In de Hoornes staat een huis
In de Hoornes staat een huis
In de Hoornes staat een huis
In de Hoornes staat een huis, ja, ja
Van je singela singela hopsasa
In dat huis daar wonen wij
In dat huis daar wonen wij
In dat huis daar wonen wij, ja, ja
Van je singela singela hopsasa

BESTUURLIJKE
SAMENVATTING
Fans in de Hoornes was een gloednieuw leerproject van de gemeente Katwijk
om het ontmoeten in de Hoornes te versterken
Jaarlijks een ambtelijk leerproject, op het grensvlak van gemeente, innovatie en
publiek

Het idee achter de maatschappelijke agenda was om de band met bewoners te
versterken
Actieve, zichtbare promotie van de maatschappelijke agenda, met accent op een
wijkaanpak

De Hoornes kent een relatief grote groep met een W in hun functienaam
Actief werkoverleg tussen alle wijkwerkers, een jaarlijkse rapportage opdracht en
de introductie van een ‘dynamische wijkagenda’ en het versterken van de
(adviesrol van) de wijkraad

Welzijnskwartier is gewend ‘aangestuurd’ te worden met gemeente brede
opdrachten.
Versnelde introductie en uitbouw van wijkgerichte opgaves voor Welzijnskwartier

Welzijnskwartier zoekt de balans tussen het zelf organiseren van activiteiten en
het ondersteunen van het werk van anderen
Actieve ‘sturing’ op prioriteit voor verbindende taken Welzijnskwartier

‘Zorg’ is wel gehuisvest in de Hoornes, maar daarmee beperkt verbonden
Versterkte zichtbaarheid en betekenis van ‘zorg’ voor de Hoornes, met Huizen van
de Wijk als speerpunt

BESTUURLIJKE
SAMENVATTING
De (recente) geschiedenis van de Hoornes is nauwelijks in beeld gebracht.
Actieve en toegankelijke wijkcommunicatie over verleden, heden en toekomst van
de Hoornes

In de Hoornes is relatief veel aanbod, op verschillende ontmoetingsplekken (de
Huizen van de Wijk)
Een opdracht voor de gezamenlijke Huizen van de Wijk, een ‘hoofdkwartier’ in of
nabij het winkelcentrum en uitbouw naar meerdere, goed verbonden Huizen van
de Wijk)
Bewonersparticipatie bestaat vooral uit eenmalige informatiebijeenkomsten en
stakeholderoverleg, met een accent op managementniveau
Innovatie van bewonersparticipatie in de Hoornes via online consultatie,
laagdrempelige en tijdelijke ontmoetingsplekken en actieve inzet van de
achterban van Huizen van de Wijk

De Hoornes kent een groot aantal actieve scholen (mede deelnemer aan de
Huizen van de Wijk)
Laagdrempelige en thematische raadpleging van jongeren in de Hoornes (‘de
Hoornes Kids’)

De Hoornes kent een relatief groot aantal, wijkgerichte festivals
Actieve steun voor deze festivals, verbeterde publiek private samenwerking,
verbinding met thema’s voor zorg en welzijn en uitbreiding van het aanbod in de
winter

DEEL 1
TERUGBLIK

OEFENEN IN DE HOORNES
We reserveerden enkele dienst etsen en gingen met een brede groep ambtenaren etsen in de Hoornes. Onder
aanvoering van ambtenaar Anja van Oost, medeverantwoordelijk voor de Maatschappelijke Agenda en
projectleider van Fans van de Hoornes. Eelco Koolhaas was er ook bij, als externe facilitator aangetrokken. Fans
van de Hoornes was een gloednieuw leerproject van de gemeente Katwijk om te oefenen met ‘ontmoeten’, dat
via eerdere bewonersconsultatie onder de naam Toekomst van Katwijk hoog op de maatschappelijke agenda
was gekomen.
‘We’ zijn de zogenoemde ‘Fans van de Hoornes’. Ambtenaren die zich vrijwillig hadden opgegeven om mee te
doen aan het bijzondere oefenproject. Werkzaam op diverse plekken bij de gemeente, met als uniek kenmerk
dat velen van hen letterlijk waren opgegroeid in de Hoornes. Terug naar de Hoornes, het klinkt als de titel van
een roman.
Gemengde beelden
Over de Hoornes bestaan in de gemeente gemengde beelden. En gemengde gevoelens. Van oudsher bestaat
enige afstand tussen Katwijk dorp of Katwijk aan zee en de Hoornes, onderdeel van Katwijk noord. In de
volksmond heette De Hoornes zelfs ‘over de Jordaan’, alsof de Rijn niet alleen zorgde voor een geogra sche
maar ook een mentale scheiding.
De Hoornes is de langzaam volgebouwde polder, van oudsher de plek waar nieuwkomers zich vestigen. In de
jaren zestig waren dat mensen uit andere gemeenten en provincies, sinds de jaren tachtig ook mensen uit
andere landen en zelfs werelddelen. De nieuwkomers waren in eerste instantie werkers zoals onderwijzers of
marinepersoneel. Naast een kleine groep migranten, de eerste gastarbeiders.
Vooral vanaf de jaren tachtig werden de in Katwijk en zelfs daarbuiten bekende drie toren ats de plek voor
huisvesting van mensen die een voor hen betaalbare huurwoning zochten. En vonden in de Hoornes. Met de
komst veranderde de sfeer in de Hoornes en kreeg ook Katwijk te maken met wat landelijk bekend staat als
‘grote stadsproblematiek’, zoals verslavingsproblematiek, armoede en sociaal isolement.
De Hoornes anno 2019
Tijdens de eerder genoemde etstocht was het gewoon 2019 en zagen we een schone wijk, met brede straten,
relatief veel groen, kleine ats in aanbouw maar ook met opvallend weinig mensen op straat. Bepaald geen
bruisende wijk. Dat was direct duidelijk. Maar zeker geen wijk in verval, integendeel.
Het oefenproject Fans van de Hoornes had als tikje abstract doel om het ontmoeten in de Hoornes te begrijpen
en versterken. Een bewust brede opzet en aanpak, om zoveel mogelijk te kunnen leren en ontdekken. Voordat
het oﬃcieel van start ging was, er op het gemeentehuis relatief lang over vergaderd. Wat voor concrete
doelstellingen geef je mee eigenlijk aan een oefen- en leerproject? Kregen de ambtenaren die meededen ook en
genoeg ‘uren’ voor het project? Was het verstandig om aan de slag te gaan met ambtelijke vrijwilligers in plaats

