuurders dat duurzaamheid toch echt opgenomen moet worden in beleid kan zelfs een tegengesteld effect hebben op wat je wilt bewerkstelligen. Soms kan met een onverwacht initiatief
verrassende effecten behaald worden. En met verrassende allianties ook. Samenwerken
met een bedrijf dat wil meewerken aan het realiseren van een fietsenstalling bij het winkelcentrum bijvoorbeeld. Dergelijke initiatiefrijke acties zullen zeker niet aan de aandacht van
bestuurders ontsnappen.
Het creëren van creatieve coalities heeft een positief effect op de cultuur in de wijk. En een
cultuur waarin burgerinitiatief past, is voorwaarde voor continuïteit. Daarnaast moeten er,
naar onze mening, voorzieningen zijn waar bewoners, winkeliers en scholen terechtkunnen.
Te denken valt aan voorzieningen als een ‘wijkmilieuwerkplaats’, maar ook digitale voorzieningen zoals een ‘wijkwebsite’ kunnen een positieve bijdrage leveren. Werken aan continuïteit is dus werken aan de juiste cultuur en de juiste structuren om het werken aan duurzaamheid vorm en inhoud te geven.
DRAAGVLAK OP MEERDER NIVEAUS
Wat betreft draagvlak is het verstandig om een
onderscheid te maken tussen: ambtelijk draagvlak, bestuurlijk (politiek) draagvlak en draagvlak
bij bewoners. Immers, dat is wat anders en ook
wordt in de verschillende circuits een andere terminologie gehanteerd. Voor het welslagen van
het project is draagvlak op alle niveaus belangrijk.
DE CIRKEL ROND MAKEN
Eén van de belangrijkste inzichten vanuit
‘Duurzame Wijk’ is wel dat het participatief wer46

ken aan duurzaamheid op wijkniveau feitelijk een cirkelgang is. Dit is in onderstaande figuur
verbeeld. De kunst is om je als projectleidende organisatie bewust te zijn van waar je in de
cirkel bent en wat de vervolgstap is die nodig is om het proces ‘op gang’ te houden.
Ook is het belangrijk om je eigen rol als ‘aanjager’ van dit proces goed in de gaten te houden. Je raakt snel sterk betrokken bij activiteiten in de wijk waardoor het gevoel ontstaat
dat het ‘jouw’ activiteiten worden. De rol van de ‘aanjager’ verschilt per fase en is weergegeven bij de kleine pijlen.

Wijk: bewonersplatform
voor continuïteit
bewaking

Bestuurlijk commitment
(visie, uitvoering, ondersteuning)

ondersteuning

Invulling op idee over duurzaamheid (=leefbaarheid)

vertaling

lobby
Vertaling naar bestuurlijke
belangen (wethouders en raad)
Figuur ontwikkeld door Ernst Ford

Waar je ook start, de ervaring leert dat je altijd
rond moet gaan in de beschreven cirkel. Pas dan
is er sprake van goed in beleid en in de wijk verankerde aandacht voor duurzaamheid. Het lastige
aan dit proces, zo is de ervaring, is het maken van
een koppeling tussen enerzijds de activiteiten in
de wijk en anderzijds de vertaling naar bestuur.
Hierbij is een stevige vertaalslag nodig en dat
vergt veel van de projectleidende instantie. Een
aanbeveling hierbij is om deze cirkel vooraf met
alle betrokken partijen te bespreken en ieders rol
hierin vast te leggen. Overigens gaat het soms om
meer cirkels, er kan per deelactiviteit een aparte
cirkel bestaan.

