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Doelen "Ontmoeten in de Hoornes"

“Ontmoeten in de Hoornes”

• Leer/werktraject voor (beleids) medewerkers om op een andere manier met en in de wijk beleid te maken (oefenen in 

co-creatie); 

Deelproject  Maatschappelijke Agenda: 

Het deelproject "Ontmoeten in de Hoornes " levert initiatieven en ideeën welke weer een bijdrage leveren aan de concrete 

doelen van de pilot Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes. 

Het deelproject kent de volgende doelen :

Het deelproject ‘ontmoeten in de Hoornes' is uitgevoerd om ervaringen op te doen met het uitwerken van een thema. Het 

thema ontmoeting is een onderdeel van de opgave Meedoen zoals opgenomen in de Maatschappelijke Agenda. Er wordt, in dit 

geval wijkgericht, een community gebouwd rondom een deel van zo'n opgave. Deze methode van werken (community 

building) en de verdere ervaringen uit dit deelproject is input voor het werkproces en implementatieplan van de MAG is. 

• Initiatieven in het kader van ontmoeten ophalen en duurzaam tot leven brengen. Met bewoners, sociale ondernemers , 

en organisaties in de wijk bepalen welke initiatieven er daadwerkelijk gestart c.q. doorontwikkeld gaan worden. Tot 

uitvoering van een of meerdere initiatieven overgaan; 

"Ontmoeten in de Hoornes", de Maatschappelijke Agenda en de pilot Integraal 

Gebiedsgericht Werken Hoornes

Het deelproject "ontmoeten in de Hoornes" is een project waarin op een andere manier en in nauwe samenwerking met 

inwoners, stakeholders, sleutel�guren gewerkt wordt om het thema ontmoeting "handen en voeten te geven "en duurzaam tot 

leven te brengen in de wijk. Ambtenaren trekken de wijk in, gaan in gesprek met inwoners, ondernemers, professionals en halen 

op deze manier initiatieven en ideeën uit de wijk op. Initiatieven worden met elkaar verbonden en mensen 

(inwoners/professionals ) worden met initiatieven verbonden.

Het deelproject hee een relatie met de pilot Integraal Gebiedsgericht Werken Hoornes. In beide projecten is gekozen voor de 

wijk /het gebied Hoornes. Dit omdat er in de Hoornes veel zowel ruimtelijke als sociale ontwikkelingen in de planning staan en 

het van belang is dat de samenhang tussen sociaal en fysiek domein geborgd is. Ruimtelijke projecten hebben een sociale 

component en ook sociale ontwikkelingen hebben in veel gevallen een ruimtelijk aspect. In beide projecten wordt de schaal van 

de wijk Hoornes gezien als het meest geschikt om de werkwijze te oefenen en daarmee de integraliteit te realiseren. 

• Bouwen van een steunstructuur /community in en van de wijk. De community begeleidt de initiatieven.

                                             



Daarnaast is er de projectgroep. Deze bestaat uit inhoudelijk deskundigen op het gebied van het brede thema ontmoeting.

Er is veel gebeurd in de Hoornes. Projectgroep leden en fans van de Hoornes hebben o.a. de volgende activiteiten ondernomen :

• Als tastbaar resultaat is hier het Portrettenboek" Ontmoeten in Hoornes" opgeleverd. Dit is een boekje met 35 

hoofdrolspelers die op hun manier een positieve bijdrage leveren aan het ontmoeten in Hoornes, met daarbij (sociale) 

ondernemers, professionals en bewoners (bijlage 1). 

• Kerstwensen voor de wijk zijn opgehaald. Een bewonersconsultatie in de Hoornes Passage hee plaatsgevonden;

• Bijeenkomst voor alle betrokkenen tot nu toe (Fans, bewoners, organisaties, in de wijk sociaal ondernemers) waarin een 

keuze is gemaakt voor de op te pakken en door te ontwikkelen initiatieven en waarin is afgesproken dat de opgebouwde 

community /steungroep de initiatieven gaat "begeleiden";

• Daarnaast is een community opgebouwd rond het thema ontmoeting in de Hoornes. De groep bestaat uit ondernemers, 

bewoners en professionals die als community de realisatie van initiatieven begeleidt. Deze groep zal de komende periode 

verder uitgebouwd worden en gestart wordt met de uitvoering of doorontwikkeling van een aantal initiatieven.

Fans en projectgroepleden voeren samen het project uit.

Organisatie

Er is een groep "fans van de Hoornes" geworven. Dit zijn (beleids) medewerkers aomstig van verschillende afdelingen en 

teams binnen de gemeente die het leuk vinden aan dit project mee te werken. Dat kan zijn omdat ze een band of affiniteit met 

de wijk hebben en/of omdat ze in dit deelproject een meerwaarde zien voor hun werk. Later in het traject zijn ook sleutel�guren 

uit de wijk "fan" geworden. 

Eelco Koolhaas - Community Factor(y)- is trekker en begeleider van het proces.

Wat is er gebeurd en wat hee� het opgeleverd

• Gesprekken met sleutel�guren in de Hoornes. Er is opgehaald wat er allemaal gebeurt aan ontmoeting in de wijk. Ook is 

gevraagd naar wat er verder geagendeerd en opgepakt moet worden rond dit thema. De kracht van de wijk is zichtbaar 

gemaakt.

• De FTT (Fiets Test Tocht) van Hoornes. Nieuwe ideeën en initiatieven zijn getest. Initiatieven zijn met elkaar verbonden;

• Een serie werkontbijtjes om de opgehaalde initiatieven in de grondverf te zetten; 

Dit hee geresulteerd in:

• De notitie "Ontmoeten in de Hoornes" – een weergave van kansen en initiatieven om het ontmoeten in Hoornes te 

versterken, benaderd vanuit diverse sectoren en disciplines zoals jeugd, sport, gezondheid, zorg, economie en wonen 

(bijlage 2)

• Evaluatie in de vorm van "lessen en voorstellen voor de governance" "Ontmoeten in de Hoornes (bijlage 3)"; 
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1. Portrettenboekje "ontmoeten in de Hoornes"

3. Lessen en voorstellen voor de governance

2. Ontmoeten in de Hoornes, de initiatieven 

• Inzetten op waardevolle initiatieven. Uit de ontbijtjes en brede sessie met de steungroep is een reeks van initiatieven 

voortgekomen. We kiezen er in overleg enkele uit, om samen met Fans van Hoornes en wijkspelers, daarin extra meters 

te maken.

• Organisatie-ontwikkeling. De MAG werkt vanuit opgaven. Het Hoornes project is een van de methoden om – in dit 

geval wijkgericht – een community te bouwen rondom zo'n (deel van de) opgave. We helpen actief mee in het – interne – 

gesprek om deze beweging verder te brengen. 

Bijlagen

Vervolg

Het "Ontmoeten in de Hoornes" is de afgelopen maanden �ink in de steigers gezet maar vergt nog onderhoud. Er is tijd nodig 

om het geheel te borgen en de nieuwe werkwijze te verankeren. Om deze reden wordt het deelproject met een aantal maanden 

verlengd (t/m augustus 2019). In deze periode wordt aan het volgende gewerkt: 

• De uitbouw van de brede steungroep Hoornes. Zo'n groep uitbouwen kost tijd en vakmanschap. De periode wordt 

gebruikt om vastigheid in te bouwen en te zorgen voor continuering (bijvoorbeeld in coproductie met Welzijnskwartier 

of een andere wijkspeler). Onderdeel van deze uitbouw is ook het ‘opleiden' van enkele toekomstige begeleiders!
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