van de zogenaamde accounthouders, specialisten op terreinen als onderwijs, wonen en zorg?
Ontmoeten als concept
Ontmoeten lijkt een eenvoudig woord en concept. Het gaat op het eerste gezicht vooral om relatief eenvoudige
activiteiten als samen koﬃedrinken en bijpraten, een cursus volgen of samen sporten. Ook de opdracht van het
oefenproject leek daarmee relatief simpel. ‘Onderzoek hoe en waar bewoners van de Hoornes elkaar
tegenkomen, en beoordeel of dit voldoende is’. En, ‘zorg voor impulsen, zo concreet en duurzaam mogelijk, om
dit te verbeteren’.
Dat hebben we geweten, dat hadden we dus gedacht. Achter de term ontmoeten gaat een groot, boeiend maar
ook complex verhaal schuil. Een verhaal van migratie en een plek vinden in de soms wat stugge en in ieder
geval gefragmenteerde lokale gemeenschap van Katwijk. Het verhaal van scholen die dromen van een
belangrijke maatschappelijke rol, maar in de praktijk simpelweg knokken om te overleven, gelet op
demogra sche ontwikkeling (minder jongeren). Een verhaal van mensen met psychische of
verslavingsproblemen die ook hun terechte plek opeisen in de wijk. Ontmoeten gaat daarnaast ook over
jongeren die van alles zien en beleven en daar hun zegje over willen doen.
Ontmoeten lijkt vooral verbonden aan zorg en welzijn, maar hee van alles te maken met een gezellig plein, een
attractief winkelcentrum en genoeg ruimte om te spelen. En inderdaad, met ruimtes om elkaar te ontmoeten,
dus ook met de keiharde kwestie van vastgoed en geld.
Wijkgericht werken en ontmoeten
Al snel kwamen we namelijk in aanraking met iets heel fundamenteels. Het oefenproject gaat over ontmoeten,
dus over een mooie inhoudelijke ambitie. Maar de Hoornes is een wijk, en het gaat dus ook over wijkgericht
werken. Pas veel later ontdekten we dat met name de wijkregisseurs daar bij het ontstaan van het idee al op
gewezen hadden. Hoe verhoudt dit leerproject zich eigenlijk tot de wijkgerichte aanpak en andere initiatieven
die voor de Hoornes op stapel staan, met name rond de Omgevingswet?
Daar is, hoe lang ook vergaderd was over de opzet van het oefenproject, te weinig bij stilgestaan. Hoe de uitrol
van een nieuw fenomeen als de maatschappelijke agenda zich verhoudt tot een wijkgerichte aanpak en
wijkgericht werken. In het leerproject Fans van de Hoornes zorgde dit voor complicaties. Wie op onderzoek uit
gaat naar ontmoeten, komt bewoners tegen en medewerkers van sportverenigingen, scholen,
verzorgingsinstellingen of de corporatie. Maar ook een relatief grote groep van professionals, met een W in hun
functienaam. We duiden ze voor hier even aan als de wijkwerkers. Dat is echt een grote groep. De wijkregisseur,
de wijkraad, de wijkagent, wijkbeheerders, wijkwerkers van welzijn en medewerkers van zorg zoals van het
wijkteam, team sociale ondersteuning en andere zorginstellingen. Hun focus ligt vooral op klantcontact. Op
met daadkracht reageren op verzoeken en signalen van bewoners. En zorgen voor een goede verbinding tussen
het kantoor van het gemeentehuis of eigen organisatie. Het is het frontpersoneel van de gemeente, de
zogenoemde ‘street level bureaucrats’ van de gemeente, het gezicht voor bewoners van de gemeente. En heel
vaak ook de handen van de gemeente.

Ontmoeten versterken staat in de meeste gevallen niet expliciet in hun taakopdracht. Maar hun rol bij het tot
stand komen van initiatieven om initiatieven te versterken is wel cruciaal.
De maatschappelijke agenda en integraliteit
Het idee achter de maatschappelijke agenda was, kernachtig gezegd, om de band met bewoners te versterken.
Om wat lee bij de bevolking echt scherp in beeld te krijgen, om vervolgens veel sneller en duidelijker dan
gebruikelijk is daarop aan te sluiten met beleidsprioriteiten, prioriteiten en geldstromen.
Naast de wijkgerichte aanpak is ook de notie van integraal beleid maken en handelen daarbij een belangrijk
aandachtspunt. In theorie is het relatief simpel. Wie aan de slag gaat op het sociaal domein stemt zoveel
mogelijk af met collega’s van ruimte of sport. Ontmoeten zit nu eenmaal op het grensvlak van sociaal en ruimte.
Ontmoeten gaat over mensen maar ook over ontmoetingsplekken zoals gebouwen, centra en pleinen. Integraal
werken behoort tot de grote uitdaging van een vooral taakgericht en sectoraal georganiseerd bestuur, welke
organisatorische toverformule daarop ook wordt losgelaten. Dit was ook in Katwijk en het oefenproject
Ontmoeten in de Hoornes niet anders.
EEN BLIK OP DE WIJK
We vergeten voor nu even de ambtelijke en bestuurlijke structuren en routines en richten de blik op de wijk.
Wat zagen en ontdekten we als het ging om ontmoeten? Wat lee er als het gaat om ontmoeten, hoe krijgt
ontmoeten vorm en wie zorgen er in de praktijk voor dat ontmoeten ook echt van de grond komt?
We hebben diverse onderzoeksmethoden gebruikt. Van opnieuw een etstocht met opdrachten voorbereid
langs diverse ontmoetingsplekken, een intensieve interviewronde met als resultaat een portrettenboek, twee
keer een dag in het winkelcentrum doorbrengen om te praten met bewoners. Diverse bijeenkomsten met een
informeel platform van sleutelpersonen die we onderweg ontmoet hebben. En talloze bilaterale gesprekjes,
soms zelfs bewoners en professionals thuis.
De ambtelijke Fans van de Hoornes deden actief mee met de gesprekken. En werden steeds actief via een app
via foto’s en teksten op de hoogte gehouden, waardoor het groepsgevoel bij de fans werd versterkt.
Parels van de wijk
We vielen van de ene verbazing in de andere. Uitschieters waren met name het taalhuis van de bibliotheek in de
Hoornes en de ijsbaan van de Goerie. Migranten vinden in het taalhuis een dankbaar onderkomen. De Goerie
hee een productief samenwerkingsverband met ’s Heeren Loo en de dagbesteding, waardoor de sportkantine
van een ets en ijsclub een zeer bruisende plek bleek te zijn. We verbaasden ons over de Hoornes als een
festivalwijk, waar vooral in de zomerperiode van alles werd georganiseerd. Door het Welzijnskwartier maar ook
door een actieve ondernemer.
Ontmoeten in de Hoornes? Dat gaat best goed. Er is relatief veel aanbod, waar natuurlijk wel in wisselende
mate gebruik van wordt gemaakt. We komen daar verderop nog uitgebreid op terug. Wat vooral ook opvalt zijn