Vergelijking Den Haag en Rotterdam
Opvallend is dat het project in Den Haag
gestart is in de wijk (bovenkant van de cirkel)
en het project in Rotterdam juist gestart is met
het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak
(onderkant van de cirkel). Hoewel het geen
bewuste keuze was, is het wel logisch.
Immers in Rotterdam waren er al activiteiten in
de wijk waar het project op aanhaakte en was
de deelgemeente een belangrijke partner in
het project. In Den Haag moest meer aan
bestuurlijk draagvlak gewerkt worden en dat
betekent ook: laten zien dat er wat gebeurt.
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Epiloog
Leidt bewonersparticipatie tot duurzaamheid in de wijk? En welke instrumenten zijn hiervoor
te ontwikkelen? Dat was de centrale vraagstelling bij het project ‘Duurzame Wijk’. Het voorzichtige antwoord op de eerste vraag is ‘ja’, middels participatie kun je belangrijke stappen
zetten richting duurzaamheid, echter er zijn wel beperkingen en het is een langzaam proces.
Andersom kunnen we stelliger zijn: werken aan duurzaamheid op wijkniveau kan niet zonder
bewoners! Zij gaan over de wijk, over hun eigen woon- en leefomgeving. Op basis van onze
ervaringen, zouden we eigenlijk liever spreken over een ‘geleid’ participatieproces. Een proces waarin je met bewoners samen op zoek gaat naar de gewenste toekomst van de wijk,
maar waarin jijzelf leidend bent in het steeds helder maken van die ‘verre horizon’.
Participatie op zich maakt de wijk niet duurzamer, hooguit leefbaarder voor haar bewoners.
Het is een middel, geen doel op zich. Het geeft in belangrijke mate inzicht in wat er bij
bewoners speelt, hoe mensen willen leven en wat ze belangrijk vinden. De rol als projectleidende organisatie is het creëren van nieuwe inzichten, het scheppen en tonen van nieuwe
mogelijkheden, het betrekken en enthousiasmeren van diverse partijen. Belangrijk is als initiërende partij voortdurend zicht te blijven houden op ‘de cirkel’ (zie 4.7) en je rol hierbinnen.
Betrokkenheid van bewoners in een leertraject naar een duurzame toekomst is op wijkniveau voorwaarde voor succes binnen een participatieproject voor duurzaamheid. Er is hiervoor geen vaste methodiek aan te reiken. Elke wijk is anders, en ook zijn bewoners en organisaties niet hetzelfde. We hopen echter in deze publicatie een aantal instrumenten en
inzichten te hebben aangereikt waarmee anderen aan de slag kunnen en durven met duurzaamheid op wijkniveau, want het is zeker de moeite waard.
Zet ook een boom op in de wijk!

Bijlagen
Bijlage 1

Indicatoren

WERKEN MET INDICATOREN
De leerervaringen van LITMUS zijn beperkt ingebracht in de opzet van ‘Duurzame Wijk’.
Er is wel uitgebreid vooronderzoek gedaan. Deze informatie is wellicht ook voor anderen
bruikbaar en hebben we om die reden hier opgenomen. Er zijn veel manieren om een indicator in te gebruiken. De meest eenvoudige is om een situatie te monitoren, bijvoorbeeld
de hoeveelheid verkeer in een straat. Er zijn echter meer manieren van gebruik van indicatoren. Denk aan:
• Het vergelijken van de geïnventariseerde gegevens met elders of andere tijdstippen.
• Om te evalueren. Indicatoren maken het mogelijk te onderzoeken welke vorderingen je
gemaakt hebt in een project en te zien hoe ver je van het gewenste eindresultaat bent.
• Het vergroten van de betrokkenheid van bijvoorbeeld bewoners. Indicatoren zijn te gebruiken om een discussie aan te zwengelen, om duurzaamheid bespreekbaar te maken.
• Ook zijn indicatoren een goed instrument in het communiceren. Ze helpen informatie te
simplificeren en hierover in gesprek te gaan.
• Tot slot helpen indicatoren om zaken te relativeren. Een door mensen ervaren of naar
voren gebracht probleem wordt tot feiten teruggebracht. Vaak leidt dit tot inzicht over de
ware omvang van het probleem.
Daarnaast kunnen indicatoren ingezet worden om (politiek of bestuurlijke) druk uit te oefenen of om de prestatie van beleid te meten. Een belangrijk inzicht is dat er geen standaard
indicatoren voor het meten van lokale duurzaamheid zijn, immers zij moeten een afspiegeling zijn van wat er speelt in de wijk en elke wijk is daarin uniek. Wel is het belangrijk bij het
formuleren van lokale duurzaamheidsindicatoren om altijd een evenwicht te zoeken tussen
deze drie invalshoeken (people, planet, profit). Indicatoren die je wilt inzetten voor bewonersparticipatie moeten voldoen aan de volgende eisen:
• Ze moeten te koppelen zijn aan actie.
• Ze moeten belangrijk zijn, dus gaan over onderwerpen die mensen de moeite waard vinden.
• Ze moeten meetbaar zijn, dus veranderingen over een tijdspanne aan kunnen geven.
• Ze moeten simpel en begrijpbaar zijn (eenvoud communiceert immers veel beter).
VOOR- EN NADELEN INDICATOREN
Het gebruik van indicatoren heeft voor- en nadelen, zo blijkt uit ervaringen elders.
Voordelen zijn: ze werken goed in de communicatie, zowel met bewoners als met beleidsmakers en bestuurders, het is een manier om mensen erbij te betrekken en medeverantwoordelijk te maken voor hun wijk, ook kun je monitoren of je actie werkelijk succes heeft
gehad. Je maakt dus een proces (open proces in de wijk) iets tastbaarder. Nadelen zijn
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dat er misschien dingen boven tafel komen die sommige instanties niet willen weten. De
naakte feiten worden blootgelegd. Ook kost het gebruik van indicatoren veel tijd en zien
bewoners er niet altijd het nut van in.
INDICATOREN VOOR DUURZAAMHEID IN DE WIJK
Om een voorbeeld te geven, hierbij de indicatoren die binnen het LITMUS-project zijn gekozen voor de twee verschillende wijken in Londen waar het project plaatsvond. De indicatoren zijn opgesteld door het uitvoeringsteam in samenspraak met bewoners.

