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Inleiding 

 

Voor ons afstudeeronderzoek voor de opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming is de opdracht 
gegeven een praktijkgericht onderzoek uit te voeren. In ons onderzoek zal gekeken worden naar 
lokale en stedelijke netwerken waar burgerinitiatieven deel van uitmaken in Amsterdam en Lissabon. 
  
In de laatste jaren zie je toename in het aantal bewegingen van mensen die op een andere manier 
naar de stad kijken. De rol van steden in onze samenleving is aan het veranderen. Steeds meer 
burgers nemen taken op zich die een impact hebben op de leefbaarheid van de stad. Samen zoeken 
deze burgers antwoorden op problemen en vraagstukken die (lokale) overheden en organisaties niet 
kunnen oplossen. Sommigen zeggen dat onze samenleving en steden een transitie of transformatie 
doormaken.  
  
Er is al enig onderzoek naar de opkomst en impact van deze burgerinitiatieven gedaan. Uit deze 
onderzoeken blijkt vaak dat deze burgerinitiatieven of ondernemingen een positief effect hebben op 
micro, meso en macroniveau. Het onderzoek zal de vorm krijgen van een Case Study onderzoek naar 
het Sociaal- Politieke buurtcentrum Nieuwland in de Dapperbuurt, te Amsterdam- Oost. Nieuwland is 
een solidaire en zelfgebouwde ruimte waar werken en wonen mogelijk is. Tevens is Nieuwland een 
Sociaal- Politiek buurtcentrum. Nieuwland is opgericht door de woningbouwvereniging Soweto. Wij 
willen samen met Nieuwland kijken hoe de lokale en stedelijke netwerken waar Nieuwland deel van 
uitmaakt zijn vormgegeven. In samenwerking met Nieuwland zullen we kijken waar mogelijkheden 
liggen voor uitbreiding of versterking van deze stedelijke en lokale netwerken. Wij willen in het 
onderzoek kijken naar de connectie met de buurt, gemeente en soortgelijke initiatieven. De 
uitkomsten van dit onderzoek kunnen als een voorbeeld genomen worden voor initiatieven die 
raakvlakken hebben met Nieuwland. Hierbij bedoelen wij initiatieven die een toevoeging bieden aan 
de culturele en politieke diversiteit in de stad. Wij zijn geïnteresseerd in initiatieven die autonoom 
opereren. Wij hebben de aanname dat deze initiatieven soms kwetsbaar kunnen zijn in de voortgang 
van hun bestaan en dus een sterkere behoefte hebben aan een sterke verbinding met andere 
belanghebbenden. Met dit onderzoek trachten wij de eerste stappen te zetten tot het versterken van 
de lokale en stedelijke netwerken van Nieuwland. Hiermee hopen we een bijdrage te leveren aan het 
realiseren van de doelstellingen van Nieuwland.  
 
Waar wij ons voornamelijk op willen richten in dit praktijkonderzoek is de mogelijkheden van 
verbinding tussen soortgelijke initiatieven. Wij denken dat er winst te halen valt uit het verbinden van 
soortgelijke burgerinitiatieven. Wij willen kijken of dit ook een onderwerp is dat speelt bij de initiatieven 
zelf. En zo ja, hoe deze uitbreidingen van netwerken zouden moeten worden vormgegeven.  
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In Lissabon zal gericht worden op diverse stadmakers en initiatieven die een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van de stad. Hierbij is het doel een inzicht te krijgen van de stedelijke en lokale 
netwerken van deze organisaties en stadmakers. Hierbij gaat de voorkeur uit naar initiatieven die op 
Nieuwland lijken. Er zal gekeken worden bij deze organisaties wat de sleutel van hun succes is. Wij 
kiezen voor een vergelijking tussen Lissabon en Amsterdam omdat dit ons een interessante 
mogelijkheid lijkt om voor deze initiatieven van elkaars praktijk te leren. Ook zijn wij zelf benieuwd hoe 
het er op het gebied van connectiviteit bij burgerinitiatieven aan toe gaat in andere steden. Gwynn 
heeft het afgelopen jaar stage gelopen in Lissabon en heeft toen de kans gehad de stad goed te leren 
kennen. Zij heeft verder ook contacten in Lissabon die interessant zijn om te benaderen voor dit 
onderzoek. Daarom hebben wij gekozen voor Lissabon als stad om ons mede op te focussen. Omdat 
wij korter in Lissabon zijn willen wij hier enkel interviews afnemen bij burgerinitiatieven zelf. Het 
onderzoek in Lissabon zal er voornamelijk gericht op zijn om een nieuw perspectief op de situatie in 
Amsterdam te creëren. Door te leren uit de praktijk van soortgelijke initiatieven in een andere stad 
hopen wij nieuwe inzichten op te doen die de bevindingen uit het onderzoek in Amsterdam in een 
nieuw daglicht plaatsen. Met de samenvatting die we opsturen naar Lissabon hopen wij tegelijkertijd 
meer duidelijkheid in de bedrijfsvoering van initiatieven in Lissabon en Amsterdam te verschaffen. 
  
Zodoende zijn wij op de volgende hoofd- en deelvragen gekomen. 
  
 
Hoofdvraag 
Hoe kunnen de buurt- en stedelijke netwerken van Nieuwland versterkt worden, zodat Nieuwland de 
functie van sociaal-politiek buurtcentrum beter kan realiseren 
  
Deelvragen 
-          Wat wordt bedoeld met ‘sociaal-politiek buurtcentrum’ 
-          Waaruit bestaan de netwerken van Nieuwland; 

o   Hoe is de relatie met de buurt 
o   Hoe is de relatie met de gemeente Amsterdam, resp. Stadsdeel Oost 
o   Welke landelijke (of internationale) contacten/netwerken zijn relevant en waarom 

       -           Zijn er elders (bijv. in Lissabon) voorbeelden te vinden van soortgelijk initiatieven en wat is de 
sleutel tot succes? 

      -          Wat betekent dat voor Nieuwland? 
-          Uitwerken naar concrete aanbevelingen voor organisatie, programmering en/of       
netwerkontwikkeling. 

 
Allereerst zal er een methodologische verantwoording en theoretisch raamwerk in dit paper worden 
opgenomen. Hierbij zullen onze keuzes voor methodes van onderzoek en enkele relevante begrippen 
nader worden toegelicht. Vervolgens zullen de bevindingen uit het kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoek worden besproken. Per deelvraag zullen de bevindingen besproken worden. In de 
conclusie zal antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag en de deelvragen. Dit verslag zal in 
het Nederlands worden uitgewerkt. In het Engels zullen wij een samenvatting opstellen voor de 
geïnteresseerden in Lissabon en voor op de website van Pakhuis de Zwijger voor het Europese 
netwerk, New Europe - Cities in transition. 
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Methodologische verantwoording 
 

De methode die tijdens dit afstudeeronderzoek gebruikt zal worden is actieonderzoek. Actieonderzoek 
is een sociaal onderzoek waarbij de sociale systemen niet enkel onderzocht worden. Bij 
actieonderzoek wordt ook gezocht naar oplossingen van problemen. Hierbij is het doel om te komen 
tot een sociale verandering. Gewoonlijk treedt de onderzoeker terughoudend op tijdens een 
onderzoek. Bij actieonderzoek is dit anders. In dit onderzoek zal gestuurd worden op een 
verandering. Het doel is namelijk niet enkel om kennis te vergaren over netwerkrelaties maar ook iets 
daarmee te doen. Deze bewuste subjectiviteit is iets waar vanaf het begin rekening mee is gehouden 
tijdens dit onderzoek. De opzet verschilt dus van een wetenschappelijk onderzoek omdat er gestuurd 
wordt op verandering (Migchelbrink, 2006.)  
 
Er zijn een aantal interviews gehouden waarmee wij in gesprek gingen over burgerinitiatieven, 
stedelijke en lokale netwerken. Er zijn in totaal vier interviews afgenomen bij Nieuwland, hier hebben 
wij Sjoerd, Selj en Eline gesproken. Er zijn tien interviews bij buurtbewoners uit de Dapperbuurt 
afgenomen, hier hebben wij ons voornamelijk gericht op de bewoners van de Pieter Nieuwlandstraat. 
Verder zijn wij in Amsterdam met tien experts, ambtenaren en ondernemers in gesprek gegaan. In 
Lissabon hebben wij ons alleen op ondernemers gericht en hebben wij in totaal zeven interviews 
afgenomen. Deze interviews waren semi- gestructureerd. Semi- gestructureerde interviews bevatten 
vooraf bepaalde vragen. Er is wel meer speling binnen deze opzet dan bij een een gestructureerd 
interview. Zo is er ruimte voor aanpassing van de wijze hoe vragen worden gesteld aan de hand van 
hoe het interview loopt. Zo kunnen wij ook doorvragen op bepaalde onderwerpen als wij denken dat 
dit ten goede zal komen aan het onderzoek. Door te werken met een topiclijst kan gewaarborgd 
worden dat onze deelvragen beantwoord worden maar er is er ook speling voor verandering die in het 
gesprek opkomen. 
 
De kennis die tijdens deze interviews is opgedaan, in combinatie met relevante wetenschappelijke 
artikelen en literatuur heeft voor de basis van dit rapport gezorgd. 
 
Gesprekstechniek 
 
Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van de Luisteren Samenvatten Doorvragen Methode. De 
Luisteren Samenvatten Doorvragen methode is een gesprekstechniek waarbij extra aandacht wordt 
geschonken aan de houding die je aanneemt en het effect daarvan op de geïnterviewde. De kunst 
van het vragen stellen begint ten eerste met luisteren. Met een open lichaamshouding laat je zien dat 
je geïnteresseerd bent in wat de ander te zeggen heeft. Hierbij is op gelet tijdens de interviews, 
Gwynn leidt meestal het gesprek en maakte hierbij veel oogcontact. Loraine maakte meestal de 
aantekeningen. Hierbij werd door ons gelet op de non- verbale houding die we beide aannamen. Na 
afloop van de betoog van de geïnterviewde vatten wij om de beurt de boodschap samen. Hierdoor 
kan er gekeken worden of de boodschap goed begrepen is. Zo niet dan heeft de geïnterviewde de 
gelegenheid om aan te vullen of te corrigeren. Samenvattingen geven het gesprek structuur. Verder 
hadden we natuurlijk een topiclijst maar we speurden tijdens de gesprekken constant naar 
aanknopingspunten om door te vragen.  
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Theoretisch Kader  

Wat zijn burgerinitiatieven? 

In feite is participatie heel simpel. Meedoen. Maatschappelijke participatie is gewoon: meedoen in de 
samenleving. We doen het dan ook al duizenden jaren: meedoen zit in de homosapiens in de genen. 
We deden dat al toen we de waterschappen oprichten om ons gezamenlijk te beschermen tegen 
water. We deden dat toen we in voorbije eeuwen de charitatieve en filantropische instelling opzetten 
om maatschappelijke nood te lenigen. We deden dat toen we aan het eind van de negentiende eeuw 
de corporaties en sociale-zekerheidskassen in het leven riepen om ons te beschermen tegen ziekte, 
armoede en verpaupering. We deden dat toen we uit verzet tegen de opsluiting in psychiatrische 
ziekenhuizen wegloophuizen opzetten, En we doen dat nog door ons als mantelzorger of vrijwilliger in 
te zetten, door energiecollectieven en zorgcoöperaties te vormen, door broodfondsen en stadsdorpen, 
door thuisafgehaald.nl en buuv.nl (Boer, 2016).  

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij 
overheidsbeleid, het nemen van initiatieven door burgers, en het inspelen op ideeën en denkkracht 
van inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven (Boer, 2016). 

In de laatste jaren zie je veel mensen die op een andere manier naar de stad kijken. Steeds meer 
burgers nemen taken op zich die impact hebben op de leefbaarheid van de stad. Het woord zegt het 
eigenlijk al, een burgerinitiatief wilt zeggen dat burgers het initiatief nemen gezamenlijk iets te 
ondernemen.Burgerinitiatieven zijn gezamenlijke activiteiten die burgers organiseren om een 
verbetering in de wijk aan te brengen, dat kan bijvoorbeeld zijn op gebied van leefbaarheid en 
veiligheid. Burgers nemen taken zelf in handen en bepalen zelf hoe ze dit precies inrichten. 
Gemeenten en instellingen hebben daarbij een stimulerende, faciliterende of een co-producerende rol 
(Verhoeve, 2015). Burgerinitiatieven heb je in alle soorten en maten omdat het er vanaf hangt waar 
de behoeftes liggen in de buurt en bij de buurtbewoners.  

Veel verschillende externe en interne factoren kunnen het voortbestaan van het initiatief in gevaar 
brengen. Er zijn steeds meer autonome burgerinitiatieven, hier is de gemeente blij mee, omdat ze 
verder geen subsidies aanvragen. Maar om autonoom te zijn heb je andere manieren nodig om aan 
geld te komen dan subsidies. In Amsterdam is dit een lastige kwestie, omdat de burgerinitiatieven al 
snel worden gezien als concurrentie voor ondernemingen in de buurt (beheerjebuurthuis.nl, 2016). Als 
je als buurthuis eten of drinken wilt schenken heb je een horecavergunning nodig, hier zitten veel 
haken en ogen aan.   
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Veranderende samenleving 

 
De samenleving is constant in verandering, Nederland is steeds meer aan het afstappen van de 
verzorgingsstaat. De overheid wilt om verschillende redenen af van de verzorgingsstaat, omdat er 
bijvoorbeeld steeds minder geld is en mensen geneigd zijn te veel op de overheid te leunen voor 
sociale voorzieningen. ‘De wijkaanpak is Amsterdam en daarbuiten en de aandacht voor 
bewonersparticipatie daarbinnen passen in een bredere omslag in de relatie tussen overheid en 
burgers. Die kan in grote lijnen worden getypeerd als een omslag van de verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving. Er werd bij de verzorgingsstaat meer gericht op defecten in mensen, die 
diagnosticeren en te repareren. Gaandeweg groeide het inzicht dat het netwerk rondom de burger 
ertoe deed bij die reparatie, maar de benadering bleef vooral  individueel. Een functie van secundair 
belang bleef lange tijd de eigen kracht van de burger, zowel individueel als in het sociale netwerk. Pas 
de laatste jaren komt daarin stap voor stap verandering (Vliet, v., 2015).  