de ambities van sleutelpersonen. Ambities die door dit oefenproject zichtbaar werden en zeker ook zijn
aangewakkerd.
Echt opvallend is de ambitie van scholen zoals de Krulder en de Prins Willem Alexander school. Beide scholen
zijn er zeer op gebrand hun maatschappelijke rol te versterken, met de school als ontmoetingsplaats en motor
voor de wijk. Via de organisatie van een wijkfestival tot aan dromen over de school als muzikale en culturele
‘hotspot’. Ambities leefden ook bij een verzorgingshuis de Duinrand, het relatief nieuwe zalencentrum Tri Podia
of het centrum voor verslavingszorg De Brug. Niet al hun plannen zijn uitgekristalliseerd, maar mede door het
proefproject Fans van de Hoornes zijn ze wel in een stroomversnelling gekomen.
Welzijnskwartier en ontmoeten
Aparte aandacht vraagt de rol van het Welzijnskwartier, een fusieorganisatie van allerlei aanbieders van
welzijnswerk. Ontmoeten is in zekere zin hun ‘core business’, met het buurtcentrum De Schelp in de Hoornes
als hoofdkwartier. Bewoners kunnen voor uiteenlopende cursusactiviteiten bij hen terecht, waarbij de loso e
is dat vooral op gerichte vragen snel wordt geschakeld. Medewerkers van Welzijnskwartier zijn vanaf de start
ook bij de Fans van de Hoornes betrokken.
Ontmoeten versterken is weliswaar een cruciale taak van het Welzijnskwartier, maar ook een rol die verscholen
zit in een behoorlijke grote hoeveelheid onderwerpen waarmee zij aan de slag zijn, van eenzaamheid tot aan
bewegen. Welzijnskwartier is bovendien gewend ‘aangestuurd’ te worden met gemeentebrede opdrachten. Zij
zijn actief in de hele gemeente aan de slag met onderwerpen zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. In die zin was
Ontmoeten in de Hoornes, en dan ook nog ondersteund door ambtelijke fans, voor hen een wat vreemde eend
in de bijt, waaraan het wat wennen was. Ze deden wel mee vanaf de start, daarover geen misverstand.
Het oefenproject Fans van de Hoornes hee bij het Welzijnskwartier de discussie aangezwengeld om meer
wijkgerichter te gaan werken. Daarin zijn aantoonbaar stappen gezet, een belangrijke innovatie. Een spannende
kwestie was ook in hoeverre het Welzijnskwartier zich opwerpt als verbindende facilitator. Dat is een wat
grotere vraag die ook breder speelt rond welzijnswerk. Hoe een goede balans te vinden tussen het zelf
organiseren van activiteiten en het ondersteunen van het werk van anderen? Concreet zichtbaar werd dit bij de
organisatie van festivals. Maar ook bij de ambities van andere partijen zoals de Duinrand, Tri Podia of de Brug.
In hoeverre is vanzelfsprekend dat Welzijnskwartier hen actief steunt? Door het proefproject Fans van de
Hoornes is deze vraag helder op tafel komen te liggen, maar nog niet volledig uitgedacht en uitgediscussieerd.
Migranten en de wijkvereniging
Op zeker twee fronten is het project Fans van de Hoornes te kort geschoten, als het ging om versterken van
ontmoeten in de Hoornes. De eerste betre het versterken van de positie van de migranten. Al snel werd
duidelijk dat de migranten in de Hoornes geen eenduidige organisatie achter zich hebben, of een duidelijke
ontmoetingsplaats. Wel zijn duidelijke lijnen helder geworden, via het Taalhuis, activiteiten in de Schelp, het
zomerfestival in de Goerie en via de contacten die gelegd zijn met de bewonerscommissie van de drie toren ats.
Daarnaast is een start gemaakt met het optekenen van de verhalen van de eerste migranten in de Hoornes, een

onderbelicht onderwerp. Migranten zijn te onderscheiden naar verschillende nationaliteiten die in eigen kring
ook buiten de Hoornes en buiten Katwijk hun weg vinden. We weten desondanks nog steeds te weinig als het
gaat om de leefsituatie en wensen voor ontmoeten van migranten, zeker als het gaat om positie van de oudere
migranten.
Een tweede tekort van de Fans van de Hoornes was het contact met de allereerste wijkverening. Dit is zelfs
pijnlijk te noemen gelet op de geschiedenis van de Hoornes. Deze wijkvereniging verdient alle credits omdat zij
in de beginperiode van de wijk de sociale motor van de wijk was. De wijkvereniging organiseerde van alles, van
carnaval tot klaverjas. De belangrijkste reden voor het ontbrekende contact was de animositeit tussen de
wijkvereniging en de gemeente, vanwege frustratie en ruzie over het clubgebouw. Ook andere sleutelpersonen
hadden maar beperkt contact met de wijkvereniging. Via het initiatief om de vroege geschiedenis van de
Hoornes op te tekenen zijn de eerste contacten uiteindelijk wel gelegd. We kregen via actieve buurtbewoners
toegang tot de archieven. De moeilijke positie rond de huisvesting zorgde ervoor dat de samenwerking nog
steeds pril is.
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EFFECTEN VAN ‘ONTMOETEN IN DE HOORNES’
Een jaar lang oefenen met ontmoeten, de maatschappelijke agenda, een wijk, in dit geval de Hoornes, wat levert
dit nu op? We zetten de belangrijkste eﬀecten op een rij.
De oprichting van de Huizen van de Wijk (eﬀect 1)
Hoornes bleek, als het gaat om ontmoeten, vooral een versnipperde wijk. Bewoners troﬀen elkaar op diverse
plaatsen, maar regie was ver te zoeken. Hoofdrolspelers van instellingen en organisaties die actief bezig zijn met
ontmoeten in Katwijk bleken elkaar simpelweg niet te kennen, of alleen van naam en gezicht. Soms ging het
daarbij om ontmoetingsplekken die letterlijk een steenworp van elkaar stonden.
De Hoornes kent ook geen centraal ontmoetingspunt. Tri Podia in het winkelcentrum, dat zeer centraal ligt,
vervult die rol niet. Wel zagen we lichte vormen van samenwerking, die vaak wat stroefs hadden. Het
proefproject hee als positief eﬀect dat banden zijn ontstaan tussen de hoofdrolspelers voor ontmoeten op
diverse plekken in de wijk. Dit hee zelfs geleid tot het initiatief Huizen van de Wijk. Tien plekken zijn
aangewezen als Huis van de Wijk en de intentie is uitgesproken nauwer samen te werken. Via om te beginnen
communicatie richting bewoners (een agenda) en samenwerking bij eigen activiteiten. Dit is een concreet en
tastbaar resultaat van het ambtelijke proefproject. De gemeente hee zelfs zeer recent een sociale makelaar
aangesteld, die mede tot taak hee om de Huizen van de Wijk als samenwerkingsvorm verder van de grond te
trekken (waarover later meer).
Natuurlijk, de Fans van de Hoornes kwamen in een verhaal terecht dat al veel langer bestond. De regisseurs van
Welzijnswerk kenden vele sleutelpersonen uit de wijk al zeer goed. Toch zijn door de activiteiten van de fans
sleutelpersonen dichter bij elkaar gebracht. Dat is echt veranderd, in kleiner verband zijn ook nieuwe
initiatieven voor samenwerking ontstaan.
Aandacht voor de onderbelichte geschiedenis van de Hoornes (eﬀect 2)
We zagen het al bij de allereerste ontmoeting. Hoornes bruist niet. Gek is dat niet, Hoornes kent geen
historische kern en ligt niet direct aan het strand. Maar als een ding glashelder werd van ontmoeten in de
Hoornes was het de tevredenheid onder bewoners en de mooie geschiedenis. Hoornes was en is een
veerkrachtige wijk, waar bewoners zich steeds moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Van toren ats
tot de komst van migranten tot aan recente nieuwbouw met de uitbouw van de middenklasse in de Hoornes.
Hoornes is ook een wijk van vernieuwing, van hoogbouw, overdekte winkelcentra tot aan nu wellicht een
aardgasvrij Hoornes.
Dit elan van de Hoornes is maar weinig bekend, Katwijk breed. Daarom is in het oefenproject gaandeweg steeds
meer aandacht gekomen voor de geschiedenis van de Hoornes. Zo is een initiatief gestart om de (recente)
geschiedenis in beeld te brengen, zelfs in samenwerking met de winkeliersvereniging. Over de ervaringen met
de Hoornes is zelfs een glossy uitgebracht, als uiting van zelewustzijn en met een knipoog, onder het motto,