Thema
Peckham (wijk)
Mobiliseren van de
locale bevolking

Open ruimte en
schone omgeving

Onderwerp
• Culturele identiteit
• Toegang voor minder validen
• Ondersteuning van de bevolking
• Betrokkenheid van de bevolking

Indicator
• Aantal multiculturele activiteiten
• Aantal gebouwen toegankelijk voor
minder validen
• Fondsen voor de lokale gemeenschap
• Aantal mensen die gemeentebijeenkomsten bezoekt

• Gemeenschappelijke tuinen
• Verlaten, onbeheerde open ruimten
• Zwerfvuil en rommel

• Aantal mensen betrokken
• Hoeveelheid afval (in zakken of clico’s)
• Aantallen (gemelde gevallen)

• Ratten en ongedierte

• Percentage zwaarlijvigheid
• Aantal bezoekers sportaccomodaties
• Aanbod van sport en bewegingsmogelijkheden.

Gezondheid
• Samenstelling dieet
• Beweging
• Gemak om gezond te kunnen blijven

Aylesbury (wijk)
Transport

• Transport naar school
• Toegang tot informatie
• Toegang voor minder validen

Straten en gebouwen

• Klachten over geluidsoverlast
• Toegang tot openbare gebouwen
• Veiligheid op straat

Open ruimte en
schone omgeving

Het park (Burgess park)
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• Vervuiling
• Privé tuinen en volkstuinen
• Zwerfvuil en rommel
• Biodiversiteit
• Gebruik van het park

• Aantallen fietsende en lopende
schoolkinderen
• Hoeveelheid informatie over transport
• Percentage vervoer geschikt voor
minder validen
• Aantallen rolstoelhellingen, liften,
invalidetoiletten
• Percentage mensen/ouderen dat zich
onveilig voelt
•
•
•
•
•

Decibellen op drukke punten
(Lucht)vervuiling op drukke punten
Aantal blikjes in het park
Aantal soorten vogels
Aantal gebruikers per kwartaal