Aan de andere kant zien mensen zelf ook steeds meer in hoe belangrijk sociale netwerken zijn voor 
bijvoorbeeld een wijk of buurt. Sinds Jan Rotmans eind 2012 zijn boek ‘In het Oog van de Orkaan’ 
publiceerde kwam er steeds meer belangstelling voor de groep burgers die ook wel ‘Kantelaars’ 
worden genoemd. Mensen die het belang van deze lokale sociale veranderingen in de steden willen 
aangaan. Mensen die op een andere manier naar de stad kijken en het heft in eigen handen nemen 
met betrekking tot de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Niet afwachtend zijn naar een overheid 
maar zelf actie ondernemen.  “En de beweging groeit. Dat merk je door de toegenomen aandacht in 
de media, de benoeming en erkenning ervan in politieke uitingen en natuurlijk door om je heen te 
kijken. Waar eerst vooral de innovators en early adopters zich aansloten, volgt nu een veel grotere 
groep, die je de early majority zou kunnen noemen. Een brede groep die aansluiting zoekt bij een 
vernieuwingsbeweging die inmiddels redelijk gevestigd en ontwikkeld is (Meerkerk, 2015).”  
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Nieuwland 

 

In dit hoofdstuk zal er wat verteld worden over de woningbouwvereniging Soweto, de Pieter 
Nieuwlandstraat 93/95 en zal de vraag ‘’Wat wordt er bedoeld met een sociaal- politiek 
buurtcentrum?’’ beantwoord worden. 

Woningbouwvereniging Soweto 

Ongeveer acht jaar geleden speelden de huidige oprichters met het idee om een eigen 
woningbouwvereniging op te richten. Woningbouwvereniging Soweto heeft zijn oorsprong in de 
Transvaalbuurt in Amsterdam. Nadat er veel sociale woonruimte verdween besloten bewoners en 
krakers uit de Transvaalbuurt de handen ineen te slaan. De eerste stap was het verwerven van een 
eerste pand in de Dapperbuurt in Amsterdam Oost.  

 

‘’Soweto is een woningbouwvereniging waar zelfwerkzaamheid van huurders voorop staat. Door 
panden aan groepen te verhuren die in eigen verantwoordelijkheid het gebouw beheren zorgt Soweto 
voor betaalbare woon en werkruimte. Soweto is een democratische vereniging waarin de leden 
gezamenlijk over het beleid van de woningbouwvereniging besluiten. Solidariteit en duurzaamheid 
spelen daarbij een grote rol.  

Woon en werkruimten van Soweto worden niet direct door Soweto aan individuele huurders verhuurd 
maar aan een pand vereniging. In de pand vereniging werken de verschillende huurders samen om 
het pand te beheren. Het zijn dan ook de pand verenigingen die over toelating van huurders besluiten. 
Op die manier krijgen huurders maximale verantwoordelijkheid over hun leefomgeving. ‘’ 
(https://soweto.nl/nl/over-ons) 

De wens van de oprichters van Soweto was om iets anders dan een vrijplaats, kraakpand of sociale 
huurwoning aan te bieden. Het eerste pand in de Pieter Nieuwlandstraat kwam vrij en er werd 
geprobeerd dit pand te verwerven. Hiervoor werd er 200.000 euro verzameld uit eigen vermogen van 
de woningbouwvereniging. Er was nog 200.000 euro nodig en dit werd geleend bij de Deutsche Bank. 
Een lening vinden bleek een moeizaam proces. Soweto viel buiten veel van de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor giften en leningen. Wellicht omdat het idee nog redelijk nieuw was en ze 
een ‘’grijs gebied’’ betraden. Het kostte veel tijd om een externe financier te vinden. Selj vertelde dat 
er ongeveer 150.000 euro bespaard is om het pand op deze manier zelf te hebben verworven en de 
verbouwingen die er moesten plaatsvinden voornamelijk voor door de mensen die actief zijn in het 
pand; vrijwilligers en vrienden.  
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Waar mogelijk zal het werk gedaan worden door mensen die actief zullen zijn in het pand; vrijwilligers 
en vrienden, maar niet zonder toezicht van vakkundige bouwers en architecten, zodat alles degelijk 
en veilig verloopt. Op deze manier worden zowel de kosten gedrukt als de kennis en skills binnen het 
team vergroot. Daarnaast creëert het een groter gevoel van persoonlijk engagement waardoor 
gemeenschapsgevoel en solidariteit wordt versterkt tussen de betrokkenen door samen te werken, 
een fysieke uiting van het collectief engagement voor het project als het ware. 

Het idee hierbij is dat Soweto zonder top- down regulering woningen wilt aanbieden voor sociale 
huurprijzen. Ze willen hiermee laten zien dat dit ook echt mogelijk is als zelfwerkzaamheid en 
solidariteit van de huurders hoog in het vaandel staat. De huur die er betaald wordt door de huurders 
gaat direct naar het afbetalen van de lening voor het. Als deze lening is afbetaald zal er gericht 
worden op het verwerven van een ander pand. Er wordt zodoende geen geld verspild aan 
overheadkosten. Of zoals bij sociale huurwoningen het geval is, wordt het geld dat over is als de 
lening afbetaald is niet geïnvesteerd in andere sociale projecten in de buurt. Zodoende betalen de 
huurders alleen de lening van Soweto af en wordt er geïnvesteerd in andere panden.  

 

Pieter Nieuwlandstraat 93/95 

De Pieter Nieuwlandstraat 93/95 is een schoolgebouw uit de laat- negentiende eeuw en tevens een 
gemeentelijk monument. Het pand beslaat in totaal 1.155 vierkante meter en een speelplaats van 130 
vierkante meter. Het gebouw bestaat uit twee verdiepingen en beslaat twee vleugels met lokalen en 
een ruime zolder.  

‘’Het gebouw is ongeveer even oud als de Dapperbuurt waar het zich in bevindt en is een van de 
weinige originele gebouwen in de directe omgeving. 
De buurt heeft in de jaren tachtig forse ingrepen te verduren gehad in het kader van de 
stadsvernieuwing. In diezelfde periode is het onderste deel van de linkerhelft van het gebouw in 
gebruik genomen als buurthuis en daartoe omgebouwd tot wat toen multifunctioneel centrum De Werf 
heette. De rest van het gebouw is als kantoor, noodschool voorziening en kinderdagverblijf gebruikt, 
zonder grote ingrepen in de constructie. Sinds het vertrek van welzijnsorganisatie Dynamo, waar De 
Werf in is opgegaan, en het kinderdagverblijf wordt het gebouw beheerd door tijdelijk verhuur van 
kantoorruimte.’’ (https://soweto.nl/nl/projecten/pieter-nieuwlandstraat) 
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De Pieter Nieuwland 93/95 biedt plek aan een woongemeenschap van elf mensen-, een sociaal 
politieke ruimte en vijf kantoor-/werkplaatsen. ‘’De Pieter Nieuwland gaat 11 betaalbare woonruimtes 
met gedeelte keukens en gemeenschapsruimtes bieden aan bewoners, die ook actief in de sociale 
ruimte meedraaien en andere bijdragen aan het pand leveren. De woongemeenschap is gebaseerd 
op vriendschap,respect en maatschappelijk betrokkenheid; de woonlasten zijn dan ook 
inkomensafhankelijk zodat er rekening wordt gehouden met het principe van betaalbaarheid voor 
iedereen.’’( https://soweto.nl/nl/woongemeenschap) 
 
‘’De Pieter Nieuwlandstraat biedt op de begane grond van de rechterhelft van het gebouw betaalbare 
werkruimtes. Initiatieven die gebruik maken van deze ruimtes zijn ook betrokken bij het dagelijks 
draaiend houden van het pand en de politiek-sociale ruimte.’’ (https://soweto.nl/nl/werkruimtes) 
 
De bedrijven die zijn gevestigd in de werkruimtes zijn: 
 

- Bicycle Clinic: recycled tweedehands fietsonderdelen, fietsreparaties en elke woensdagavond 
is er een do it yourself repair- avond waarin je kan leren hoe je zelf je fiets kan repareren; 

- Here to support: richt zich specifiek op vluchtelingen die tussen wal en schip terecht zijn 
gekomen. Hiermee worden asielzoekers die in een uitzichtloze situatie verkeren bedoeld 
omdat ze in ons land geen verblijfsvergunning krijgen, maar ook niet kunnen worden uitgezet; 

- Luk Hop Moon Kung Fu: een martial arts club; 
- Hermes boekhouding: is een boekhouder die zich specifiek richt op ZZP’ers die werkzaam 

zijn in de creatieve sector, stichtingen en verenigingen; 
- Doctor Bit's Lab & Communication Lab. 
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Wat wordt er bedoeld met een sociaal- politiek buurtcentrum? 

De publieke ruimte van de Pieter Nieuwlandstraat is het kloppende hart van het pand. Zoals in de 
gesprekken met Sjoerd en Selj is gevallen willen ze graag ‘’een counter gentrification force in het 
post- kapitalist future’’ zijn. De ruimte wordt compleet gerund door vrijwilligers en de activiteiten 
kunnen plaatsvinden donatie. ‘’Het wordt een plek, waar buurtbewoners elkaar dagelijks kunnen 
treffen voor een maaltijd, een weggeefwinkel, lokale culturele optredens of progressief debat. De 
ruimte wordt volledig gerund door vrijwilligers en versterkt door buurtondernemingen in de 
aanpalende bedrijfsruimten.’’ 

Er wordt gestreefd om in de sociaal- politieke ruimte een horizontaal georganiseerde plek te creëren 
waar de de buurt, bewoners en betrokken gemeenschappen zich op hun gemak te laten voelen om 
initiatief te nemen om aan deze ruimte een invulling te geven. Hier willen ze een laagdrempelige 
ontmoetingsruimte creëren voor de buurtbewoners. Hierbij kunnen er verschillende zaken en 
vraagstukken die op buurtniveau spelen op de kaart gezet worden. Tegelijkertijd is er ruimte om stil te 
staan bij maatschappelijke vraagstukken. Het is een plek waar activist en burger elkaar kunnen 
ontmoeten om zo van elkaar te leren. Het is een plek waar de buurt elkaar kan ontmoeten. Hiervoor is 
het sociale element en een open karakter belangrijk.  

 

 

Organisatoren en initiatiefnemers die iets willen ondernemen binnen deze ruimte worden uitgenodigd 
om deel te worden van het vrijwilligerscollectief. Nieuwland wil niet enkel de ruimte aanbieden, maar 
er naar streven om samen een programma te ontwikkelen met de initiatiefnemer. Hierbij ligt een grote 
verantwoordelijkheid bij de organisator zelf. Het is dus bijvoorbeeld ook een eis dat de organisator zelf 
de ruimte netjes achterlaat en als er dingen verschoven moeten worden weer naderhand terug op zijn 
plaats zet. Nieuwland staat (bijna) overal voor open, maar het is wel belangrijk om vooraf af te 
stemmen met de organisator of de neuzen dezelfde kant op staan. Er moet bijvoorbeeld wel een 
sociaal of politiek element in de activiteit zitten, en de activiteit moet passen bij de mindset van 
Nieuwland. De ruimte wordt niet verhuurd maar moet wel gebruik van worden gemaakt voor een 
initiatief dat een maatschappelijk nut dient.  

Wat de aandachtspunten precies zijn voor organisatoren moet nog uitgewerkt worden. Eline merkte 
op dat een kader aandachtspunten voor organisatoren hierbij in zou kunnen helpen. 

Op het moment hebben ze af en toe een programma of activiteit lopen, zoals bijvoorbeeld 
filmavonden, op dinsdag kan je er je haar laten knippen en een eens in de zoveel tijd is er een 
kledingruil. 
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Waaruit bestaan de netwerken van Nieuwland? 

 
Hoe is de relatie met de buurt? 

Een relatie tussen de buurt en een burgerinitiatief kan op vele manieren zijn vormgegeven. In deze 
paragraaf zullen we wat meer vertellen over de Dapperbuurt. Vervolgens zullen we kijken naar 
Nieuwland en de band met de Dapperbuurt. Afsluitend zullen we richten op de buurtbewoners en hoe 
zij tegen Nieuwland aankijken.  

 

De Dapperbuurt 

De Dapperbuurt is een van de buurten in het Amsterdamse stadsdeel Oud-Oost. De Dapperbuurt 
grenst aan de Indische Buurt en heeft ook overeenkomsten met de Indische buurt. In de 
onderstaande kaart is goed af te lezen welk gebied de Dapperbuurt omslaat.  
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In de Dapperbuurt zijn er veel woningen met een lage huurprijs en er is af en toe sprake van armoede 
in de buurt. De Dapperbuurt is een gemengde buurt, waarin veel gezinnen met een lager inkomen 
maar ook studenten en jongeren wonen. In de jaren ’80 is er veel stadsvernieuwing geweest. Er staan 
relatief veel middelgrote sociale huurwoningen, die goed worden gewaardeerd. Ook vindt er dagelijks 
de Dappermarkt plaats. De Dappermarkt is een dagelijkse markt, die als trekpleister werkt voor 
mensen uit de wijdere omgeving (Gebiedsanalyse, 2016). 
Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vermeld dat de Dapperbuurt een van de buurten in 
Amsterdam is met het hoogst aantal langdurige lage inkomens.  
 
Het lectoraat Culturele en Maatschappelijke Dynamiek van de Hogeschool van Amsterdam voert een 
onderzoek naar de sociale mobiliteit in de Dapperbuurt uit. Door het tussentijdse rapport dat door het 
lectoraat Culturele en Maatschappelijke Dynamiek in samenwerking met de Dapperbuurt is opgesteld 
is veel nuttige informatie tot het licht gekomen over de Dapperbuurt. Het lectoraat heeft op 
verschillende thema's gekeken hoe het ervoor staat in de Dapperbuurt. Een deel van de tussentijdse 
bevindingen staan kort hieronder vermeld. 
 
 

Veiligheid 
´´Hoewel de veiligheid is toegenomen  (tussen 2003-2013), ligt de veiligheid in Oud-Oost nog 
vrij hoog in vergelijking met de andere gebieden in Amsterdam Oost. De Dapperbuurt heeft 
het laagste cijfer van Oost op de Veiligheidsindex 2015 (Veiligheidsindex, 2015). Specifiek 
voor de Dapperbuurt worden nog relatief veel misdrijven gepleegd (gerapporteerd 
slachtofferschap), is er veel overlast van jongeren (21%) en drugsproblematiek (20%). 
Prioriteit in de overlastaanpak hebben het worden lastiggevallen op straat en dronken 
mensen op straat (Prio’s overlastaanpak 31 buurten Oost, …). Men voelt zich ook vaker 
onveilig in de buurt (subjectieve veiligheid) ten opzichte van het gemiddelde van Oud-Oost 
(Gemeente Amsterdam, 2014). 
 