‘ook de Hoornes verdient een glossy.’ Veel bewoners in de Hoornes hebben het naar hun zin, zeker nu ook de
infrastructuur wordt aangepakt.
Katwijk houdt van geschiedenis, en hee ook een identiteit als voormalig vissersdorp. Elke wijk in Katwijk hee
een historische kern. En de Hoornes? Dat is een volgebouwde polder met ats. Met veel sociale problemen. Let
op, we hebben het hier over de eerder genoemde beeldvorming. Via het werk van de Fans van de Hoornes is de
wat vergeten geschiedenis van de Hoornes en de allereerste bewoners, in beeld geraakt. Ook de Hoornes
verdient een plek in het Katwijks museum.
Het ontstaan van een informeel wijkplatform en nieuw elan voor de wijkwerkers en wijkregie (eﬀect 3)
Bij het ontstaan van de Fans van de Hoornes bleek er helaas geen echt wijkplatform te zijn. De wijkraad
fungeerde niet als zodanig, wijkregie was vooral bezig met klantcontact (en hee daar ook de handen vol aan).
Zo kon het gebeuren dat tal van initiatieven over er de wijk uitgestort werden en worden. Door de Fans van de
Hoornes is een platform ontstaan. Dat bij nieuwe beleidsinitiatieven als consultatieplatform kan worden
gebruikt.
Al snel werd duidelijk tijdens het leerproject dat het in de Hoornes ontbrak aan een duidelijk wijkplatform. De
wijkraad had een zwakke band met de wijk en de wijkregisseur trad vooral op als intermediair tussen
uitvoerende wijkprofessionals en het gemeentehuis.
Daarop ontstond het plan om dan maar zelf zo’n groep op te richten, met een informele status. Onder de
werktitel # ontmoeten in de Hoornes. Dat is goed gelukt, diverse malen zijn zeer goed bezochte brede
bijeenkomsten georganiseerd, waarbij wel opviel dat de rol van de zorg beperkt bleekt. Dat was jammer, omdat
aan ontmoeten zeker ook een zorgaspect zit.
Tegelijkertijd gebeurde iets heel onverwachts en leerzaam. De Hoornes werd bestuurlijk ook uitgekozen voor
twee grote en bijzondere wijkinitiatieven. Hoornes Aardgasvrij en pilot gebiedsgericht werken Hoornes.
Opnieuw zonder veel consultatie vooraf, nauwelijks met bewoners en in beperkte mate met de leergroep Fans
van de Hoornes. In eerste instantie zorgde dit voor verwarring en lichte irritatie bij enkele van de
wijkhoofdrolspelers die we ontmoeten. Een aantal van hen werd gevraagd om mee te doen aan alle projecten
tegelijk en haakten af bij het project Ontmoeten in de Hoornes. Na enige tijd werd deze ontwikkeling ook als
een kans gezien en benut. Het opgebouwde wijknetwerk werd ook aangeboden aan Hoornes Aardgasvrij, een
aanbod waarvan na enige aarzeling gebruik werd gemaakt. Daarnaast werd door de fans een aantal keren
meegeli met het werk van de pilotgroep, onder andere met de werkzaamheden voor het geschiedenisproject
van de Fans van de Hoornes.
De opstelsom van bestuurlijke interventies waaronder het leerproject Fans van de Hoornes versterkte zowel
binnen als buiten het gemeentehuis het debat over de nut en noodzaak van meer en andere wijkregie.
Wijkwerkers van beheer, politie en zorg zijn door fans van de Hoornes opnieuw in de schijnwerpers gekomen
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en hebben hun onderlinge band versterkt. De discussie over belang en noodzaak van wijkregie en wijkgericht
werken kwam in een stroomversnelling.
HANDLEIDING VOOR OEFENPROJECTEN EN DE MAATSCHAPPELIJKE AGENDA
Fans van de Hoornes was een oefenproject, opgezet vanuit de maatschappelijke agenda, gericht op ontmoeten.
Hoe hebben we het aangepakt? We schetsen onze aanpak die, op maat gesneden, als methode kan worden
hergebruikt.
Een jne naam (stap 1)
Het begint bij een naam. Een goede naam. Een naam die prikkelt, verbindt en raakt. We kozen Fans van de
Hoornes. Een naam met lichte ironie. Fans van de Hoornes? In de beeldvorming stond de Hoornes er helemaal
niet zo goed op. Maar onze insteek was positief en opbouwend. We beginnen als fan, en zullen zien hoe het
uitpakt.
Verzamel fans (stap 2)
Een ambtelijk oefenproject. Onder de naam Fans van de Hoornes. Maar wie zijn die fans! Wie vroegen we om
mee te doen? We maakten een aparte keuze. We verzamelden ambtenaren die in de Hoornes geboren waren of
opgegroeid. Dat bleken er meer te zijn dan we eerst dachten. Met deze keuze passeerde we in zekere zin die
medewerkers die vanuit hun taak en beroepsmatig met de Hoornes bezig waren. Dat had ook gekund, de
medewerkers van onderwijs, sport, zorg en meer die in en om de Hoornes werken. We hoopten natuurlijk wel
dat die vanzelf zouden aanhaken. Dat is voor een deel ook gebeurd. Andere ambtenaren bleven echt op afstand
of deden zelfs bewust niet mee. Voor hen leefde de wijk niet zo. De eigen taak en het eigen beleid kregen
voorrang.
De wijk begrijpen (stap 3)
Een naam en enkele zeer betrokken ambtenaren. Dat stond. Wat nu te doen, om het ontmoeten in de Hoornes
als verhaal van de grond te krijgen? De wijk in. Heel klassiek. Op de ets. Op de koﬃe. Evenementen in het
winkelcentrum.
De Hoornes is in de beeldvorming een echte probleemwijk. We leerden over de problemen in de toren ats.
Aangrijpende verhalen. Maar ook van verhalen van buurtbeheerders en wijkagenten die aandacht vroegen voor
integratie in de dagelijkse praktijk. We leerden actieve ouders op scholen kennen, die zich het lot aantrokken
van de migranten in de Hoornes. We kwamen in een bibliotheek terecht die feitelijk vooral als taalhuis en
ontmoetingsplek voor nieuwe bewoners in de Hoornes draaide. We spraken en ontmoetten bewoners die
genoten van de rust en parkeerruimte van de Hoornes. We zagen dat met de sloop van ats en nieuwbouw de
samenstelling van Hoornes veranderd was. We ontdekten dat over de Hoornes en de wijkgeschiedenis nog maar