RESULTATEN VAN LITMUS
Uit de evaluatie van LITMUS kwamen de volgende resultaten naar voren:
• Er is een aantal bruikbare duurzaamheidindicatoren geformuleerd en hierbij is een indeling
gemaakt in sociale, economische en ecologische indicatoren.
• Door het gebruik van indicatoren voelen en worden wijkbewoners meer betrokken bij de
problematiek in de wijk en kunnen ze gestimuleerd worden zich actiever op te stellen.
• Indicatoren blijken een belangrijke educatieve waarde te hebben, problemen worden
benoemd en tot de juiste proporties teruggebracht.
• Indicatoren moeten geformuleerd worden in termen van gevoelde problemen en er moeten acties aan gekoppeld worden om wijkbewoners blijvend te betrekken.
• De term duurzaamheid zegt mensen weinig, beter is te spreken over kwaliteit van leven,
voor de gehele gemeenschap, nu en in de toekomst.
• Duurzaamheid wordt niet vaak opgenomen in de Londense wijkplannen. Dat lijkt nu, door
LITMUS, meer te gebeuren.
• Duurzaamheidindicatoren blijken op zichzelf niet bruikbaar voor het monitoren en sturen
van herstructureringprogramma’s (althans niet binnen LITMUS).
• Veel belangrijker bleken processen als informatievoorziening, opbouwen van netwerken
en winnen van vertrouwen.

Bijlage 2

Checklist vooronderzoek

Bedenk van te voren welk mate van participatie het beste bij het doel van het project
past en maak de participanten duidelijk hoeveel en waarover zij zeggenschap hebben.
Indien er in het project een toetsingskader bestaat dat eisen stelt aan de invulling van
duurzaamheid door de participanten, bijvoorbeeld het gemeentelijk beleid, dan moet
dit kader voor de participanten helder zijn.
Maak waar wat je aan de participanten belooft.
Kies, om het participatieproject te situeren, bij voorkeur voor een wijk waar een
diversiteit aan bevolkingsgroepen is, waar reeds een georganiseerd kader aanwezig is
en waar geen andere belangen/problemen bestaan die belangrijker zijn dan het
onderwerp van het project (duurzaamheid). Houd, naast de geografische grenzen,
ook rekening met de sociaal ervaren grenzen.
Indien gekozen wordt voor een herstructureringswijk om het project te situeren, moet
worden gezorgd dat er overeenstemming bestaat tussen de participatie en het tijdpad
van het participatieproject en die van het herstructureringsproject.
Reserveer bij de planning van een participatieproject voldoende tijd voor het verzorgen
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van draagvlak, het motiveren van mensen, en het onderhouden van contacten. Beseft
moet worden dat planmatigheid en systematisch werken vaak haaks op het participatieproces staan. Zorg daarom voor flexibiliteit in de planning. Hou echter wel vast aan de
vastgestelde ijkpunten.

ren en scholen van participanten en bij de keuze voor een methode) zoveel mogelijk
aansluiting bij de wensen, belangen, situatie, specifieke kenmerken, gewoonten en
interesses, kortom bij de leefwereld van de participanten. Een noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagd participatieproject is namelijk vraag- of klantgericht werken.

Bouw enige flexibiliteit in de projectbegroting in zodat er voldoende ruimte is voor de
participanten om zelf de activiteiten te kiezen. Houd daarnaast de kosten van participatie
zo laag mogelijk en overweeg een beloning te geven voor participatie of een apart budget beschikbaar te stellen dat door de participanten naar behoefte besteed kan worden.

Koppel duurzaamheid aan concrete leefbaarheidsproblemen in de buurt. Op deze
manier wordt leefbaarheid gebruikt als ingang om met participanten te praten over en
aan de slag te gaan met duurzaamheid in de wijk. Zorg er echter voor dat het niet bij
leefbaarheid blijft.

Zorg voor voldoende politiek draagvlak voor het project. Dit houdt in dat (onderdelen
van) het project ondersteund moet(en) worden door de verantwoordelijke afdelingen en
ambtenaren binnen de gemeente. Politiek draagvlak is nodig om de plannen/activiteiten
die door de participanten worden aangedragen te kunnen uitvoeren.

Voer een gebiedsanalyse uit van de wijk. Uit een dergelijke analyse komen enerzijds
demografische en technische gegevens en anderzijds sociale en natuur- en milieugegevens van de wijk naar voren. Kijk tevens, om in te kunnen spelen op toekomstige
ontwikkelingen, of er een structuurvisie voor de wijk bestaat.