Jongeren 
Jongeren hebben relatief vaak een achterstandspositie en hebben te maken met schooluitval, 
een tekort aan stageplaatsen en perspectief op betaald werk. Ook laat een aanzienlijk aantal 
jongeren zich in met criminaliteit. 
 
Economie, dienstverlening en gezondheid 
Terwijl Oud-Oost zich gemiddeld op economisch gebied positief ontwikkelt, wordt duidelijk dat 
met de ontwikkeling van Oostpoort de Eerste van Swindenstraat in de Dapperbuurt achter lijkt 
te blijven. Met betrekking tot de sociaal-economische positie zijn er daarnaast meer 
huishoudens met een minimuminkomen, in vergelijking met de rest van Amsterdam. 
 
Gemiddeld wordt er in Oud- Oost door 45% van de huishoudens gebruik gemaakt van 
minstens één regeling (bv. op het gebied van werk of zorg). In de Dapperbuurt stapelen de 
regelingen zich relatief veel op. Ten slotte komt in de Dapperbuurt overgewicht vaker voor 
(29%) dan andere buurten, zoals de Weesperzijde en Oosterparkbuurt (17%). 
 
 
Leefbaarheid en sociale kwaliteit 
Opvallend is dat, vergeleken met andere buurten in Oost, buurtbewoners aangeven relatief 
weinig andere buurtbewoners te kennen, 22 % (tov 35% in heel Oost). De score op sociale 
kwaliteit ligt lager dan in de rest van Oost en Amsterdam´´ (Gemeente Amsterdam, OI&S, 
2014, Bewoners over hun buurt in Oost). 
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‘’In een interview met een bewoner van de Dapperbuurt werd duidelijk dat de Dappermarkt zowel als 
spil en als breukvlak kan worden gezien. Als het markt is gebeurt er veel, trekt het mensen aan en 
bewoners zijn er trots op. Maar op andere momenten is het een kale straat en juist door de 
Dappermarkt kan er weinig worden gedaan met de straat. Het stratenpatroon bestaat uit woonstraten 
die haaks op de Dapperstraat liggen, met als gevolg dat de straten als het ware gesplitst worden door 
de Dappermarkt ‘’ (Bos et al, 2016). 

Deze informatie komt overeen met kennis die wij hebben opgedaan uit de gesprekken met 
participatiemakelaars Rob van Veelen en Stephany van Veen. Rob van Veelen was jarenlang 
werkzaam in de Indische buurt. Stephany van Veen is de huidige participatiemakelaar in de 
Dapperbuurt. Volgens Rob van Veelen zijn er weinig natuurlijke ontmoetingsplekken in de 
Dapperbuurt. Je kan elkaar gemakkelijk mislopen. Er is bijvoorbeeld geen leuk pleintje en er zijn 
weinig natuurlijke manieren in de openbare ruimte om elkaar te ontmoeten. Ook ziet Rob dat de 
creatieve klasse in de Dapperbuurt zich vaker op het centrum focust. In de Indische buurt 
ondernemen deze creatievelingen bijvoorbeeld vaker buurtactiviteiten. Dit zie je minder gebeuren in 
de Dapperbuurt. Volgens Stephany van Veen is de sociale cohesie in de Dapperbuurt niet heel sterk. 
Hoewel er soms wel de behoefte is om elkaar beter te leren kennen. Er zijn wel wat actieve bewoners 
maar die zijn vaak veel op hun eigen stukje van de straat gefocussed. Er is geen logische connectie 
met het andere deel van de Dapperbuurt. Je ziet dat iets overstijgends organiseren vaak als moeilijk 
ervaren wordt onder bewoners in de Dapperbuurt. Dit komt mede door de Dappermarkt, die de 
straten als het ware in twee stukken opdeelt. Hierdoor is er geen natuurlijk connectie tussen de delen 
van de straten. Sociale activiteiten die plaatsvinden zijn vaak alleen op het eigen deel van de straat 
georiënteerd. 

De Dapperbuurt viel ook net buiten het de veertig wijken van Vogelaar (van Vliet, 2012). Deze veertig 
wijken betrof een lijst van veertig Nederlandse probleemwijken die door de toenmalige minister van 
Wonen, Wijken en Integratie bekend werd gemaakt, namelijk Ella Vogelaar. In deze zogenoemde 
‘aandachtswijken’ werden gedurende de kabinetsperiode Balkenende IV extra investeringen gedaan. 
Dit moest de stapeling van economische, fysieke en sociale problemen die zich in deze wijken 
voordoen tegengaan. De Dapperbuurt kon niet meeliften zoals de Transvaalbuurt en de Indische 
buurt daar wel de mogelijkheid toe kregen. In deze buurten zijn toen veel sociale ondernemingen en 
burgerinitiatieven gestart en was er ruimte voor experiment. Tot vandaag zie je in vergelijking met de 
Dapperbuurt dat hier nog steeds een sterkere sociale en culturele dynamiek is volgens Stephany en 
Rob. Dit extra geld dat beschikbaar kwam zorgde ervoor dat burgers dingen gingen ondernemen en 
dat projecten snel uitgevoerd kunnen worden. Mede hierdoor ontstond er een sterk informeel netwerk 
binnen de Indische buurt.  
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Nieuwland en de Dapperbuurt 

 

Er is momenteel nog niet heel veel contact tussen Nieuwland en de buurtbewoners van de 
Dapperbuurt. Dit komt vooral doordat de verbouwingen langer dan verwacht uitvallen. Hierdoor is er 
nog niet de mogelijkheid geweest om veel tijd te investeren in de relatie met de buurt. Ook waren er 
door de verbouwing wat klachten binnengekomen over geluidsoverlast van de verbouwing. Nieuwland 
gaf aan wel open te zijn voor de buurt en zou graag een sterkere connectie hebben met de 
Dapperbuurt. Hiervoor zouden er activiteiten aan het programma kunnen worden toegevoegd die 
onder buurtbewoners spelen. De publieke ruimte die beschikbaar is kan zodoende een ruimte zijn 
waar maatschappelijke vraagstukken en trends binnen de buurt besproken kunnen worden. ‘’An anti- 
gentrification force in the post capitalist society.’’ Is gevallen in een gesprek met Sjoerd en Selj. Hoe 
deze ambitie zich uitkristalliseert is natuurlijk de vraag.  

Wel zijn de eerste contacten gelegd na het binnenkomen van de klacht met betrekking tot de 
geluidsoverlast. Toen zijn er wat mensen van de woongroep de deuren langs gegaan. Dit om te kijken 
waar de klacht vandaan kwam en of er afspraken met deze buurman of buurvrouw gemaakt kunnen 
worden. Mede hierdoor is er de mogelijkheid geweest om een praatje te maken met de buren en is 
het eerste contact gelegd. Een programma dat plaats heeft gevonden was een buurtbewoonster te 
laten koken, tijdens dit programma kwamen er veel buurtbewoners over de vloer. De eerste contacten 
zijn dus al gelegd, het moet zich nu nog verder uitkristalliseren. Volgens gebiedsmakelaar Stephany 
van Veen heeft Nieuwland een unieke positie om te proberen om meerdere buren te betrekken. Wat 
je bij veel sociaal- culturele activiteiten in de Dapperbuurt ziet gebeuren is dat er maar op een deel 
van de straat wordt gefocust. Het is lastig om iets overstijgend te organiseren omdat er geen directe 
aansluiting is met de andere helft van de straat.  

De tweede stap is om de buurt echt te leren kennen en te kijken hoe beide partijen een aanvulling 
voor elkaar kunnen zijn. Hiervoor is het belangrijk om te kijken wat er speelt in de buurt en wat er 
leeft. Er zijn wel een paar ideeën vanuit Nieuwland hierover die wellicht voor beide partijen interessant 
zouden kunnen zijn. Die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Deze ideeën zullen wij verder 
toelichten in het laatste hoofdstuk met aanbevelingen.  

Nieuwland zou een plek kunnen zijn waar het informele buurtnetwerk van de Dapperbuurt versterkt 
zou kunnen worden. Er is relatief weinig sociale cohesie en sociale controle in de Dapperbuurt. De 
buurtbewoners die wij hebben gesproken gaven bijvoorbeeld vaak aan hun mede- buurtbewoners niet 
echt te kennen ook al wonen ze er al jaren. Nieuwland zou voor de buurtbewoners een plek kunnen 
zijn voor buurtbewoners om samen te komen en elkaar te leren kennen. Tegelijkertijd kan de politieke 
dimensie van de publieke ruimte van Nieuwland en de activistische achtergrond van de bewoners 
dienen als een soort gereedschap tot empowerment voor buurtbewoners. Empowerment is het proces 
waardoor mensen meer invloed verwerven over beslissingen en acties die van invloed zijn op hun 
eigen leefomgeving en gezondheid. Het versterken van de capaciteiten om meer zeggenschap te 
verkrijgen over de eigen situatie en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen is de kern van 
empowerment (Spierts, 2014).  
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Buurtbewoners zeiden in eerste instantie niet politiek geïnteresseerd te zijn. Maar als je even 
doorvraagt dan zijn er altijd wel zaken in de buurt of in de stad die ze interesseren of anders zouden 
willen zien. Vaak gevolgd door de uitspraak ‘’maarja wat doe je er aan he?’’ Het inzetten op 
empowerment zou naar ons idee van waarde zijn voor de bewoners van de Dapperbuurt. Nieuwland 
zou een plek kunnen zijn om de buurtbewoners te laten samenkomen en deze buurtbewoners 
zodoende de mogelijkheid te geven om elkaar ook echt te leren kennen. Met de politieke dimensie 
van de publieke ruimte en de activistische achtergrond van de bewoners kan ook gewerkt worden aan 
het versterken van de capaciteiten van om meer zeggenschap over de eigen situatie te krijgen. Er kan 
gewerkt worden aan het creëren van bewustwording bij de buurtbewoners over het feit dat ze wel 
degelijk iets kunnen veranderen in de buurt of stad. 
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De Dapperbuurt tegenover Nieuwland 

 

Veel buurtbewoners die wij gesproken hebben kennen Nieuwland nog niet. Ze weten niet dat 
Nieuwland er zit. Of ze hebben er wel van gehoord maar wat nog niet precies wat ze aan Nieuwland 
hebben. Veel mensen gaven wel aan een keer langs te willen komen. Dan moet er wel iets leuks of 
gezelligs te beleven zijn natuurlijk. Eten en kaartspelletjes werden vaak genoemd onder de 
interesses.  

Een buurvrouw gaf aan dat er veel vraag naar activiteiten voor kinderen en tiener(meiden) is. Dit is 
namelijk wegbezuinigd door Dynamo en er is hier een grote vraag naar. In een interview met Eline 
kwam echter naar voren dat er niemand van de vrijwilligersgroep het ziet zitten om een activiteit met 
kinderen of tieners te organiseren. Voor het eventueel opzetten van een soortgelijke activiteit zal dus 
nog een vrijwilliger, buurtbewoner of geïnteresseerde gevonden moeten worden. 

Rob van Velen gaf aan dat ‘’er veel energie zit in moderne moslima’s in de Dapperbuurt.’’ Dit merkten 
wij ook tijdens het afnemen van de buurt interviews. Veel vrouwen die wij spraken hadden veel ideeën 
over de buurt. Zij vertelden dat er ook behoefte is aan activiteiten die specifiek op vrouwen gericht 
zijn. Zoals bijvoorbeeld sporten of yoga voor vrouwen. Veel vrouwen gaan nu naar andere buurten 
voor dit soort activiteiten en vrouwenclubjes omdat er geen activiteiten zijn die dit aanbieden in de 
Dapperbuurt. Er zijn momenteel wel een yogalessen in Nieuwland, misschien zou dit beter 
gecommuniceerd kunnen worden tegenover de buurt, want blijkbaar is er wel behoefte aan een yoga 
club. 

Een buurtbewoonster gaf aan dat het wellicht handig zou zijn om openingstijden op te hangen. Het is 
niet echt duidelijk wanneer Nieuwland open is of niet. Misschien is het een goed idee om ook een 
lichtje te plaatsen in de hal. Of de deuren open zetten als er een activiteit plaatsvindt. Verwarring over 
het programma, en wanneer we lang kunnen komen hebben wij zelf ook ondervonden. Soms vonden 
wij het lastig om in te schatten wanneer we langs kunnen komen en wanneer niet. Ook omdat de 
voordeur een beetje klemt en er veel posters hingen was het soms niet duidelijk wanneer de deuren 
open gingen bij een programma. Duidelijk communiceren dat je open of dicht bent zou voor meer 
duidelijkheid kunnen zorgen en ongemakkelijke situaties voor buurtbewoners kunnen voorkomen. 
Veel buurtbewoners wisten ook überhaupt niet dat het een wijkcentrum was of dat het er een 
programma is. We bijvoorbeeld een man die vaak bij de Bycicle Clinic komt. Hij kwam dus vaak in de 
Pieter Nieuwland 93/95, maar bij hem was het ook niet bekend dat er een programma was in de 
publieke ruimte. Er zou aan kunnen worden gedacht om het duidelijker te maken op de deur dat 
Nieuwland wijkcentrum is en wat het programma precies inhoudt.  

Er is ook een groepje jongeren dat graag een plek zou willen hebben, niet om te hangen. Maar om 
informatie met elkaar en professionals uit te kunnen wisselen. Iemand die hen zou kunnen helpen met 
bijvoorbeeld belastingen. Deze behoefte zou goed inspelen op het idee van Sjoerd om een precariteit 
spreekuur of woonspreekuur te organiseren. 

Er is ook het idee van een restauranthouder in de buurt om wat te doen tegen de voedselverspilling 
van de Dappermarkt. Er blijven natuurlijk elke dag na afloop van de Dappermarkt veel nog eetbare 
producten liggen. Er speelt het idee om met deze voedselverspilling iets te doen. Een afhaalpunt of 
de goederen verzamelen en maaltijden te maken voor de buurt zijn opties om naar te kijken. Een 
dergelijke activiteit zou wellicht goed passen bij het sociaal- politieke karakter van Nieuwland. 

Er is al eerder een open dag georganiseerd natuurlijk. Maar wellicht zou het leuk zijn om als alle 
verbouwingen klaar zijn en er bij de bewoners ook weer een beetje ademruimte is, om een buurtfeest 
of buurtborrel te organiseren. Dit zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om de buurtbewoners nog 
beter te leren kennen. 
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Nieuwland wilt graag dat buurt naar hen toekomt om initiatief te nemen om activiteiten te organiseren. 
Dit is misschien nog een grote stap voor de buurtbewoners van de Dapperbuurt. Tijdens onze buurt 
interviews kwamen buurtbewoners soms wat verlegen over. Dan is het misschien een grote stap van 
buurtbewoners om gelijk te komen met een voorstel voor een activiteit. Ook gaf een buurtbewoonster 
aan dat er overlast is van het cafe op de hoek en jongeren die op straat hangen. Dit tweede geeft ook 
aan dat er weinig sociale controle is in de buurt.. 