heel weinig bekend was. In het Katwijks museum een handjevol foto’s, dat was het. We ontmoetten oudere
bewoners die vertelden over opgroeien in de langzaam volgebouwde polder. We hoorden over de rol en
betekenis van het winkelcentrum.
Ontmoeten als vraagstuk verkennen (stap 4)
De opdracht was ruim maar ook glashelder. Ontwikkel initiatieven om het ontmoeten in de Hoornes te
versterken. Waar te beginnen? Is hier wel een probleem? Wat is ontmoeten eigenlijk? En wie moet wie nu
precies ontmoeten? We gingen dus op onderzoek uit.
Natuurlijk kwamen we allereerst bij de welzijnswerk terecht. Die als eerste op rol staan om ontmoeten te
versterken. We hoorden over hun werk met jongeren. En de festivals die zij organiseren in de wijk. Dat werk
bestaat en draait. We gingen zelf verder op onderzoek uit. Waar ontmoeten bewoners elkaar nog meer, anders
dan via de activiteiten van welzijnswerk? Voor ons ging een wereld open. Op school dus. Bij een etsclub die
zeer actief aan dagbesteding deed. Bij een bibliotheek, die hadden we al even genoemd. Bij een inloophuis van
de verslavingszorg. Welkom in de echte wereld. De ambtenaren, de fans dus van de Hoornes, genoten ervan.
Zomaar steeds naar buiten, zonder directe agenda, om te kijken hoe het er op de diverse ontmoetingsplekken
aan toe gaat. Via een appgroepje Fans van de Hoornes hielden we elkaar op de hoogte. ‘Hallo, we zijn nu hier en
morgen zijn we daar. Wie hee zin en tijd om mee te gaan?
Ontmoetingen organiseren (stap 5)
Ons leertraject was geen project met duidelijke opdrachten en tijdsplanning. We namen en kregen de tijd om te
luisteren en contact te maken. Bij een leertraject over ontmoeten kon het haast niet uitblijven. We gingen ook
zelf ontmoetingen organiseren. Sterker nog, we hebben echt van alles uit de kast gehaald. We hebben talloze
ontbijten georganiseerd, meetings aan het einde van de dag. Heel vaak kleinschalig, soms wat groter. We
diepten onderwerpen uit, altijd kort maar krachtig. We leerden alle actieve wijkbewoners kennen, meestal wel
verbonden aan een organisatie.
De werkvormen waren gevarieerd. Wethouders lieten zich bijna altijd even zien, zelfs de burgemeester deed
mee. Katwijk bleek in dit opzicht echt een bijzondere gemeente te zijn, met relatief korte lijnen.
Initiatieven ontwikkelen (stap 6)
Het bleef gelukkig niet met praten alleen. Tijd voor actie. Zet mensen bij elkaar en de plannen komen vanzelf
op. Is ontmoeten een probleem? Nou nee. Er is genoeg te doen. Ook in de Hoornes. Wat nu wanneer de diverse
ontmoetingsplekken zich veel beter zichtbaar maken? En wie weet, ook op termijn samen evenementen en
activiteiten gaan organiseren. Een slimmerik bedacht de term Huis van de Wijk. Zo gezegd, zo gedaan.
Inmiddels kent de Hoornes tien Huizen van de Wijk, met een bord op de deur, een gedeelde Facebook agenda
en de ambitie om de samenwerking uit te bouwen.

Een ander initiatief gaat over de festivals van de wijk. Vooral in de zomermaanden wordt veel georganiseerd. In
de winter is het wat stil. Terwijl aan de rand van de Hoornes het prachtige veld van de ijsbaan er in stilte bij ligt.
Tijd voor een winterfestival in de Hoornes? De verkenningen zijn gestart. Een zeer actieve ondernemer
organiseert op datzelfde veld ook in de zomer een groot festival. Drukbezocht door wijkbewoners van jong en
oud, en bovendien door inwoners van zeer verschillende herkomst. Even dreigde dit festival te verdwijnen, heel
jammer. We hebben daar de schijnwerper op gezet, dat mocht niet gebeuren. Ook dit jaar gaat het festival door!
Onder de vlag van ontmoeten is nog veel meer te doen. Eenzaamheid is ook in de Hoornes een groot vraagstuk.
Armoede zorgt voor isolement, en is daarmee ook een grote sta in de weg voor ontmoeten. De positie van de
migranten blij kwetsbaar, met taal en werk vinden als grote uitdaging. De oudere bewoners vonden vroeger
een plek in de wijkvereniging die nu nog niet meedoet aan de huizen van de wijk. Gelukkig is inmiddels een
sociaal makelaar aangesteld die als uitdaging hee door te gaan op de weg die met de Fans van de Hoornes is
ingeslagen.
Maatschappelijke agenda en wijkaanpak verbinden (stap 7)
De oorsprong van het leerproject Fans van de Hoornes ligt bij de maatschappelijke agenda en dus bij de
medewerkers van het sociaal domein. Dat was al vanaf de start om twee reden spannend. Hoe verdraagt deze
themagerichte aanpak met een wijkaanpak en het werk van wijkregie? En ook, hoe verdraagt dit leerproject zich
met andere beleidsinitiatieven op en rond de Hoornes? Pogingen om dit vooraf in goede banen te leiden
leverden niet direct resultaat op. Beleidsintegratie is bijna per de nitie lastig, zeker als het gaat om zachtere
wereld van zorg en welzijn en de hardere wereld van ruimte en wonen. De combinatie beleid en wijk bleek ook
nog spannend te zijn. De maatschappelijke agenda neemt luisteren naar bewoners weliswaar als vertrekpunt,
maar hoe een wijkaanpak daarin past was nog niet helemaal en voldoende uitgedacht.
Vanuit de Fans van de Hoornes werd geïnvesteerd in het opbouwen van contacten de wijk. Vanuit andere
initiatieven, met name ruimte en het omgevingsbeleid werd tijdens de rit contact gezocht met soms dezelfde
mensen. Die trokken wel een wenkbrauw op, hoe zit het eigenlijk met de interne, gemeentelijke regie? Zoiets
past natuurlijk bij een oefenproject. Al snel werd de verbinding gezocht, intern en extern om dit op te lossen.
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LESSEN VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE AGENDA EN WIJKGERICHT WERKEN
Fans van de Hoornes was een oefenproject. Wat zijn de lessen, voor zowel bewoners als, uitvoerende
professionals, beleidsmakers en bestuurders? We zetten de belangrijkste lessen op een rij.
Elke wijk is ‘rijk’ (les 1)
Voordat we aan de slag gingen vermoedden we het natuurlijk al, maar deze praktijkervaring hee het weer
bevestigd. Elke wijk is rijk en dat zeker ook voor de Hoornes. De rijkdom zit zowel in de mensen als in
bestaande contacten tussen mensen in de wijk.
Wie in het verhaal van een wijk duikt, in dit geval de Hoornes, stuit op een soms letterlijk ongekende
hoeveelheid talent. Dan ontmoet je die wat oudere buurtbewoner en een buurtbeheerder van Dunavie met een
voorliefde voor historisch onderzoek. Dan ontmoet je schooldirecteuren die op hun manier dromen en werken
aan een plek in de wijk voor hun school, leerlingen en ouders. Dan ontmoet je uitvoerende professionals zoals
een wijkregisseur of wijkagent die soms tegen de stroom in problemen oplossen van wijkbewoners. Dan leer je
sociale ondernemers die met heel wat passie uren (vrije tijd dus) evenementen in een wijk organiseren. Dan
spreek je buurtbewoners die blij zijn met hun winkelcentrum. Dan ontmoet je managers uit het welzijnswerk
die steeds weer met een nieuw idee komen het ontmoeten in de wijk verder te brengen.
Elke wijk is een verzameling van soms onbenut talent. Mensen met relaties, creativiteit en
doorzettingsvermogen. Die in staat zijn om van papier (de maatschappelijke agenda) een nieuwe realiteit te
maken (versterk het ontmoeten).
Oefenen is plezier (les 2)
We zijn terecht gewend op alle ambtelijke initiatieven, vooraf en achteraf een kosten en baten analyse los te
laten. Wie een wijkgericht oefenproject met ambtenaren start weet dat een beroep wordt gedaan op kostbare
tijd. Wat krijg je daarvoor terug? Het antwoord is niet heel ambtelijk maar wel heel duidelijk. Plezier. Echt
plezier. De fans die meededen hebben een plezierige ervaring opgedaan. Omdat ze weer eens in hun eigen wijk
rondkeken. Omdat ze zich met een ander onderwerp dan normaal bezighielden. Omdat ze in een wereld
terecht kwamen die ze niet kenden. Omdat ze elkaar beter leerden kennen.
De maatschappelijke agenda is integraal (les 3)
Op verschillende manieren werd duidelijk dat wie met een onderwerp als ontmoeten aan de slag gaat bezig is
met meer dan zorg en welzijn. Zo kwamen we in aanraking met een wijkvereniging met een
huisvestingprobleem. Of een zeer maatschappelijk ingestelde sportvereniging die wat last had van de
voorschrien over afvalopslag. Omgekeerd zagen we dat beleidsmatig aan de slag gaan met thema’s als ruimte
of duurzaamheid moeilijk van de grond komt als er geen wijk of buurtplatform is om mee te overleggen. Van