Kijk of het project aan kan sluiten bij lopende projecten van zowel de gemeente als
ook van andere organisaties.

Maak gebruik van bestaande methodieken. Ga echter niet imiteren, maar zoek naar de
juiste combinatie dat aansluit bij de doelen en participanten van het project.

In het project dient sprake te zijn van intersectorale samenwerking. Werk bijvoorbeeld
samen met het opbouwwerk, bewoners- en minderhedenorganisaties, woningbouwverenigingen en gemeentelijke afdelingen.

Zorg ervoor dat in de lokale duurzaamheidsindicatoren de drie dimensies van duurzaamheid (ecologie, economie en sociaal-cultureel) worden gereflecteerd. Zorg er tevens
voor dat het tijds- en plaatsaspect van duurzaamheid in de indicatoren tot uitdrukking
komen. Let hierbij wel op het spanningsveld met betrekking tot de invulling van het
begrip duurzaamheid.

Beschouw de participanten in het project niet als doelgroepen maar als partners.
Zij hebben in het participatieproces immers een actieve en gelijkwaardige rol.
Zorg ervoor, met betrekking tot de samenwerking, dat van te voren de taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen vastliggen en duidelijk is wie het project trekt.
Deel taken en verantwoordelijkheden toe aan diegenen bij wie het past en ga regelmatig na of er nieuwe partners bij het project betrokken kunnen worden.
Zorg ervoor, om conflicterende rollen van de projectleider te voorkomen, dat de begeleiding van het participatieproces door iemand anders dan de projectleider wordt
gedaan. Het is aanbevelenswaardig om voor de begeleidende rol een ervaren opbouwwerker aan te stellen.
Rust de participanten toe voor hun taak, bijvoorbeeld door middel van een training of
voorlichtingsbijeenkomst.
Zorg, door middel van een participantenonderzoek, dat er voldoende kennis
voorhanden is over de (groepen) participanten in het project.
Zoek bij de aanpak en invulling van het project (onder andere bij de werving, het motive52

Betrek één of meerdere deskundigen bij het proces van het ontwikkelen en formuleren
van de lokale duurzaamheidsindicatoren.
Beoordeel het participatieproject niet alleen op basis van de resultaten van de
indicatoren, maar ook op basis van de opbrengsten die uit het participatieproces naar
voren zijn gekomen. Maak daarom bij de formulering van doelstellingen voor het
project een onderscheid tussen effect- en procesdoelen.
Denk reeds bij de start van het project na over de follow-up: is er geld voor een vervolg, wie wil het traject overnemen en welke afspraken moeten worden gemaakt?
Laat de participanten meedenken over het vervolgtraject.
Zorg in het project voor een sociaal leerproces: participanten moeten al doende en
van elkaar kunnen leren, afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften.
Zorg ervoor dat de participanten het gevoel hebben dat ze invloed hebben op het
proces en het resultaat van het proces (empowerment) en dat ze zich kunnen
identificeren met het uiteindelijke product/resultaat (ownership).
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Bijlage 3

Producten Duurzame Wijk

Tijdens het project ‘Duurzame Wijk’ is een aantal producten ontwikkeld, hierbij een opsomming.
ROTTERDAM EN DEN HAAG
• Onderzoeksverslag ‘Participatie en duurzaamheid op wijkniveau: een onderzoek naar
succes- en faalfactoren die van belang zijn bij een participatieproject op wijkniveau, in het
bijzonder gericht op duurzaamheid’ (Milieucommunicatie, 2001).
• Verslag werkbezoek Londen – LITMUS (rapport SenR Rotterdam en Milieucommunicatie
Den Haag, oktober 2001).
• Verslag conferentie PASTILLE (september 2003).
• Verslag leermiddag Duurzame Wijk Rotterdam en Den Haag (rapport Cailin Partners,
oktober 2003)
ROTTERDAM
• Plan van aanpak ‘Duurzame Wijk’ Rotterdam (rapport SenR, aangepaste versie, maart
2002).
• Onderzoek ‘Duurzame Wijk’, verslag van de campagne (rapport SenR, Bureau
Onderzoek, augustus 2002).
• Duurzaamheidsdartbord (digitaal en op poster te verkrijgen: duurzamewijk@senr.rotterdam.nl).
• Folder verslag Olympiadeconferentie ‘Kenmerken van een duurzame wijk’ (uitgave SenR,
februari 2003), en een uitgebreid verslag Olympiadeconferentie (rapport SenR, maart
2003).
• Evaluatierapport ‘Duurzame Wijk’ Rotterdam (rapport Cailin Partners, januari 2004).
• Wandelingen door Bergpolder Zuid op 7 maart 2031 (Deelgemeente Noord en Sport en
Recreatie)
• Een natuurvriendelijk binnenterrein, SONOR en Sport en Recreatie (te bestellen via:
010 – 4172106 of duurzamewijk@senr.rotterdam.nl).
• Folder Duurzame Wijk (2004)