Wij denken dat het handig zou zijn om eerst in te zetten op het versterken van het informele netwerk 
in de Dapperbuurt. Dit kan gedaan worden met activiteiten die de buurt aanspreken en de 
buurtbewoners nieuwsgierig maken. Zoals bijvoorbeeld een buurtborrel of buurtfeest. Tijdens deze 
activiteiten en als het netwerk zich een beetje vormt zou er kunnen worden geprobeerd om de 
buurtbewoners te stimuleren om zelf een activiteit te ontwikkelen.   

‘’Ik stimuleer mensen om plannen te maken. Ik vraag waar hun passie zit en hoe ze die productief 
kunnen maken. Soms moet ik ook afremmen omdat de plannen nog beter uitgedacht moeten worden. 
Het gaat er ook om dat we dingen beetje voor beetje regelen. Ik zie daarin drie fasen. De eerste fase 
is de aanjaag fase, daarna komt de opbouw en de verzelfstandiging. Ziegler en Azaroosh herkennen 
dit verhaal uit de praktijk. Ook bij hen begint het met met mensen uitnodigen om in gesprek te gaan, 
om te achterhalen wat ze willen en kunnen. Om te inspireren en het vertrouwen te geven dat ze veel 
meer kunnen dan ze denken en dat ze ertoe doen. Om ervoor te zorgen dat ze er niet alleen voor 
staan maar dat ze deel gaan uitmaken van een netwerk, een groep mensen waar ze op terug kunnen 
vallen en waar ze ondersteuning vinden voor hun plannen en ideeen. Om hun daarbij steeds meer 
verantwoordelijkheid te geven voor de eigen plannen en de groep, en om ze een podium te geven 
waardoor ze de buitenwereld hun talenten kunnen tonen. ( Schleijpen & Leatemia, 2014) 
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Relatie met de gemeente 

 

In deze paragraaf zal beschreven worden hoe Nieuwland tegen de gemeente aankijkt en wat voor 
een relatie ze graag met de gemeente Amsterdam zouden willen hebben. Anderzijds wordt er ook 
naar de houding van de gemeente Amsterdam gekeken ten opzichte van burgerinitiatieven in het 
algemeen, en specifiek op Nieuwland. 

 

De gemeente tegenover Nieuwland 

In 2008, ondertekenden bestuurders van rijk, gemeente en stadsdelen het Charter Amsterdam waarin 
ze hun commitment plechtig vastlegden in maar liefst bijna 150 afspraken. Er ging een periode van 
start waarin in de betreffende wijken hard gewerkt werd aan de realisatie van plannen op 
uiteenlopende gebieden: samenhang in de wijk, projecten om ‘achter de voordeur’ hulp te bieden aan 
multiprobleemgezinnen en te komen tot ‘gezonde wijken’ en verbetering van het onderwijs. Een 
speerpunt in de Amsterdamse Wijkaanpak was en is bewonersparticipatie. Alleen met de inzet van 
bewoners kan de wijkaanpak een succes worden, zo was en is de overtuiging (Vliet, v., 2012.) 

In verschillende stadsdelen werden in 2008 participatiemakelaars aangesteld. Dat gebeurde onder 
meer in Amsterdam-Noord, -Oost en -Zuidoost. In andere stadsdelen is de functie van 
participatiemakelaar uitbesteed aan een welzijnsorganisatie, zoals in West aan stichting 
Buurtparticipatie (Bos en Lommer) en Dock (De Baarsjes), in Nieuw-West aan Eigenwijks 
(Slotervaart) en in Osdorp aan het Amsterdams Steunpunt Wonen (Vliet, v., 2012) 

Stephany van Veen is de participatiemakelaar in de Dapperbuurt, wat inhoudt dat zij voor de 
Gemeente de oren en ogen is van Stadsdeel Oost, en daarmee de schakel tussen bewoners en 
gemeente. Daar waar een traditionele ambtenaar voorheen met name binnen de muren van het 
stadsdeelkantoor te vinden was, tref je Stephany vooral vaak in de buurt. Door aanwezig te zijn bij 
evenementen die belangrijk zijn voor de buurtbewoners, maakt Stephany het mogelijk om goed op de 
hoogte te zijn van het wel en wee van de buurt. Het achterliggende idee dat hieraan ten grondslag ligt 
is dat de gemeente het eigen initiatief van bewoners moet gaan faciliteren, in plaats van te sturen, 
zoals tot kort geleden meer het geval was. Haar functie: een makelaar is een soort verbindingsstuk 
tussen verschillende initiatieven, om deze te helpen hun doelen te realiseren. Kerntaken hiervan zijn: 
weten wat er speelt in de buurt (signaleren) en interessante partijen met elkaar te verbinden (Bos et 
al., 2016.) Ook is Stephany veel in contact met buurtbewoners, hieruit haalt zij prioriteiten uit wat er 
speelt en dit wordt meegenomen in de ontwikkeling van de gebiedsplannen.  

Stephany gaf aan dat ze denkt dat het goed is dat Nieuwland er zit. Ze had al eerder een korte 
rondleiding gehad door het pand. Stephany kan fungeren als spil tussen Nieuwland en andere 
organisaties en buurtbewoners. Aangezien Stephany hier goed op de hoogte van is. Rob van Veelen 
vertelde dat het bij de Meevaart bijvoorbeeld gebruikelijk is dat er een keer per twee weken iemand 
langskomt van de gemeente om te kletsen en de zaken door te nemen. Dit vonden zij prettig werken 
omdat er zo voldoende contact was en er kon worden overlegd en kennis worden uitgewisseld. De 
Meevaart is een goed voorbeeld van een informele netwerk relatie tussen overheid en initiatiefnemer. 
Ambtenaren komen vaak spontaan en in hun vrije tijd langs. Soms om van het programma gebruik te 
maken, of gewoon om iets te drinken in het cafe. Door deze ongedwongen verhouding is het 
makkelijker om elkaar tegen te komen en dingen te bespreken. Verder komt Machteld, een 
ambtenaar, een keer per twee weken langs om zaken door te nemen.  

De initiatieven in Amsterdam en Lissabon die wij hebben gesproken met een dergelijke informele 
band met de gemeente (Largos Residencias, Village Underground, De Meevaart) waren ook de 
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initiatieven die het beste hun doelstellingen kunnen verwezenlijken. Gesprekken vonden op 
willekeurige momenten en informeel plaats, ambtenaren kwamen uit zichzelf langs, ondernemers en 
ambtenaren vroegen elkaar advies en kaarten dingen bij elkaar aan waar nodig. Tegelijkertijd 
betekent dit niet dat je je autonomie hoeft te verliezen. Elk van deze initiatieven met een soortgelijke 
relatie benadrukte het feit dat zij zelf nog de touwtjes in handen hielden. 

Stephany denkt dat de eerste stap naar een betere relatie tussen beide is om elkaar beter te leren 
kennen. Daarna kan er gekeken worden wat beide partijen precies voor elkaar kunnen betekenen.  
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Hoe kijkt Nieuwland aan tegen de Gemeente Amsterdam? 

 

In de gesprekken met Sjoerd en Selj kwam naar voren dat Nieuwland het idee had dat de gemeente 
Amsterdam geen proactieve houding aannam of hulp bood in het opstartproces. Volgens Selj steunt 
de gemeente Amsterdam vooral veel kleine burgerinitiatieven en vonden ze het lastig om met het idee 
van Nieuwland om te gaan omdat dit moeilijk te plaatsen was. Rob van Veelen kaartte dit ook aan als 
een muur waar burgers die een grotere sociale onderneming willen opzetten soms tegenaan lopen. 
Ook vond Nieuwland het vreemd dat de gemeente het niet heel veel uitmaakt wat er in de eerste 
instantie gebeurde met het pand. Het kon ook een hotel zijn geworden bijvoorbeeld, of een andere 
bestemming die niet veel aan de Dapperbuurt zou hebben toegevoegd. In plaats daarvan had 
Nieuwland de ambitie om van het leegstaande pand iets te creëren dat een positieve impact zou 
hebben op de Dapperbuurt. In plaats van dat dit idee en initiatief werd omarmd kregen ze 
voornamelijk het gevoel aan hun lot overgelaten te worden en op sommige momenten zelfs werden 
tegengewerkt. 

Tegenwoordig hebben ze het gevoel dat de gemeente Amsterdam, afdeling Handhaving, veel op hun 
dak zit. Door de eerdere klachten van geluidsoverlast werd gedreigd met een hoge dwangsom. Dit 
zorgde voor spanning en stress. Verder kaartte Selj aan dat de gemeente Amsterdam wellicht niet 
echt beschikt over het juridisch apparaat om met ‘’grijze gebieden’’, zoals Nieuwland om te gaan. Een 
restaurant of cafe willen ze bijvoorbeeld niet zijn, maar een maaltijd te kunnen aanbieden 
ondersteunend aan het programma zou fijn zijn.  

De manier waarop er met Nieuwland werd omgegaan was naar hun eigen zeggen een beetje 
kinderachtig. Het heeft veel tijd en moeite gekost en werkte soms remmend. Op dit moment zouden 
ze graag een volwassen relatie met de Gemeente willen hebben. Deze relatie zou aanvullend moeten 
zijn waarbij beide partijen iets kunnen betekenen voor elkaar. Het zou bijvoorbeeld ook fijn zijn om 
hulp te krijgen bij de bureaucratische rompslomp waar aan moet worden voldaan. 

Deze ervaringen met de gemeente Amsterdam is iets dat Jop Langehoff en Jip van der Duin van het 
sociaal- culturele platform de Kerk ook aankaarten. De Kerk is een sociaal- cultureel centrum in 
Amsterdam Noord. De Kerk is het eerste project van stichting Bildung. Bildung transformeert naar 
eigen zeggen grauwe gebouwen in de grote stad tot sociaal- culturele platformen met een woon- 
werkfunctie. 

Jop en Jip gaven aan dat het opstarten van een groter burgerinitiatief soms kan voelen als een 
bureaucratische doolhof. Meer handvatten vanuit de gemeente met betrekking tot wetten en regels 
waaraan voldaan moet worden zouden hierbij handig zijn. De Kerk was bijvoorbeeld veel tijd kwijt met 
het uitzoeken van alle wetten en regels waaraan voldaan moest worden, uit te zoeken. Met name het 
brandveilig maken van het pand kost veel tijd. Met een beetje hulp had wellicht een hoop tijd 
bespaard kunnen worden. Dit is iets waar Nieuwland ook tegenaan liep. Sjoerd gaf aan dat ze vaak 
een bepaald traject besloten of werd verteld te bewandelen. Maar dan werd later weer verteld dat wat 
ze gedaan hadden eigenlijk het verkeerde traject was. Dit krijg je dan later pas te horen. Jop en Jip 
gaven ook aan de Gemeente niet echt vaak tegen te komen. Je bent vaak druk bezig met het 
opzetten van je eigen initiatief en komt niet veel met ambtenaren in contact tijdens deze 
werkzaamheden. Er wordt geacht dat je zelf goed op de hoogte bent van de verschillende stappen die 
ondernomen moeten worden om dit tot proces tot een goed einde te leiden. Maar dit is niet altijd even 
duidelijk. En omdat je de gemeente niet op een natuurlijke manier in deze processen tegenkomt of 
helpt kan het voelen alsof ze alleen remmend werken omdat je ze natuurlijk wel tegenkomt op 
momenten dat er dingen moeten worden gecontroleerd, waarbij je te horen krijgt dat je nog niet kan 
starten met de activiteiten omdat bijvoorbeeld het pand nog niet aan de eisen voldoet. 
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Jop Langehoff en Jip van der Duin gaven aan dat zij gemerkt hebben dat ondernemers en 
ambtenaren vaak niet dezelfde ‘’taal’’ spreken. Het contact dat er is tussen de ambtenaar en de 
ondernemer zorgt dan soms voor irritatie. De ambtenaar praat vaak vanuit zijn kijk op de 
onderneming vanuit de kennis die is opgedaan in de systeemwereld. Terwijl de ondernemer vanuit de 
praktijk praat. Dit is iets dat ook voorbij kwam in het interview met Colin bij OT301. OT301 is 
broedplaats in Amsterdam- West. Het is een culturele werkgemeenschap met werkruimtes en 
faciliteiten in de vorm van horeca, filmprogramma, muziekstudio, oefenruimtes. Volgens Colin voelt de 
interactie die er is met ambtenaren soms als kleinerend, belerend en is er niet echt ruimte voor 
discussie in deze gesprekken. Deze omgang kan volgens Jop Langehoff en Jip van der Duin vast 
democratischer en menselijker. Het zou fijn zijn als meerdere ambtenaren binnen de gemeente beide 
‘’talen’’ spreken, sturen wanneer dit mogelijk is en de ondernemers met de juiste partij of afdeling 
verbinden. Elkaar niet snappen zorgt zodoende voor verwarring en irritatie. 

De participatiemakelaars die zijn aangesteld zijn een voorbeeld van ambtenaren die wel deze beide 
‘’talen’’ wel spreken. Maar ondernemers hebben vaak ook contact met andere ambtenaren. Als een 
groot deel van de ambtenaren waarmee een initiatiefnemer contact mee heeft niet over de juiste 
competenties beschikt om te stimuleren of faciliteren en er zodoende niet de indruk wordt gegeven 
dat de gemeente Amsterdam burgerinitiatief en participatie hoog in het vaandel heeft staan. Dan heb 
je als initiatiefnemer al snel het idee dat dit voor een groot deel van de ambtenaren zo geldt. Als 
gemeente echt dit soort ondernemers en initiatiefnemers wilt steunen moet er misschien gekeken 
worden naar het scholen van verschillende ambtenaren waar initiatiefnemers contact mee hebben. 
Anders kan dit misschien de samenwerking in de weg zitten. 