het netwerk dat we via ontmoeten hebben opgebouwd kan vanuit andere beleidsterreinen dan ‘samenleving‘
dankbaar gebruik gemaakt worden.
De maatschappelijke agenda is mensenwerk (les 4)
De maatschappelijke agenda is een nieuw bestuurlijk fenomeen dat op verschillende manieren is te bezien. Het
is zeker ook een heel hard nancieel instrument. Het dient zakelijk gezien om subsidie en andere geldstromen
anders in te richten. Ambtelijk is veel energie gestoken in het formuleren van nieuwe spelregels en succes
criteria. Dat is nuttig en moet ook. De maatschappelijke agenda is daarnaast mensenwerk. Echt mensenwerk.
Het betekent letterlijk veel tijd doorbrengen om de luisteren en zien wat lee. Het betekent op een
onderhoudende manier tijd doorbrengen met nieuwe contacten. Het betekent eerst geven en dan pas nemen.
Wijkbewoners zijn geen instrumenten die zich willoos in een bepaalde richting laten duwen. Eerst vertrouwen
krijgen, iets voor hen betekenen en dan pas verder praten.
Een wijkgerichte, thematische aanpak is veelbelovend (les 5)
Hebben beleid en wijk, in een goed doordachte formule, de toekomst? Het lijkt erop. De maatschappelijke
agenda staat allereerst voor luisteren naar wat lee. De wijk is een uiterst goede schaal om dit type onderzoek te
doen. Zo krijg je echt maatwerk. Daarnaast vraagt de maatschappelijke agenda om een groep van betrokken
mensen die met een thema aan de slag gaat. Ook hiervoor is de wijk een goede schaal, een wijkplatform
onderhouden en activeren is te overzien.

DEEL 2
VOORUITBLIK

EEN STRATEGIE VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE AGENDA EN WIJKGERICHT WERKEN
Hoe nu verder? Als het gaat om ontmoeten, de maatschappelijke agenda en thematisch en wijkgericht werken.
En misschien zelfs wel ambtelijke oefenprojecten. We beginnen met de strategie.
Vertel het verhaal van, en achter, de maatschappelijke agenda (strategie 1)
Ontmoeten is een verhaal. Eenzaamheid is een verhaal. Armoede is een verhaal. Gezondheid is een verhaal.
Sociale integratie is een verhaal. Wie met sociale vraagstukken aan de slag wil, met de maatschappelijke agenda
als vliegwiel, moet luisteren en verhalen vertellen. Kracht van bewoners gebruiken is vooral bewoners en
professionals in de wijk inspireren.
De maatschappelijke agenda is veel meer dan een nancieel instrument alleen. Communicatie is meer dan een
logo, website of nieuwsbrief. Vertel op moderne manieren het grotere verhaal. Waar sta je voor, wat beoog je nu
precies met de maatschappelijke agenda? Volg daarnaast actief de ervaringen in het veld, van actieve bewoners
en wijkprofessionals. Bouw voor bewoners en professionals een aansprekend platform waar zij hun verhaal
kwijt kunnen, hun ervaringen met de maatschappelijke agenda. Niet alleen de concrete maatregelen staan
centraal, maar ook de visie achter de maatschappelijke agenda. In dit geval, ‘Hoornes zet in op ontmoeten’, als
vorm van ‘narratief besturen’.
‘Vertel op actieve wijze het verhaal achter de maatschappelijke agenda’
Belangrijk is dat voor deze verhalende aanpak ook een helder script wordt uitgewerkt en middelen worden
ontwikkeld. En vooral ook, dat het vertellen enige tijd wordt volgehouden.
Verbind (nog meer) ontmoetingsplekken als Huizen van de Wijk (strategie 2)
Het concept Huizen van de Wijk vraagt om actieve uitbouw. Door nog meer Huizen van de Wijk toe te laten en
aan te wijzen. En daarnaast door gestaag verder te werken aan een gezamenlijke en vernieuwde
programmering. Door een actief platform te bouwen om en met de Huizen van de Wijk.
‘De samenstelling van de wijk verandert, daarop is nog lang niet genoeg ingespeeld’
De samenstelling van de wijk verandert, daarop is nog niet voldoende ingespeeld. De Huizen van de Wijk
formule helpt om dit te veranderen.
Benut de achterban van de Huizen van de Wijk voor bewonersparticipatie (strategie 3)
Met regelmaat worden bewoners ‘opgeroepen ‘om naar informatiebijeenkomsten te komen. De gloednieuwe
Huizen van de Wijk bieden een geweldige kans voor participatietrajecten. Ouders, kerkleden, bezoekers van

activiteiten, zij kunnen via de Huizen van de Wijk worden benaderd en ingeschakeld voor
bewonersparticipatie.
Het grote sociale kapitaal van de wijk is vooral de achterban van de platformleden. Via de sleutelpersonen is het
goed mogelijk om toegang te krijgen tot de achterbannen van de Huizen van de Wijk, van school, kerk, tot
sportvereniging. Dit is een relatief nieuwe benadering die ongetwijfeld nog wat oefening vraagt. Het credo is in
essentie: ‘organiseer niet alleen bewonersavond, maar ga ook op bezoek bij de schaakclub’.
‘Oefen met het inschakelen van de achterban van de Huizen van de Wijk’
Verbind kleinere acties en maatregelen duidelijk vanuit een breder wijkverhaal (strategie 4)
Kleine projecten en initiatieven staan nooit op zichzelf, maar moeten worden gepresenteerd vanuit een groter
verhaal.
‘Presenteer en communiceer activiteiten en maatregelen duidelijk als samenhangend onderdeel van
een breder wijkverhaal’.
In het geval van ‘ontmoeten in de Hoornes’ en de maatschappelijke agenda is dit de start van Winterfestival op
de Goerie, een open dag van de Huizen van de Wijk, het aanleggen van bewegwijzering voor de Huizen van de
wijk, een feestelijke opening van een (nieuw) Huis van de Wijk, de presentatie van het boek over de
geschiedenis van de Hoornes of de regelmatige uitgave van de Hoornes als glossy. Het zijn slechts voorbeelden
van wat mogelijk en denkbaar is.

Versterk voor de maatschappelijke agenda een wijkaanpak (strategie 5)
De maatschappelijke agenda was in eerste aanleg niet bedoeld als wijkinstrument. Het proefproject en het werk
van de Fans van de Hoornes gee aanleiding deze aanpak te herzien. En het wijkkarakter van de
maatschappelijke agenda te versterken. Door de activiteiten voor het sociaal domein een sterker wijkaccent te
geven.
Het is niet toevallig dat diverse zorgpartijen onderdak vinden in Kwadrant, een locatie midden in de Hoornes,
van jeugdhulp, schuldhulpverlening en meer. Daar zit duidelijk een idee achter, wees aanwezig in de wijk waar
bewoners hulp nodig hebben. Het gebouw is helaas niet zo laagdrempelig en toegankelijk. Ook in het leertraject
Ontmoeten in de Hoornes waren de zorgpartijen als het team sociale ondersteuning, wijkteams en andere
zorginstellingen slecht vertegenwoordigd.
De Huizen van de Wijk bieden een grote kans om thema’s waar zij voor staan op een laagdrempelige manier
naar een groter publiek te brengen. Door thema’s in te brengen in een stand te brengen jaarprogrammering van