Bijlage 4

Relevante literatuur en websites

WEBSITES
• GIDO (Gemeenschappelijk Initiatief realisatie Duurzame Ontwikkeling): www.gido.nl
• NIDO (Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling): www.nido.nu
• Pastille project: www.lse.ac.uk/collections/PASTILLE
• SMS in Educatie (bureau dat de keuzekisten ontwikkelde) www.smsineducatie.nl
LITERATUUR
• Cahierreeks ‘Duurzame Stedelijke vernieuwing’ NIDO/KEI 2003. 12 Cahiers over
verschillende thema’s binnen stedelijke vernieuwing in een duurzaam perspectief.
• De aanpak van interactief beleid: elke situatie is anders.
Igno Pröpper & Deanneke Steenbeek, 1999.
• Duurzaam wijken voor Milieu, SME Milieuadviseurs en LCO, 2000. (sme@sme.nl)
• Inbreken in het gangbare, transitiemanagement in de praktijk:
de NIDO-benadering -Anne Loeber, 2003
• Indicators into action, a practitioners guide. The pastille consortium, 2002
(te verkrijgen via Pastille).
• Leidraad sociale wijkvisie: project sociaal fysieke wijkaanpak. Ministerie van VROM en
VWS. K. Fortuin & A. Ouwehand, 2003.
• Rapport ‘Duurzaam Leefbaar’, de vertanding van leefbaarheid en een duurzame ontwikkeling in de gebouwde omgeving. GIDO, oktober 2002.
OVERIGE
• Kennisnetwerk ‘Duurzaam Wonen’ (annemartine.hupkens@milieucentraal.nl)

DEN HAAG
• Projectplan ‘Duurzame Wijk’ Den Haag (Milieucommunicatie, januari 2002)
• Folder Duurzame Wijk (juni 2002)
• Verslag startcampagne ‘Duurzaam Rustenburg Oostbroek’ (Milieucommunicatie,
oktober 2002)
• Communicatieplan (Milieucommunicatie, maart 2003)
• Boekje 'Groen en architectuur in de wijk' (2003)
• Folder 'Bekijk een wijk' (2003)
• Evaluatierapport ‘Duurzame Wijk’ Den Haag (Milieucommunicatie, februari 2004)
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Samenstelling en eindredactie
Karin Verreck en Bowine Wijffels (Cailin Partners, www.cailinpartners.nl).
Met medewerking van;
Madelon Awater, Heleen Claringbould, Jan Harko Post (Gemeente Den Haag, Dienst
Stadsbeheer, afdeling Milieucommunicatie), Sjoerd Reinstra, Annemarie Wulffraat
(Gemeente Rotterdam, Dienst Sport en Recreatie, afdeling Natuur en Milieu) en alle deelprojectleiders.
Met dank aan Douwe Jan Joustra (Procesmanager duurzame stedelijke vernieuwing,
NIDO) voor het kritisch meelezen.
Vormgeving:
Grafisch Atelier Wageningen
Foto’s:
De foto’s zijn afkomstig van verschillende organisaties betrokken bij ‘Duurzame Wijk’ in
Den Haag en Rotterdam
Drukwerk:
Drukkerij Modern, Bennekom
Den Haag / Rotterdam, Maart 2004
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