Voor nu kan Nieuwland investeren in de relatie met Stephany van Veen. Samen kan er gekeken 
worden naar wat er mogelijk is binnen de Dapperbuurt en Nieuwland. Elkaar beter leren kennen is 
hierbij de eerste stap. Volgens Imrat Verhoeven en Stan Majoor zou een burgerinitiatief zoals 
Nieuwland kunnen werken aan de relatie met de gemeente door de participatiemakelaar of andere 
ambtenaren uit te nodigen bij het programma of langs te komen. Hierbij is het niet de bedoeling dat je 
jezelf gaat verkopen, maar het is natuurlijk altijd handig om te laten zien wat je te bieden hebt en wat 
er te beleven valt. Tijdens dit programma kan dan een praatje gemaakt worden met de ambtenaar en 
kan je werken aan het creëren van een informele netwerkrelatie.  
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Relatie tussen soortgelijke initiatieven 

 
Op het moment werkt Nieuwland nog niet heel veel samen met andere soortgelijke initiatieven. Wel 
hebben zijn contact met mensen in de kraakbeweging en zijn zij deel van een netwerk van 
vrijplaatsen. Dit komt deels door de geschiedenis van de bewoners van de woongroep en de 
contacten die daarbij zijn opgedaan. Dit netwerk was handig bij bijvoorbeeld het klussen aan het 
pand. Joe’s garage en Bajesdorp zijn voorbeelden van initiatieven waar relatief veel interactie mee is. 
Joe’s garage is een kraakpand aan de pretoriusstraat. Bajesdorp is een vrijplaats vlakbij de oude 
Bijlmerbajes. Selj gaf wel aan open staan voor integratie met andere initiatieven. Nieuwland wil 
namelijk iets anders bieden dan een vrijplaats. Ook gaf Sjoerd aan contact te hebben gehad met de 
Meevaart en hiermee kennis mee uitgewisseld te hebben. 

In de netwerkrelaties die in Lissabon en Amsterdam bekeken zijn tussen de initiatieven onderling zie 
je eigenlijk een twee vormen van samenwerking. Deze samenwerkingen zijn grofweg te verdelen 
samenwerking op buurtniveau en samenwerking op stedelijk niveau. Op buurtniveau zijn er meestal 
connecties met initiatieven onderling waarbij ook echt een samenwerking plaatsvindt. Hierbij kan 
gedacht worden aan het delen van productiekosten, het sparren over de programma’s en activiteiten 
en het gebruiken van dezelfde promotiekanalen. In zulke samenwerking hoeven de doelstellingen van 
de organisaties niet perse overeen te komen, maar is het wel belangrijk dat de neuzen dezelfde kant 
gericht staan. Rob van Veelen gaf aan veel gebruik te maken van een netwerkkaart die hij constant 
up to date houdt. Hier in hield hij bij wat verschillende buurtbewoners in de Indische buurt 
ondernemen. Dit zou wellicht handig zijn om bij te houden voor de Dapperbuurt. Dit hoeft niet perse 
alleen voor Nieuwland’s rekening te komen maar zouden de sociale ondernemingen in de 
Dapperbuurt misschien samen aan kunnen werken om dit bij te houden.  

Verder zijn er een paar organisaties en buurtbewoners waar wellicht contact mee kan worden gezocht 
en een programma samen kan worden ontwikkeld. Deze sleutelfiguren zullen wij verder toelichten in 
het laatste hoofdstuk. Ook zijn er in Amsterdam en omstreken organisaties die soortgelijke normen en 
waarden hebben en waarmee kennis kan worden uitgewisseld. Jop en Jip van de Kerk gaven aan dat 
een spreekuur voor burgerinitiatieven misschien een leuk idee zou zijn. 

Wij wilden ons in het onderzoek het meest richten op deze relatie. Tijdens het literatuuronderzoek en 
de interviews kwamen wij er echter achter dat er nog niet heel veel kennis is over de waarde van 
relaties tussen soortgelijke initiatieven op stedelijk niveau. Organisaties vonden het lastig om het nut 
van sterke relaties op stedelijk niveau te omschrijven.  
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Zijn er elders (bijv. in Lissabon) voorbeelden te vinden van soortgelijk 
initiatieven en wat is de sleutel tot succes? 

 
In de inleiding wordt al eerder toegelicht dat in dit onderzoek ook gekeken wordt naar initiatieven in 
een andere stad in Europa. Er is voor de stad lissabon gekozen om een aantal redenen. Gwynn heeft 
het afgelopen jaar stage gelopen in Lissabon en heeft toen de kans gehad de stad goed te leren 
kennen. Zij heeft verder ook contacten in Lissabon die interessant waren om te benaderen voor dit 
onderzoek. Ook is er voor Lissabon gekozen omdat het een erg boeiende en bruisende stad is op het 
gebied van kunst en cultuur.  
 
In Lissabon zal gericht worden op diverse stadmakers en initiatieven die een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van de stad. Hierbij is het doel een inzicht te krijgen van de stedelijke en lokale 
netwerken van deze organisaties en stadmakers. Hierbij gaat de voorkeur uit naar initiatieven die op 
Nieuwland lijken. Er is gekeken naar wat de sleutel van hun succes is. Wij kiezen voor een 
vergelijking tussen Lissabon en Amsterdam omdat dit ons interessant mogelijkheid lijkt om voor deze 
initiatieven van elkaars praktijk te leren. Ook zijn wij zelf benieuwd hoe het er op het gebied van 
connectiviteit bij burgerinitiatieven aan toe gaat in andere steden in Europa.  
 
Lissabon is de hoofdstad van Portugal en telde in het jaar 2011 547.631 inwoners. De stad ligt in het 
centraal westelijke deel van het land dicht bij de Atlantische Oceaan en aan de oevers van de rivier 
de Taag.  De stad staat op de zevende plek van meest bezochte steden in Zuid Europa, na Istanbul, 
Rome, Barcelona, Madrid Athene en Milaan, met 1,740,000 toeristen in 2009.  
 
In 2008 is Portugal in een erge financiële crisis terecht gekomen, dit heeft Lissabon en zijn bewoners 
ook erg getroffen. Dit heeft ervoor gezorgt dat veel mensen hun banen kwijt zijn geraakt en veel 
bewoners zijn uit het centrum zijn vertrokken. In de Spaanse krant El Pais wordt geschreven over de 
verpaupering in Lissabon, door veel leegstaande gebouwen en een bevolking die voor 24% uit 65+ 
ers bestaat. In het historisch centrum, in beroemde wijken als Chiado, Baixa, Alfama, Graca, en 
Alcantara staan veel huizen leeg. Zelfs in de stadsdelen die het best aangeschreven staan, is veel 
leegstand. Tussen chique winkels, hotels, banken en multinationals staan er gebouwen die behoorlijk 
verpauperd zijn. De gemeente telt er zo’n vijftien op de Avenida da Liberdade, de belangrijkste 
verkeersader van Lissabon. Door de verpaupering van de gebouwen en de hoge huurprijzen worden 
jongeren uit Lissabon verjaagd en verandert de Portugese hoofdstad in een spookstad (F. Relea 
Gines, 2016). Planologen maar ook burgers zien in dat deze vorm van verpaupering in de stad slecht 
is voor de leefbaarheid van Lissabon.  
 

‘’We now count five years of austerity the Portuguese population had to survive. Because of 
it, we currently live in a violent social regression, the largest in the history of our young 
democracy: 28% of the population lives in poverty and 41% in severe material deprivation 
(source: INE); the poverty risk rate for children under 18 years is 24,4% (UNICEF); and 7% of 
children have permanent hunger (BACF). Rising unemployment contributes to an aggravation 
of the situation, with a real unemployment rate reaching 29%. Among youngsters this is 35%. 
We also have to deal with the increase in long-term unemployment (64% of total unemployed) 
and the huge increase of labor precariousness. The general lack of prospects in the future 
feeling has dramatically increased emigration, which corresponds today to more than 20% of 
the resident Portuguese population. In the last years, the amount of new economic exiles has 
been even bigger because of dictatorship’s escapes from colonial war, political police and 
poverty.  
 
‘Nevertheless, there are new paths shimmering through the mist, leading us to a real 
democracy: there are people willing to intervene in society; there are new ways of 
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communication and interaction (including digital), providing new forms of organization and 
social participation; there are innovative ways of participation, based on a new social 
development paradigm based on principles of sustainability, autonomy and self-organization ‘’ 
(Joana Dias, 2015). 

 
Ook de Europese Unie heeft ingezien dat het investeren in kunst en cultuur een positief effect heeft 
op de stad. In het Verdrag van Lissabon wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van cultuur. In 
de preambule van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) staat namelijk: „Geïnspireerd 
door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa”. Een van de belangrijkste 
doelstellingen, zoals vastgelegd in het Verdrag, is dat de Unie „haar rijke verscheidenheid van cultuur 
en taal” eerbiedigt en toeziet op „de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele 
erfgoed” (artikel 3 VEU). Volgens artikel 6 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) is de Unie op het gebied van cultuur bevoegd „om het optreden van de lidstaten te 
ondersteunen, te coördineren of aan te vullen” 
(http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.1.html). 
 
Met een deel van het geld dat Lissabon heeft gekregen heeft de gemeente het programma BIP-ZIP 
geïntroduceerd. BIP-ZIP staat voor een positieve benadering van probleemwijken, BIP-ZIP ookwel 
buurten en zones in Lissabon die prioriteit hebben op een interventie. Het BIP-ZIP-programma is een 
gemeentelijk instrument om met lokale partnerschappen en kleine interventies de leefomgeving te 
verbeteren. Dit wordt gedaan door het steunen van projecten die door de parochie, gemeente, lokale 
verenigingen, gemeenschappen en NGO’s worden georganiseerd om een bijdrage te leveren aan het 
versterken van de sociale cohesie in buurten en in de stad. Het is van groot belang dat er naar de 
behoeftes gekeken wordt van de bewoners en dat er goed naar ze geluisterd wordt. Op deze manier 
wil de gemeente de integratie van de bewoners bevorderen en een betere samenhang van de 
verschillende gebieden creëren.    
 
BIP-ZIP blijkt een hele belangrijke motor voor het ontwikkelen en ondersteunen van projecten. Het 
programma bestaan nu vijf jaar en werkt zijn vruchten zichtbaar af. Het programma heeft een positief 
effect op lokale organisaties, ontwikkeling van community-based partnerschappen, integratie, 
preventie van kansarme groepen, kansen voor jongeren, ouderen, revalidatie en ondernemerschap. 
In die vijf voorgaande jaren zijn er 546 aanvragen gedaan daarvan zijn 189 projecten geaccepteerd 
en 1.202 activiteiten zijn georganiseerd in de verschillende aandachtswijken. Hier is 7.000.000 euro 
naar toe gegaan. Er wordt dus duidelijk veel geïnvesteerd in het verbeteren van de aandachtsbuurten 
in Lissabon. Wat opvallend was is dat de projecten zodra ze worden goedgekeurd wel erg vrij worden 
gelaten in de verdere uitwerking. Zo blijkt uit het interview bij Academia Cidada, waarbij de autonomie 
van de organisatie altijd een grote rol heeft gespeeld. Zij geven dan ook aan dat er wel geld gebruikt 
wordt van BIP-ZIP, maar nog steeds de volledige zeggenschap hebben over de projecten. Dit is wel 
een groot verschil met Nederland waarin vaak elk detail genoteerd en gelegitimeerd moet worden, 
voor, na en tijdens projecten(Camara Municipal de Lisboa, 2013).  
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Wat wordt in het onderzoek verstaan als succes? 
 
Succes kun je op allerlei manieren benoemen. In dit onderzoek bedoelen wij met een ‘’succesvol 
initiatief’’ de initiatieven die het beste hun doelstellingen kunnen verwezenlijken. 
Omdat wij voornamelijk naar verbindingen hebben gekeken van het initiatief met de gemeente, de 
buurt en soortgelijke initiatieven wordt succes hier ook mee bepaald. Wij zagen dan ook dat de 
initiatieven die succesvol waren als een spin in het web zaten. De initiatieven die naar onze beleving 
het beste hun doelen tot uitwerking brachten hadden sterke netwerken en investeerde veel tijd in het 
onderhoud van deze netwerken. Hieronder zal toegelicht worden per organisatie of initiatief wat de 
succesfactoren zijn.    
In Lissabon hebben wij de beperkte tijd van een week gehad, wij hebben daarom besloten om ons op 
een breed palet van organisaties en stadmakers te richten.  
 
 
Village underground  
 
Village underground is een concept 
afkomstig van de Village underground in 
Londen. Het is een soort broedplaats 
waar goedkope werkruimte is 
gerealiseerd voor artiesten. Al hoeven het 
geen CAWA gecertificeerde kunstenaars 
te zijn zoals in Nederland. Village 
underground krijgt geen subsidies maar 
kan de werkruimtes goedkoop aanbieden 
door commerciële evenementen te 
organiseren en hebben ook een klein 
inkomen door het cafeetje dat aanwezig 
is. Ook organiseren ze gratis events die 
bedoeld zijn om artiesten en andere sociale initiatieven een podium te bieden. 
 

‘The money from the big corporate companies is to support our artistic vision’  
 

- Door events te organiseren voor bedrijven kunnen ze geld verdienen en de werkplekken 
goedkoop maken en events organiseren om starters te stimuleren; 

- De gemeente van Lissabon is zich meer gaan richten op creatieve innovatie waardoor 
projecten zoals Village Underground meer kans kregen om zich te ontwikkelen; 

- Er wordt niet gekeken naar negatieve kanten van de gemeente zoals bureaucratie en 
onbereikbaarheid maar voornamelijk naar waar overlappingen zijn en hoe zo op elkaar 
kunnen inspelen. Er wordt gekeken naar gezamenlijke doelen waar eventueel samen aan 
gewerkt kan worden; 

- Het hoofd bij de gemeente, die nu helaas weg is, had en heeft Village een goede band mee. 
Gelukkig hebben ze dat nu ook met de rest van de afdeling! 

- Marianna kreeg door start-up Lisboa hulp bij het ontwikkelen van haar project. Ze werd 
geholpen met het businessplan en met het aanvragen van leningen; 

- Marianna is partnerschappen aangaan met bedrijven die haar konden helpen met 
bijvoorbeeld verbouwingen. Zo kan Village kosten drukken en in ruil kan de andere 
organisatie in de programmering komen van Village Underground;   

- Ze hebben altijd een poster buiten hangen met de programmering er op; 
- Houden zich bezig met waar ze kunnen aansluiten op buurt behoeftes; 
- De relatie met de gemeente is heel erg hecht. Lunch afspraken worden geregeld om 

voortgang te bespreken. Er worden soms zelfs events gezamenlijk georganiseerd;  
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- Verder hebben zij ook connecties met soortgelijke initiatieven in de stad. Zo werd Village 
Underground met de opbouw geholpen en biedt Village Underground nu podium voor de 
andere organisatie, die zelf geen podium heeft. Ze wisselen kennis uit maar helpen elkaar 
ook met het realiseren van hun doelstellingen; 

- Village kan goede spreiding van toeristen veroorzaken. Dit komt onder andere doordat Village 
Underground buiten het centrum zit en een internationale naam heeft zorgt het voor spreiding 
van toeristen; 

- Ze maken van een braakliggend terrein een levendige plek waar mensen graag langskomen.  
 