de Huizen van de Wijk. Door contactpunten te bouwen op en rondom activiteiten in de Huizen van de Wijk.
Door alert te reageren op verzoeken om informatie over sociale vragen. De Huizen van de Wijk zijn in potentie
een waardevolle toegangsport voor zorg.
‘Wijkactiviteiten wordt door zorg en welzijn gezien en benut als kansen om te leren, verbinden en de
promotie en realisatie van eigen doelstellingen’
Bij opdrachtverlening of subsidiering aan individuele instellingen expliciet vragen om een wijkanalyse en een te
leveren wijkprestatie. Actief meedoen aan wijkinitiatieven is vanzelfsprekend. Elke wijkactiviteit wordt door
zorg en welzijn gezien als kans om te leren, verbinden en de promotie van eigen doelstellingen.
Versterk ambtelijke professionalisering door oefenprojecten (strategie 6)
De ‘Fans van de Hoornes’ was een ambtelijk leerproject. De achtergrond was om professionals vanuit diverse
disciplines te verbinden met thema’s op het sociaal domein en een wijkgerichte benadering, in dit geval de
Hoornes. Veel deelnemers vonden meedoen aan de Hoornes een leerzame periode.
‘Benut de kans om zonder directe agenda in contact te komen met wijkbewoners’
Het bood de kans om andere dan bekende sleutelpersonen te spreken en soms zonder directe agenda met hen
in contact te komen. In een tijd van verandering van werk, techniek en cultuur verdient het aanbeveling om
van dergelijke korte leerproject een traditie te maken. Dit keer lag het accent op het sociaal domein en
kennismaking met een wijk, dat kan ook een geheel ander thema zijn. Het past bij de gemeente als lerende
organisatie die zoekt naar integraliteit en verbinding.
Investeer in wijkgerichte communicatie en marketing en ‘community management’ (strategie 7)
Communicatie en marketing groeien in de betekenis, ook voor het openbaar bestuur, zoals een gemeente. Het
is een ontwikkeling die al jaren gaande is en die ook het werk van de beleidsontwikkelaars steeds meer raakt. In
het oefenproject Fans van de Hoornes lag het accent niet zozeer op gemeentebrede communicatie als wel op
communicatie in en met een wijk. Dit is een interessante verschuiving die smaakt naar meer, het uitbouwen van
wijkgerichte communicatietools. In het oefenproject Fans van de Hoornes ontbrak het aan een online podium,
in het kader van Hoornes in Beweging worden daar nu nuttige stappen in gezet.
‘Bouw aan een actief podium waarin sleutelpersonen uit de wijk hun ambities en wensen kenbaar
maken’
Belangrijk is verder te gaan op de weg van tweezijdige en wijkgerichte communicatie, door niet alleen zelf
berichten te zenden. Maar ook om een podium te bieden aan sleutelpersonen met ruimte krijgen voor eigen
verhalen, ambities en wensen. De keuze van werken met een wijkgerichte verhalen wordt in die aanpak ook
actief vergezeld van wijkgerichte sfeerrapportages en verslagen.

Een vernieuwde en grotere rol voor de wijkraad en wijkwerkers (strategie 8)
In de Hoornes zijn een groot aantal wijkwerkers actief, werkzaam bij diverse instellingen. Zij zijn de ogen en
oren van de gemeente, behandelen klachten en vragen en onderhouden contacten op een breed front in de wijk.
In het kader van Fans van de Hoornes zijn deze wijkwerkers een aantal malen bij elkaar gekomen, om
ervaringen te delen.
Het loont om deze wijkwerkers met enige regelmaat bij elkaar te brengen, gefaciliteerd door de wijkregisseur en
de pas aangestelde sociaal makelaar. Daarnaast is nuttig dat de wijkwerkers praktijkervaringen een maal per
jaar bundelen en publiceren, met het accent op het wijkverhaal dat op dat moment aan de orde is. Het gaat om
een kwalitatieve analyse. Voor het maken van deze verhalende wijkrapportage wordt elk jaar door de
wethouders een opdracht gegeven.
‘De betekenis van de wijkraad wordt groter’
De betekenis van de wijkraad wordt groter. Zij maken meer gebruik van de mogelijkheden voor ongevraagde
advisering. De positie van de wijkregisseur wordt verzwaard. Hun werk verschui van klantcontact naar
coproductie bij planontwikkeling. Instellingen voor zorg en welzijn worden uitdrukkelijk gestimuleerd om een
zichtbare bijdrage te leveren aan de wijkontwikkeling. De Huizen van de Wijk kregen een bestuurlijke opdracht
om hun gezamenlijke bijdrage aan de wijk te versterken.
Versterk de inbreng van jongeren in de Hoornes (strategie 9)
Op diverse momenten is tijdens de Fans van de Hoornes actief gebruik gemaakt van de visie en inbreng van
jongeren. Hoe kijken zij tegen de wijk aan? Wat willen zij dat wordt aangepakt? Hoe beleven zij wonen of op
school gaan in de Hoornes. Maar liefst twee scholen doen mee als Huis van de Wijk. Het is van groot belang dat
de participatie van jongeren wordt versterkt. Het mes snijdt daarbij aan meerdere kanten.
‘Het is van groot belang dat de participatie van jongeren wordt versterkt’
De adviezen van de jongeren zijn waardevol. Meedoen hee ook voor de jongeren educatie waarde. Zorg en
welzijn versterken hun toegang tot een soms lastig te bereiken doelgroep. Via jongeren zijn ook ouders te
bereiken, voor informatie en overleg.
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In de Hoornes staat een huis, in de bibliotheek
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MAATREGELEN VOOR DE KORTE TERMIJN
Op basis van hiervoor beschreven strategie, als koers voor de langere termijn, bevelen we aan dat op de korte
termijn de volgende acties en maatregelen worden genomen.
Versterk de wijkraad (maatregel 1)
Ontwikkel op korte termijn een steunpakket om de positie van de wijkraad te versterken. Train hen in
advisering over programma’s en plannen. Geef hen een beter zichtbare plek in de wijk, fysiek en online. Moedig
hen aan om hun band en inzet met de wijk te versterken door hen vaker om advies te vragen.
Een bestuurlijke opdracht voor de Huizen van de Wijk (maatregel 2)
Versterk de status en positie van de gloednieuwe Huizen van de Wijk door hen een bestuurlijke opdracht tot
samenwerking en gezamenlijke programmering te geven. Maak een stichting vanuit de Huizen van de Wijk
zodat zij de mogelijkheid krijgen voor gezamenlijke fondsenwerving. Maak een werkprogramma voor de pas
aangestelde sociaal makelaar om de Huizen van de Wijk actief te ondersteunen, van communicatie, overleg en
initiëren van nieuwe activiteiten (we geven voor het programma en rol van de sociale makelaar diverse,
concrete suggesties).
Een breed platform voor wijkwerkers, met rapportageplicht (maatregel 3)
Richt een breed platform op voor alle wijkwerkers van de Hoornes, van zorg tot beheer. Jaarlijks maken zij in
opdracht van het bestuur een wijkrapportage, gebaseerd op persoonlijke ervaringen die breed wordt gedeeld en
aangeboden aan bewoners. De wijkwerkers krijgen een gezamenlijke ruimte, bij voorkeur in een Huis van de
Wijk.
Communicatie over de kracht van de Hoornes (maatregel 4)
De Hoornes is veel meer dan een wijk met problemen. Belangrijk is de trots op en kracht van de wijk te voeden,
online en oﬄine. Ontwikkel daarvoor een duurzaam marketingplan met aandacht voor geschiedenis,
magazines, sociale media. Maak als bestuurders een wijkcolumn over inspirerende ontmoetingen.
Maak een werkplan voor de relatie tussen zorg en de Huizen van de Wijk (maatregel 5)
Zorg kan op een doortastende en creatiever manier via de Huizen van de Wijk een veel groter publiek bereiken
dan nu gebeurt. Van de aanpak van dementie, taalachterstand, verslavingszorg (sociale media!) tot aan steun bij
formulieren. Maak een werkplan om structureel en thematisch de kracht van de Huizen van de Wijk in te zetten
voor zorgthema’s. De maatschappelijke agenda en de Huizen van de Wijk zijn nauw verbonden.