Het gene dat het meeste opvalt bij Village Underground is hun actieve houding naar nieuwe relaties 
en verbindingen. Netwerken is een belangrijke factor bij Village Underground. Dat merkte wij toen we 
met Marianna in gesprek waren. Zij zag grote belangen in netwerken met andere initiatieven voor 
bijvoorbeeld co-productie. Soms waren dat organisaties die erg op Village leken maar er wordt ook 
samengewerkt met initiatieven die heel anders zijn maar wel een zelfde soort creatieve insteek 
hebben. Village heeft een podium die ze graag met andere organisatie willen delen. Door een actief 
netwerk maakt Village meer gebruik van de open ruimtes die zij hebben en kunnen zij meer artiesten 
een podium bieden. 
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Academia Cidada 
 
Academia Cidada (AC) is een organisatie die zich 
inzet voor democratie in de samenleving. Dit doen 
zij op verschillende manieren. Ze sporen mensen 
aan om te participeren in de samenleving en door 
handvatten te geven om zelf projecten te 
organiseren. Ook organiseren zij projecten om 
mensen te laten nadenken over de rechten en 
plichten in de samenleving. Zij werken met zeven 
focus punten waar de verschillende projecten 
onder vallen. De eerste drie jaar hebben zij zich 
voornamelijk op internationale netwerken en 
projecten gericht maar sinds een half jaar zijn ze 
zich meer bezig op lokaal niveau. Een aantal 
voorbeelden van projecten die zij doen; cine-cafe 
over een maatschappelijk probleem met 
nabespreking, op een aantal basisscholen geven 
ze maatschappij les (omdat dit uit het standaard 
lespakket was bezuinigd door de 
rechtsgeoriënteerde president), Portugese les 
aan vluchtelingen, buurtonderzoek om samen met 
de buurtbewoners een project te starten dat 
gericht is op community-building.      
 

- De deuren staan altijd open als er mensen aan het werk zijn. Dit is in Lissabon natuurlijk vaak 
mogelijk omdat het weer dat toelaat; 

- Ze hebben ingezien dat je als kleinere organisatie of jong initiatief je beter kan richten op 
kleine lokale netwerken in plaats van grote internationale netwerken. Om voor Europese 
fondsen in aanmerking te komen heb je veel ervaring nodig. De procedure is vaak een 
bureaucratische doolhof. Daarom richten ze zich nu meer op lokale projecten en werken nu 
met BIP-ZIP; 

- Naamsbekendheid gecreëerd door een grote demonstratie te organiseren; 
- Hebben twee jaar geleden een werkruimte gekregen in Alcantara (een sociaal huurwoning 

complex) voor maar 15 euro per maand; 
- Ze hebben een project voorgelegd aan de gemeente om de sociale cohesie te verbeteren in 

de buurt. Dit heeft de gemeente goedgekeurd zonder er veranderingen in aan te brengen. 
Zodoende blijft Academia Cidada autonoom met de dingen die ze organiseren maar hebben 
wel goed contact met de gemeente en maken wel gebruik van het geld van de gemeente; 

- Academia Cidada maakt deel uit van veel internationale netwerken. Dit heeft als voordeel dat 
ze veel informatie hebben kunnen delen. Het nadeel is dat er veel tijd in gaat zitten om naar 
internationale congressen te gaan en ze dan minder voor de mensen in Lissabon kunnen 
beteken. Zij hebben geleerd dat het geen zin heeft om alleen maar in internationale 
netwerken te zijn, omdat je dan dus minder goed kan richten op bijvoorbeeld de buurt; 

- Academia Cidada gaat langs bij buurtbewoners en beginnen met hun te kletsen. Ze kijken 
waar mensen in de buurt mee bezig zijn en waar ze behoefte aan hebben. Door een goed 
inzicht hierop te hebben willen ze samen met de gemeenschap iets organiseren; 

- Ze hadden wel al contact met een aantal soortgelijke organisaties maar doen sinds kort ook 
projecten samen. Er is dus veel contact in de vorm van vergaderingen. Er wordt op 
verschillende manieren gekeken hoe er een samenwerking tot stand kan komen en waar 
Academia Cidada mee kan helpen in het verwezenlijken van andere projecten; 
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- Ze zitten nog steeds in hun internationale netwerken. Op het moment doen ze geen projecten 
samen maar er worden wel meetings georganiseerd. Ook zijn er websites die actief worden 
bijgehouden over wat voor projecten er lopen en wat er gaande is in andere steden en 
landen; 

- Academia Cidada ziet veel waarde in het hebben van internationale netwerken om kennis en 
ervaring te delen met verschillende landen en organisaties; 

- Door lokale projecten te organiseren heeft Academia Cidada meer te zeggen over de invulling 
van deze projecten en is het makkelijker om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken; 

- Door partners te zijn in Europese projecten raakte Academia Cidada deel van hun autonomie 
kwijt. Dit komt doordat ze de projecten niet meer inrichten omdat de andere organisatie dit 
doet en ook met geld hebben zij niks te maken. Dit wordt allemaal bepaald door de andere 
organisatie; 
Als ze uit worden gekozen door een organisatie om een partner te zijn in een project dat een 
Europees fonds krijgt kan Academia Cidada alleen mensen uit Lissabon naar het project 
sturen.  

 
Een open houding naar de buurt is een belangrijk punt bij Academia Cidada. Dit besef hadden ze niet 
vanaf het begin maar nu Academia Cidada meer tijd steekt in lokale netwerken hebben zij hierdoor 
ook meer tijd om de buurt in te gaan en met mensen te praten. Academia Cidada is heel erg breed 
georiënteerd. Dit is een voordeel omdat ze voor bijna alles en iedereen openstaan. Het kan ook een 
valkuil zijn omdat er een focus mist.  
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Renovar a Mouraria  
 
Renovar a Mouraria is een groep van jonge 
mensen die de verpaupering van de buurt 
Mouraria wilden tegengaan door sociale- culturele 
projecten.  
Op het moment hebben zij twee buurtprojecten, 
juridische hulp en studiebegeleiding, deze 
projecten lopen het hele jaar door. Deze 
projecten worden gegeven door vrijwilligers. De 
andere projecten die afwisselend zijn worden 
gesponsord door het cafe waar een kleine 
inkomst uit wordt gegenereerd. Renovar a 
Mouraria organiseert ook muziek en film 
evenementen die gratis te bezoeken zijn.  
Renovar a Mouraria had op het begin moeite met de buurt. Of eerder gezegd de buurt had moeite 
met Renovar a Mouraria. Dit kwam doordat er argwaan was naar Renovar a Mouraria toe, over wat zij 
precies kwamen doen in de buurt. Er werd niet helemaal geloofd dat mensen die niet uit de buurt 
komen wel iets voor de buurt wilt doen. Om dit ijs te breken hebben ze een aantal stappen 
ondernomen die hieronder worden uitgelegd.  
 
 

- Om de buurt op te knappen wilde ze in de buurt activiteiten organiseren. Ze hebben een 
petitie opgesteld en dit aan de gemeente voorgelegd. Omdat er zoveel mensen bij betrokken 
waren heeft de gemeente Renovar a Mouraria benaderd en gezegd dat ze zich aan het 
aanmelden waren voor Europese fondsen om oude buurten op te knappen. Van dit fonds 
hebben zij een heel klein bedrag gekregen om activiteiten te organiseren. Ze begonnen met 
rondleidingen en activiteiten in de buitenlucht;  

- Toen hebben ze een gebouw gevonden dat leeg kwam en van de gemeente was. Ze 
mochten hier in maar er moest erg veel verbouwd worden. Twee jaar lang hebben ze 
verbouwd zonder een inkomen en allemaal op vrijwillige basis; 

- Ze hebben een vast team van twaalf mensen in dienst die worden betaald uit inkomsten van 
het café en de evenementen die ze organiseren. Deze mensen houden zich bezig met het 
runnen van het cafe, evenementen en twee vaste activiteiten. Maar ze houden zich ook erg 
bezig met het aanmelden bij fondsen. Door middel van deze fondsen willen ze meer projecten 
kunnen organiseren;  

- Ze zijn begonnen met een hele kleine subsidie van de gemeente voor projecten. 
- Dit jaar komt Renovar a Mouraria helaas niet in aanmerking voor de BIP- ZIP subside en 

heeft dus geen inkomsten uit subsidies. Ze kunnen nog steeds hun vaste activiteiten 
uitvoeren door de inzet van vrijwilligers en de inkomsten van het cafe en evenementen; 

- Renovar a Mouraria doet een project met kleine ondernemingen in de buurt om ze te helpen 
hun hoofd boven water te houden. Renovar doet dit door een netwerk te maken van alle 
kleine ondernemingen. Zij worden geholpen met ideeën om verder te ontwikkelen zodat er 
weer inkomsten komen. Dit doen zij zodat de buurt niet helemaal ten onder gaat aan de 
effecten van gentrification; 

- De activiteiten die altijd lopen zijn: juridische hulp en studiebegeleiding. Dit wordt gegeven 
door vrijwilligers en hierbij wordt specifiek gericht op buurtbewoners; 

- Het is lastig om een vrijwilliger te vinden die een heel traject portugees lessen wilt geven, 
daarom is er vaak alleen Portugees les als er een fonds wordt binnengehaald of als er extra 
omzet is gedraaid in het cafe; 
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- In het begin was het erg lastig om met de buren te werken die daar al langere tijd woonden. 
De buurtbewoners vonden het verdacht dat mensen die niet uit Mouraria kwamen wel iets 
voor de buurt zouden gaan doen. Renovar a Mouraria heeft langzaam het vertrouwen van de 
buurtbewoners gewonnen door activiteiten te organiseren die aansluiten op de behoeften van 
de buren; 

- Een terugkerend programma was om elke week iemand anders uit de wijk, van verschillende 
culturen, te laten koken bij Renovar a Mouraria. Het geld dat ermee werd opgehaald was voor 
de kok zelf;  

- Het belangrijkste is dat mensen weten dat je er bent volgens Philipa; 
- De eerste dag dat ze open waren hadden ze een fado avond en traditioneel een varken aan 

een spit.. Traditionele muziek en eten. Toen kwamen de mensen wel!!  
- Door de grote interventie op de buurt hebben ze een sterk netwerk gecreëerd met 

verschillende organisaties. Om goed te overleggen wie wat in de buurt doet zodat er niet 
allemaal dubbele dingen worden gedaan in de buurt. De projecten in de buurt Mouraria zijn 
dus goed op elkaar afgestemd om zo effectief mogelijk te werk te gaan; 

- Ze zijn goed op de hoogte van wat andere organisaties in de buurt doen. Renovar a Mouraria 
kijkt ook naar eventuele overeenkomsten in doelstellingen. Ook kijken ze waar ze elkaar 
kunnen helpen en versterken. Er worden dus vaak projecten samen georganiseerd met 
verschillende organisaties in de buurt die er ook zijn om mensen in de buurt te helpen; 

- Ze hebben een hele open uitstraling en mensen uit de buurt weten dat ze er zijn. Als ze open 
zijn loopt iedereen altijd gewoon binnen; 

- Ze hebben een duidelijk goed onderhouden website waar je makkelijk de weg op vindt.  
 
Renovar a Mouraria heeft van een oud leegstaand pand ze iets moois omgetoverd. Renovar a 
Mouraria heeft een heel positief effect op de buurt. Ze hebben veel tijd geïnvesteerd om het 
vertrouwen te winnen van de buurtbewoners.  Met de programmering spelen zij in op de behoeftes 
van de buurt. Ze zijn heel erg transparant naar de buurt toe. Het heeft een fijne open sfeer en als ze 
open zijn kan iedereen altijd binnen wandelen. De website is duidelijk overzichtelijk en wordt goed 
bijgehouden.  
 
 
 
 
  



32 

 

Largo Residencias 
 
Largo Residencias is een veelzijdige 
organisatie die er op gericht is om door 
middel van kunst en creativiteit meer 
sociale cohesie in de buurt, Intendente 
te creëren. Ze hebben een hostel, cafe, 
artist in residence, galerie en 
fietswinkel. De inkomsten van de 
winkel, het café, en hostel wordt 
gebruikt om goedkope kamers te 
kunnen aanbieden voor de artiesten en 
projecten te kunnen realiseren voor de 
buurt. Hun grote voordeel is dat ze op 
een pleintje zitten die ze vaak 
gebruiken om projecten te organiseren voor de buurt.  
 

“Security comes with human occupation”  
“How can art create dialogue?” (Marta Silva) 

 
- Omdat Marta (een van de oprichters) zelf geen geld had om te investeren heeft ze twee jaar 

voor Largo Residencias gewerkt als vrijwilliger; 
- Largo Residencias heeft een hele goede band met de gemeente. Dat heeft er deels mee te 

maken dat het gebouw van Largo Residencias aan een plein zit waar de burgemeester ook 
zijn kantoor had. “Security comes with human occupation” heeft de burgemeester gezegd en 
is toen in het hart van alle spanning gaan werken. Hij had als doel Intendente op te knappen 
en leefbaarder te maken; 

- Marta vertelde wel heel trots dat ze niet voor de gemeente werkt. Als er projecten zijn die de 
gemeente samen met Largo wilt oppakken waar zij 100% achter staat, staat ze daarvoor 
open. Er is geen afhankelijkheid naar de gemeente en largo kan dus gewoon kritiek geven als 
ze het met bepaalde dingen niet eens zijn; 

- Largo Residencias genereert eigen inkomsten waarmee de vaste medewerkers worden 
betaald. Als er winst wordt gemaakt gaat dit gelijk naar projecten die op de buurtbewoners 
zijn gericht; 

- Largo Residencias is ook in overleg met de gemeente over de toekomst. Largo Residencias 
zit nu vijf jaar in het gebouw en is nu uit de kosten van het verbouwen. Ze hebben nog vijf jaar 
dat ze in het gebouw mogen zitten. Ze zijn in overleg met de gemeente om mee te denken 
wat het beste zou zijn hierna; 

- Largo Residencias hoopt over vijf jaar als ze misschien uit het pand moeten van de eigenaar, 
geholpen te worden door de overheid. Dit zou kunnen door te verhuizen naar een anders 
pand, in een ander gebied als dat nodig is. Als er meer hotels komen en dat er gentrificatie 
ontstaat in de wijk, heeft het voor hen niet zoveel zin meer op precies op deze plek te blijven 
zitten.  

- Marta denkt dat de goede band met de gemeente ook komt doordat ze nooit geld komt 
vragen voor Largo Residencias maar altijd bezig is met de ontwikkeling van de buurt; 

- Er is een hele goede binding met de buurt! Dit hebben zij gecreëerd door contact te maken 
met een organisatie die hier al 10 jaar zat en dus de buurt en de mensen door en door kent; 

- Er is een cafeetje en open exposities voor iedereen, hier komen ook mensen van de buurt 
regelmatig even kijken. De expositieruimte heeft een gratis toegang; 
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- Verder zijn de mensen van Largo Residencias vaak buiten te vinden om te praten met de 
mensen in de buurt om zo een goed beeld te krijgen over wat er speeld in de buurt; 

- Omdat Largo Residencias veel artiesten host vragen ze soms aan artiesten om een project te 
bedenken om een sociaal dilemma te verhelpen. Soms gaat dit andersom en overleggen de 
artiesten of ze een project kunnen doen met de buurt.  

 
Largo Residencias heeft veel tijd en geld op het gebied van geld maar ook in tijd. Marta heeft twee 
jaar lang fulltime gewerkt voor Largo Residencias als vrijwilliger. Hun binding is heel erg sterk met de 
buurt doordat zij een sterk binding hebben met organisties die al langere tijd in de buurt zaten. Dit 
heeft Largo Residencias snel een duidelijk beeld gegeven over hoe de buurt in elkaar zit en waar de 
behoeftes liggen van de buurtbewoners. Het plein voor de deur, gebruikt Largo Residencias als 
werkruimte. Hier ontmoet iedereen elkaar, de ambtenaar die zijn kantoor aan hetzelfde plein had, 
buurtbewoner en artiesten die wonen en werken bij Largo Residencias. Het plein wordt gebruikt 
waarvoor het bedoeld is, mensen bij elkaar krijgen. Doordat er meer mensen op het plein komen zijn 
er minder problemen in de buurt.  
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Fruta feia  
 
Fruta feia is een initiatief dat voedselverspilling 
wilt tegengaan. Ze hebben afspraken met boeren 
dat ze al het groente en fruit dat goed is om te 
consumeren maar en er niet mooi uitziet genoeg 
voor in de winkel en anders weg wordt gegooit op 
te kopen voor een klein bedrag. Dit verkopen ze 
in kistjes door aan de leden van hun organisatie. 
Ze zijn heel klein begonnen maar zijn nu een 
organisatie met zeven afhaalpunten in Lissabon 
en Porto. 
 

- Met de gemeente zijn ze een soort partnerschap aangegaan omdat ze dezelfde soort doelen 
hadden. De gemeente zou meer bewustzijn willen creëren bij studenten over eten. Over 
gezond eten maar ook over het verspillen van eten. Dit komt overeen met de doelen die Fruta 
feia heeft en ze zijn samen toen een project gestart. 

- Bij het ophalen van de kistjes kunnen mensen die niet zijn aangesloten bij Fruta feia wel een 
kist ophalen als iemand die wel is aangesloten geen tijd heeft om hem op te halen of het 
vergeten is.  

- Op de plek van het ophalen wordt vaak iets te drinken geschonken en wordt er met elkaar 
gesproken over relevante dingen en minder relevante dingen. Er zit dus ook een sociaal 
element aan omdat ze een soort collectief vormen.  

- Ze hebben een aantal netwerken waar ze inzitten. Nationaal en internationaal. Hier gaan ze 
naar meetings en hebben ze contact via websites. 

- Fruta feia werkt met een aantal partnerorganisaties waaronder natuurlijk de boeren waarvoor 
ze weer een redelijk inkomen creëren. De boeren betalen ze gewoon maar minder dan 
gewone supermarkten.  

- De uitdeelpunten waar er ondertussen zeven van zijn, zijn verspreid over het land.  
 
 
Fruta feia heeft niet heel veel met de directe buren te maken maar mensen weten wel dat ze er zijn. 
Ze werken samen met andere organisaties aan minder voedselverspilling. Ze werken samen met 
nationale en internationale partners om kennis te delen en een beweging te vormen. Verder zijn de 
leden heel belangrijk, op de afhaalmomenten is er altijd ruimte voor een praatje en feedback. Met 
deze feedback gaan ze aan de slag om de organisatie te verbeteren. 
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Boekenclub 
 
De boekenclub is opgericht door Ρογήρου, die het belang inzag van kennis delen. Het oorspronkelijke 
plan was om kennis uit non- fictie boeken te delen. Hij kwam erachter dat hier eigenlijk niet zoveel 
behoefte aan was en heeft toen besloten fictie boeken te lezen en bespreken. De oprichter was 
inmiddels zelf met pensioen en had veel tijd om mensen te helpen. Hij sprak met ons over zijn andere 
idee om oude computers te verzamelen van het bedrijf waar hij werkte om deze naar West- Afrika te 
vervoeren. Hij wilt dit doen om voor kansarmen kinderen in Afrika die zelf geen geld hebben voor een 
computer. Zo wilt hij de ontwikkeling van deze kinderen stimuleren.  Hij wilt er ook voor zorgen dat er 
lessen worden gefaciliteerd.  
 

‘When you are helping people, you are helping yourself.’ 
 

- Deze mensen hadden niet heel erg behoefte om bijvoorbeeld te leren over andere 
vakgebieden. Toen is het veranderd in een boekenclub over romans. Er wordt dus goed 
ingespeeld op de behoefte van de mensen; 

- Ziet kansen en verbindingen met organisaties om zijn idee te ontwikkelen. 
 
 
LX factory 
LX is van een bedrijf dat oude 
panden opkoopt, renoveert en 
doorverkoopt. In 2005 is het 
terrein gekocht maar in 2008 zijn 
de eerste bedrijven op het terrein 
terecht gekomen omdat Lissabon 
midden in de crisis zat en het niet 
gunstig was voor LX om het 
terrein te verkopen. Dit waren 
voornamelijk creatieve bedrijven. 
Later zijn er ook restaurant en 
andere faciliteiten gekomen voor 
de mensen die er werkte. LX factory werd (commercieel gezien) een succes door veel verschillende 
creatieve projecten en winkels die er een ruimte zijn gaan huren. LX zijn voornaamste doelstelling is 
het boeken van zo veel mogelijk winst, zij verhuren ruimtes voor ‘gewone’ huurprijzen. Zij hebben 
verder geen sociale doelstellingen. Vandaar dat dit niet helemaal in ons straatje thuishoort.  
 

- Het heeft de buurt een boost gegeven door veel jonge creatieve mensen aan te trekken; 
- Een mix van verschillende mensen bij elkaar; 
- LX verzorgt spreiding van de toeristen in de stad omdat het internationaal bekend is. 
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Wat betekent dat voor Nieuwland? 
 
Bij nieuwland is het een andere kwestie en moet er rekening gehouden worden met het feit dat de 
bewoners fulltime werken. Bij de initiatieven in Lissabon hadden mensen hun baan ervan gecreëerd. 
Waardoor het dus logisch is dat er veel meer tijd in gestoken kan worden. Toch zijn er zeker een 
aantal dingen waar Nieuwland iets aan heeft.  
 
Er wordt in Lissabon actief gekeken waar er samenwerkingen kunnen ontstaan in het voordeel van 
alle partijen. Er worden activiteiten georganiseerd voor de buurt die ook tegelijk een podium zijn voor 
bijvoorbeeld vrouwelijke dj’s. Bij Village underground was dit voornamelijk met soortgelijke initiatieven 
dat er gekeken werd waar Village andere organisaties kon helpen in hun behoeftes, maar op die 
manier wel meerwaarden voor zichzelf creëerden. Er wordt ook bij de gemeente actief gekeken naar 
doelen die zij gezamenlijk hebben en hier wordt op een non-hiërarchische manier met elkaar 
gesproken. Het is bijna omgedraaid dat de gemeente vaak iets wou van de organisaties omdat er 
waarden gecreerd werd voor Lissabon en de gemeente dit goed in zag. Er wordt dus niet gekeken 
naar negatieve kanten van elkaar maar voornamelijk naar waar overlappingen zijn en waar er op 
elkaar ingespeeld kan worden.  
 
In het geval bij Academia Cidada zijn zij op de buurt afgestapt om een project te gaan doen en niet 
andersom. Als Academia Cidada hierop was gaan wachten was er misschien nooit iets gebeurt. Er 
moet een goede balans gevonden worden tussen activeren en handen ervan afhouden. Als 
Nieuwland straks klaar is met verbouwen zouden ze samen met de participatiemakelaar kunnen 
kijken voor meer aansluiting met de buurt. Of er bijvoorbeeld  burgerinitiatieven zijn die aansluiten bij 
de doelstellingen van Nieuwland maar bijvoorbeeld ruimte nodig hebben.  
 
Wat ook opvallend was bij bijna alle initiatieven de buren goed op de hoogte waren van wat er zich 
afspeelde. Er hangen grote posters of buurtbewoners komen spontaan even langs waaien om een 
praatje te maken over het aankomende programma. Een open uitstraling en een duidelijk zichtbaar 
programma was daarvoor de key factor. Het proces van bekendheid en vertrouwen winnen is een 
langzaam en stroef proces. Ook in Lissabon hebben de initiatieven hard moeten werken aan een 
relatie met de buurt voordat zij zich zo vrij voelden om spontaan langs te komen. Dit kan gedaan 
worden door simpele, laagdrempelige en sociale activiteiten waarin mensen eerst elkaar beter leren 
kennen.  
 

‘Het belangrijkste is dat mensen weten dat je er bent.’(Philipa, Renovar a Mouraria) 
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Concrete aanbevelingen 

 
Algemeen 

‘’Wij staan open voor alles.’’ Hoorden wij tijdens de interviews vaak. Wellicht zou de Pieter Nieuwland 
93/95  diezelfde openheid van de bewoners en vrijwilligers ook meer kunnen uitstralen. Een lichtje 
plaatsen in de hal zou al veel verschil maken. De deuren open doen in de zomer, of een gordijn 
ophangen en de deuren altijd open doen als er programma is. Dit ziet er al een stuk opener uit. Veel 
buurtbewoners wisten niet wat de functie van het gebouw was of dat er überhaupt programma was. 
Misschien kan er nagedacht worden over hoe dit duidelijker uitgestraald kan worden naar buiten. Er 
kan een bordje met ‘’open/ gesloten’’ op de deur geplakt worden. Of een a4’tje op de deur als er een 
programma is met de boodschap dat gasten ook welkom zijn. Het was deze openheid in de 
initiatieven in Lissabon die wij zo fijn vonden en waardoor we ons gelijk op ons gemak voelden bij 
binnenkomst. Wij voelden ons wisselend erg op ons gemak binnen bij Nieuwland, en soms ook 
ongemakkelijk. Dit kwam denk ik omdat we iets eerder aankwamen en je je dan een beetje voelt als 
een ‘’indringer.’’ Dit was bijvoorbeeld zo bij de filmavond, Gwynn kwam een halfuur eerder aan. Ze 
kon toen al wel binnen plaatsnemen maar voelde zich nogal ongemakkelijk omdat het programma 
nog niet was begonnen. Duidelijkheid over wanneer de inloop is zou dit soort situaties kunnen 
voorkomen. Op de lange termijn kan er nagedacht worden om een host aan te stellen bij zulke 
activiteiten, die iets eerder aanwezig is. Dit zagen we bij de organisaties in Lissabon en voelden ons 
zodoende snel op ons gemak. Ook hebben wij de publieke ruimte af en toe als best wel koud ervaren, 
misschien is het een idee om wat dekentjes neer te leggen. 

 

Netwerkontwikkeling 

 
Buurt 

Het is misschien een grote stap voor de buurtbewoners om te verwachten dat zij zelf naar Nieuwland 
toe gaan en het initiatief te nemen om een activiteit te organiseren. De buurtbewoners leken ons nog 
niet echt geïnteresseerd in politiek maar als je een gesprek aangaat zijn er altijd wel dingen waar 
mensen zich zorgen over maken of wel een mening over hebben. Het besef of de wil dat ze daar zelf 
ook iets aan kunnen doen is er echter nog niet echt. Een empowerment factor als Nieuwland zou 
daarbij kunnen helpen om een sterker sociaal netwerk te vormen in de buurt.  

Om de buurtbewoners te bereiken zou er nog een keer de deuren kunnen worden langsgaan, dit 
neemt wellicht de drempel weg voor de buurtbewoners om een keer deel te nemen aan de 
activiteiten. Ook kan er gedacht worden aan het houden van leuke promotie acties. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het uitdelen van het maandprogramma op een plek waar veel mensen uit de 
Dapperbuurt samenkomen, zoals bijvoorbeeld op het schoolplein van OBS de Dapper. Wellicht met 
een kommetje soep erbij of een kopje koffie?  

Om tijd te besparen zou er ook contact gezocht kunnen worden met sleutelfiguren in de Dapperbuurt. 
Deze sleutelfiguren zouden Nieuwland kunnen verbinden met betrokken buurtbewoners. Ons advies 
is om eerst tijd te investeren in het opbouwen van het sociale en informele netwerk in de Dapperbuurt. 
De eerste stap is mensen te leren kennen. Als er eenmaal een sterkere sociale cohesie in de buurt is 
kan er gekeken worden naar het samen ontwikkelen van programma’s met buurtbewoners. Het 
belangrijkste met het ontwikkelen van het programma is hierbij inspelen op de wensen en behoeften 
van de buurtbewoners.  
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Gemeente 

Op de korte termijn kan er geprobeerd worden Stephany beter te leren kennen, zij kan de spil zijn 
tussen verschillende actieve buurtbewoners en Nieuwland. Verder kan het uitnodigen van 
ambtenaren tijdens programma kan ook zorgen voor een goede reputatie. Dit kan nooit kwaad en is 
de eerste stap richting een natuurlijke netwerkrelatie met de gemeente. Een goede naam kan wellicht 
ook de verdere ambities van Soweto ten goede komen. Je hoeft jezelf hiervoor niet te verkopen of 
bang zijn dat je je autonomie verliest. Maar het kan geen kwaad je goede kanten zichtbaar te laten 
zien. Het documenteren van wat je doet kan ook handig zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het maken 
van foto’s en filmpjes tijdens de activiteiten en zodoende iets werken aan zichtbaarheid. Hiervoor is 
een open houding natuurlijk wel belangrijk. Natuurlijk komt het van twee kanten, maar het is ook de 
kunst om ambtenaren zich ook welkom te laten voelen in het wijkcentrum.  