Organiseer een laagdrempelige vorm van jongerenparticipatie (maatregel 6)
Jongeren hebben een originele visie op de wijk. Organiseer op een creatieve en laagdrempelige manier overleg
en consultatie met jongeren. Door een groot jongerenevenement, door regelmatige consultatie in een platform
of door thematische betrokkenheid van jongeren rondom zorgissues, waarbij spel en toneel wordt ingezet.
Actief werken aan een winterfestival (maatregel 7)
Het prachtige terrein van de Goerie is bij uitstek geschikt voor festivals in de zomer en winter. Met vereende
krachten proberen het winterfestival van de grond te krijgen. En zorgen voor actieve samenwerking tussen alle
festivals van de Hoornes.
VUISTREGELS
Naast de beschreven en genoemde korte termijn maatregelen geven we voor een aantal thema’s en onderwerpen
enkele vuistregels, voor innovatie, actie en versterken van verbinding. Het gaat achtereenvolgens om Huizen
van de Wijk, wijkfestivals en wijkregie. Het is vooral de pas aangestelde sociaal makelaar, in nauwe
samenwerking met sleutelpersonen uit de wijk, die met deze vuistregels (volop) aan de slag kan.
Huizen van de Wijk Vuistregels
Ÿ Een gezamenlijk jaarprogramma
Ÿ Een bestuurlijke opdracht voor alle Huizen gezamenlijk, eens per jaar vernieuwd
Ÿ Een gezamenlijke agenda voor bewoners van de Huizen van de wijk
Ÿ Verhalen, recensies en vooraankondiging over wat in de Huizen van de Wijk aan activiteiten plaatsvindt
Ÿ Strakke regie door de sociaal makelaar in de opstartfase van de Huizen van de Wijk
Ÿ Herkenbare wegwijzers in de Hoornes naar de verschillende Huizen van de Wijk
Ÿ Actieve samenwerking met zorg en welzijn over projecten, spreekuren en meer in de Huizen van de wijk
Ÿ Huizen van de Wijk verenigd in een stichting met jaarlijks roulerende trekkers
Ÿ Huizen van de Wijk als laagdrempelig informatiepunten voor zorg, welzijn en mogelijk andere

beleidsthema’s
Ÿ Actieve fondsenwerving door de Huizen van de Wijk, met steun van de sociale makelaar
Ÿ Gezamenlijke activiteiten van de Huizen Wijk buiten de eigen panden (op locatie zoals het plein of veld van

de Goerie)
Ÿ Regelmatig en gezellig werkoverleg van de Huizen van de Wijk
Ÿ Gestage uitbouw van het aantal Huizen van de Wijk (dansschool, wijkvereniging, andere scholen)
Ÿ Elk Huis van de wijk mag bij bestuur een wens indienen, over een activiteit buiten de ‘corebusiness’, die actief

wordt gesteund
Ÿ Een jaarbudget voor de Huizen van de Wijk samen

Hoornes, Wijk van Festivals Vuistregels
Op elk festival in de Hoornes zit een educatief en sociaal thema, geïnspireerd door de Maatschappelijke agenda
Een door meerdere partijen gedragen winterfestival in de Hoornes
Korting op consumpties op een niet stigmatiserende manier voor doelgroepen met weinig geld
Actieve samenwerking tussen festivalorganisatoren over materialen, werving en programma
Wijkraad en Wijkwerkers Vuistregels
Gezellig en eﬀectief werkoverleg tussen wijkwerkers, van zorg, beheer tot politie
Gezamenlijk inlooppunt en clubhuis voor de wijkwerkers, bijvoorbeeld in een Huis van de Wijk
Gezamenlijke, toegankelijke jaarrapportage van alle wijkwerkers samen, waarin ‘verteld’ wat zij hebben gezien,
beleefd en gehoord. Met actieve hulp van de sociaal makelaar en de wijkregisseur
Een diverse wijkraad die met regelmaat adviseert aan het bestuur, gevraagd en ongevraagd, met steeds
raadpleging van de wijkwerkers als groep
Opname van de jongerengroep, met werknaam De Hoornes Kids, bij de wijkwerkers. Tweejaarlijkse gesprekken
met de jongeren via de Huizen van de Wijk, met name de scholen.
Jaarlijks een groot evenement voor alle jongeren van de Hoornes, actief ondersteund door de wijkwerkers.
Bestuur, beleid en werken in de Hoornes Vuistregels
Elke gemeentelijke instelling gehuisvest in de Hoornes ontwikkelt een wijkprogramma en wordt aangesproken
op hun bijdrage aan het sociale welzijn van de Hoornes.
Actieve introductie en gebruik van wijkopdrachten
Geen nieuwe programma initiatieven in de Hoornes, vanuit welke vak afdeling dan ook, zonder actieve
consultatie van de achterban van de Huizen van de Wijk (een eenmalige informatieavond is niet meer genoeg)
Actieve zichtbaarheid en betrokkenheid van collegeleden bij activiteiten en evenementen in de Hoornes
Een gemeentelijke website voor de Hoornes met bijdragen uit alle vak afdelingen, de wijkwerkers en de Huizen
van de Wijk
Actieve inzet om de geschiedenis van de Hoornes in beeld te brengen en de gezamenlijke identiteit van de
Hoornes te versterken

Bewone
r Lies v
an Beele

n schrij

DC Dan

ft

e Wijk?

uis van d
ce, ook H

Gwen Spies, de bedenker van
de Huizen van de Wijk
Shirley van Gom, van de verslavingszorg

ijk

tsoep,

In de sc

buur
eve de

L

hoenenw

inkel

Pnie

W
van de
is
u
H
lkerk!

Colofon
Deze tekst is geschreven door Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen), met Anja van Oost en Richard
Onstenk als actieve meelezers. De opmaak is verzorgd door Marcello’s Art Factory.
Voor het maken van deze rapportage is een bijeenkomst georganiseerd op 20 januari 2020. met alle
vertegenwoordigers van de Huizen van de Wijk, aangevuld met wijkwerkers en bewoners. Stephanie van Duijn
zorgde voor de logistiek, met daarnaast een optreden van Dennis Wijmer.
Daarnaast is zowel schrielijk als mondeling gereageerd op gerichte vragen van Eelco Koolhaas door Dick van der
Plas, Truus Gerse, Richard Onstenk, Anja van Oost, Jenny Buikhuizen, Arina Kuyt, Kees Guyt, Henk de Wit,
Gwen Spies, Margriet Rous, Kees Vooys, Piet Langmuur, Hugo Boonstoppel, eo Heemskerk, Jaap Meijs, Anja
van Oost, Jacco van der Bent, Adger van Helden, René Paulissen, Wietske Veltman, Lies van Beelen en Shirley van
Gom, Els Meijer en Ina Varkevisser Kuijt.
Eelco Koolhaas is volledig verantwoordelijk voor de inhoud.
Den Haag, 21 februari 2020