 

 

Andere initiatieven 

Op buurtniveau kunnen de connecties met andere initiatieven uitgebreid worden. Dit kan misschien 
handig zijn om te sparren over de programma’s die worden aangeboden in de buurt. Wellicht kunnen 
er zodoende ook productiekosten gedeeld worden, mocht dit nodig zijn bij de verschillende 
programma’s. Dit soort contacten zijn ook handig voor het uitwisselen van kennis. Er zou bijvoorbeeld 
gewerkt kunnen worden aan het bijhouden houden van een sociale kaart van de Dapperbuurt door de 
organisaties onderling. Zo kan er goed bijgehouden worden hoe de activiteiten zijn verspreid en of de 
de organisaties elkaar kunnen aanvullen of misschien niet per ongeluk dubbele activiteiten of 
programma’s aanbieden. 

Op stedelijk niveau kunnen organisaties benaderd worden die soortgelijke werkzaamheden als 
Nieuwland uitvoeren. Dit om te sparren en te kijken of ze elkaar kunnen helpen met problemen waar 
ze tegenaan lopen. Over deze stedelijke netwerken met andere soortgelijke initiatieven hebben we 
weinig over kunnen vinden in de literatuur of tijdens de interviews. We hebben dan ook niet echt 
concrete aanbevelingen gevonden wat de voordelen zijn van intensief onderling contact of hoe dit zou 
kunnen worden ingericht.  
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Programma 

 

Hier zullen wij wat ideeën toelichten die tijdens de interviews en gesprekken ter sprake zijn gekomen.  

- Precariaat of woon spreekuur/ formulierenbrigade 
Er is een groepje jongeren dat graag een plek zou willen hebben, niet om te hangen. Maar om 
informatie met elkaar en professionals uit te kunnen wisselen. Iemand die hen zou kunnen helpen met 
bijvoorbeeld belastingen. Deze behoefte zou wellicht te combineren zijn met het idee van Sjoerd om 
een precariteit spreekuur of woonspreekuur te organiseren. Stephany kent deze jongens en zou 
kunnen gecontacteerd worden hiervoor; 

- (Sport) activiteiten voor vrouwen 
In de buurt interviews kregen we het idee er behoefte is aan activiteiten die specifiek op vrouwen 
gericht zijn. Denk bijvoorbeeld aan sporten of yoga voor vrouwen. Veel vrouwen gaan nu naar andere 
buurten voor dit soort activiteiten en vrouwenclubjes omdat er geen organisaties zijn die zulke 
activiteiten aanbieden in de Dapperbuurt; 

- Voedselverspilling dappermarkt 
Er is het idee van een restauranthouder in de buurt om wat te doen tegen de voedselverspilling van 
de Dappermarkt. Er blijven natuurlijk elke dag na afloop van de Dappermarkt nog veel eetbare 
producten liggen. Er speelt het idee om met deze voedselverspilling iets te doen. Een afhaalpunt of 
de goederen verzamelen en maaltijden te maken voor de buurt zijn opties om naar te kijken. Een 
dergelijke activiteit zou wellicht goed passen bij het sociaal- politieke karakter van Nieuwland; 

- Open dag of buurtborrel als de verbouwing echt zijn afgelopen 
Er is al eerder een open dag georganiseerd natuurlijk. Maar wellicht zou het leuk zijn om als alle 
verbouwingen klaar zijn en er bij de bewoners ook weer een beetje ademruimte is, om een buurtfeest 
of buurtborrel te organiseren. Dit zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om de buurtbewoners nog 
beter te leren kennen en om te laten weten dat de publieke ruimte nu echt open is! 

- Activiteiten voor kinderen en jongeren 
Deze activiteiten zijn door Dynamo wegbezuinigd, volgens buurtbewoners is hier veel behoefte naar. 
Activiteiten voor tienermeiden zouden ook heel handig waardevol zijn volgens buurtbewoners. 
Vroeger was er ook een peuterspeelzaal, er zat ook een sociaal element voor de ouders bij natuurlijk. 
Bij het ophalen en brengen van de kinderen komen ze met elkaar in contact. In ons gesprek met Eline 
werd duidelijk dat er geen vrijwilligers in het team aanwezig zijn die een activiteit met kinderen of 
jongeren zouden willen opzetten. Wellicht weet Stephany iemand of kan er anders een oproep 
geplaatst worden op de Facebookpagina; 
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- Activiteiten die inspelen op buurt issues en ‘’trends’’ (overlast, overgewicht, gentrification) 
Een project van Renovar a Mouraria dat wij heel mooi vonden is hun poging om de lokale economie 
van Mouraria een boost te geven. De wijk Mouraria zucht onder de druk van (tourist) gentrification. De 
lokale ondernemers beginnen steeds meer plaats te maken voor toeristen winkeltjes. Om deze 
ondernemers te helpen gaf Renovar a Mouraria tips en workshops aan deze winkeliers. Deze 
workshops zorgde onderling voor netwerk tussen de winkeliers waardoor de winkeliers ook elkaar 
konden helpen. Ook gaven ze tips om winkeltjes meer te laten inspelen op de behoeften van nieuwe 
bezoekers in Mouraria. Er werden bijvoorbeeld tips gegeven over de uitstraling van de winkel of het 
assortiment. Wellicht zou een soortgelijk project ook passen bij de Dapperbuurt aangezien deze wijk 
ook in rap tempo aan het veranderen is. Ook zijn er wat issues die tijdens de gesprekken met 
buurtbewoners en ondernemers ter sprake kwamen Denk hierbij aan overgewicht, overlast van 
hangjongeren en het café op de hoek (vooral na tien uur ‘s avonds) waar misschien leuke activiteiten 
omheen zouden kunnen verzonnen worden! 
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Sleutelfiguren en organisaties  

 
Hieronder zullen we wat sleutelfiguren en organisaties in de Dapperbuurt opnoemen die interessant 
kunnen zijn om mee te sparren en kijken waar wellicht mogelijkheden liggen tot samenwerking.  

 

- Zero waste lab 
‘’Zero Waste Lab is druk bezig met het informeren over de waarde die afval oplevert voor het milieu, 
de stad en jezelf. Iedereen kan meedoen. De bewoners uit de buurt ontvangen jute zakken om hun 
gescheiden afval in te doen en brengen het naar een Zero Waste Lab in de buurt. 
Het Zero Waste Lab is een fysieke plek waar experts het afval beoordelen en wegen. Daar ontvang je 
waardemunten voor het aantal kilo afval dat je inlevert. Deze verzilver je in de buurt, bijvoorbeeld voor 
gratis koffie, boodschappen of korting op lokale evenementen. In het Zero Waste Lab werken mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, die worden opgeleid tot grondstoffen experts. Het ingeleverde 
afval wordt zoveel mogelijk in de buurt hergebruikt (denk aan upcycling van oude meubels en textiel 
voor buurtcentra). Het overige afval wordt door bedrijfspartner Icova opgehaald en gerecycled tot 
nieuwe grondstoffen.’’ (www.zerowastelab.amsterdam) 
 
 

-  Jungle Amsterdam 
Jungle Amsterdam is het centrum voor cultuur en maatschappelijke betrokkenheid in Amsterdam 
Oost in het voormalig Muiderpoorttheater. Jungle Amsterdam wil een bijdrage leveren aan het tot 
stand brengen van een leefbare en rechtvaardige wereld, nu en voor toekomstige generaties, door 
het bevorderen van het bewustzijn en de actieve betrokkenheid van de burgers. 

 

-  Dorette Evers  
‘’Dorette is een blije Dapperbuurtster. Ze woont al 11 jaar in de Dapperbuurt en is net als velen die ik 
heb gesproken erg blij met waar ze woont. Ze beschouwt de buurt als levendig en divers. Juist dat er 
zoveel verschillende mensen wonen maakt de buurt zo leuk en levend. Alleen maar pluspunten 
opnoemen is onrealistisch, zo ook bij Dorette. Zij uit de mening dat er nog wel werk is aan de buurt. 
Sommige dingen zijn gewoon een beetje armoedig vindt ze. De schuld ligt ook bij de 
woningcorporaties en het stadsdeel. Die zijn soms nogal nalatend wat zorg voor de buurt en 
bewoners betreft. Ze is overigens wel van mening dat, samen met de bewoners, de buurt steeds 
meer verbeterd kan worden. Een goed voorbeeld van zo’n initiatief dat de buurt vooruit helpt is het 
Kunsthek. 
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Het Kunsthek is van origine een initiatief van Anke Weber, die in 2009 een brief in de brievenbus 
vond. Niet zomaar een brief, maar een brief die het stadsdeel naar elke bewoner in de Dapperbuurt 
had gestuurd met de vraag of ze mooie initiatieven voor de buurt wisten. Anke kwam toen met dit 
initiatief, en Dorette heeft haar daarbij geholpen. Sinds twee jaar doet Dorette het volledige beheer. 
Het Kunsthek is een rij kastjes met een doorzichtige voorkant die als een soort fotolijsten fungeren. 
De deurtjes kunnen op slot en het zijn stevige dingen. Het idee erachter is dat kunstenaars uit de 
buurt hier hun creaties tentoon kunnen stellen en er is ook ruimte voor kunst die over de buurt zelf 
gaat. Maar het Kunsthek beperkt zich niet tot kunst alleen, zo hangen er momenteel leuke foto’s en 
flyers van Super Sintmaarten, een Sint-Maartenoptocht waar jaarlijks meer dan 1000 mensen in 
meelopen. Dit initiatief is een distinctieve, waardevolle en vooral leuke toevoeging aan de buurt.’’ 
(https://www.facebook.com/AvdSDapperbuurt) 

 

 

- Academie van de Stad 
‘’Academie van de Stad is een ideële stichting die zich inzet voor de ontwikkeling en leefbaarheid van 
de stad. Samen met stadsdelen, woningcorporaties, het hoger onderwijs en universiteiten zet de 
Academie projecten op met thema’s als leren en opgroeien, integreren en participeren, jeugd, wonen 
en leven, economie en stedelijke ontwikkeling.  

In verschillende buurten in Amsterdam is een Springlevende Wijk gestart. Vier tot tien studenten zijn 
door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er 
te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als student 
coördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de 
woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en 
waaraan niet. ‘’ In de Dapperbuurt is er ook een groep studenten actief. Deze studenten hebben 
verschillende projecten in de Dapperbuurt opgezet. Deze projecten waren gericht op onder andere 
het versterken van de leefbaarheid en sociale cohesie in de Dapperbuurt.’’  
(https://www.academievandestad.nl) 

 

- Post Oost 
Post Oost is het participatiecentrum voor Amsterdam Oost. Ze organiseren spreekuren, trainingen en 
inloopactiviteiten die bewoners verder helpen richting vrijwilligerswerk en arbeidsmarkt. Bij Post Oost 
zijn er wellicht mensen te vinden die kunnen helpen als vrijwilliger bij de sociaal- politieke ruimte of 
mensen die zelf een activiteit willen opzetten. 

 

- Moderne moslima’s Dapperbuurt  
Rob van Velen gaf aan dat ‘’er veel energie zit in moderne moslima’s in de Dapperbuurt.’’ Dit merkten 
wij ook tijdens het afnemen van de buurt interviews. Veel vrouwen die wij spraken hadden veel ideeën 
over de buurt. Deze vrouwen weten ten eerste veel van de buurt en hebben behoefte aan 
vrouwenactiviteiten. Wellicht hebben zij zelf ideeën over de eventuele invulling hiervan. 
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Conclusie 

 

Hoe kunnen de buurt- en stedelijke netwerken van Nieuwland versterkt worden, zodat Nieuwland de 
functie van sociaal-politiek buurtcentrum beter kan realiseren? 

 

 
Wij denken dat Nieuwland veel winst kan halen uit het versterken van zijn buurt- en stedelijke 
netwerken. Nieuwland is nog jong en wij hebben gemerkt dat er vanwege verschillende redenen nog 
niet vol voor het sociaal politiek buurtcentrum kan worden gegaan. Ze hebben te maken met een 
grote verbouwing, vergunningen die erg traag op gang komen en mensen die fulltime werken. Juist 
door een aantal netwerken te versterken kunnen zij vertrouwen winnen en taken uit handen geven. 
De buurt is nu nog erg afwachtend en zijn nog niet helemaal op de hoogte wat er zich afspeeld. 
Doordat er weinig sociale cohesie is in de Dapperbuurt is het lastig zomaar voor iemand uit de buurt 
een activiteit te organiseren. Er moet eerst vertrouwen onder elkaar gecreëerd worden en tussen de 
buurtbewoners onder elkaar en met Nieuwland. Laagdrempelige activiteiten organiseren om de buurt 
met elkaar in contact te laten komen is een begin. Later kan er dan gekeken worden waar de 
behoeftes liggen van de buurt en hoe dit inspeeld op de visie en missie van Nieuwland, door 
bijvoorbeeld te kijken naar activiteiten die meer politiek getint zijn.  

De verbinding tussen de burgers die de initiatieven eventueel hebben en Nieuwland kan een andere 
verbindende factor zijn, Stephany. Zij weet veel over wat er in de dapperbuurt speelt. Met Stephany 
zou goed gesproken kunnen worden over de ideeën die er zijn in de buurt. De jongeren omdat zij 
graag andere jongeren willen helpen met bijvoorbeeld belastingen en Stephany omdat er nieuwe 
positieve verbindingen in de buurt worden gecreëerd en dit goed is voor de sociale cohesie in de 
buurt. Nieuwland zou een plek kunnen zijn waar het informele buurtnetwerk van de Dapperbuurt 
versterkt zou kunnen worden. Er is relatief weinig sociale cohesie en sociale controle in de 
Dapperbuurt. De buurtbewoners die wij hebben gesproken gaven bijvoorbeeld vaak aan de 
buurtbewoners niet echt te kennen ook al wonen ze er al jaren. Nieuwland zou voor de 
buurtbewoners een plek kunnen zijn om samen te komen.  

Er worden verschillende ‘talen’ gesproken bij de gemeente en bij veel initiatieven. Dit kan vaak leiden 
tot miscommunicaties en frustraties. Als door beide partijen naar elkaar toe wordt gewerkt kan dat 
veel tijd en frustraties schelen. De gemeente zou dit kunnen doen door meer mensen ook de ‘taal’ 
van de burger te leren spreken. Stephany van Veen hoeft niet alleen de brug te zijn naar de bewoners 
van de Dapperbuurt maar kan ook Nieuwland helpen met de gemeente en de juiste partij of afdeling 
met elkaar verbinden.   

Bij het onderzoek dat we hebben gedaan is veel interessante informatie uitgekomen. Een klein deel 
dat nog ontbreekt is meer verdieping over de meerwaarde van het verbinden van soortgelijke 
initiatieven. Wij hadden de aanname dat het voordelen heeft om met soortgelijke initiatieven te 
verbinden om van elkaar te leren maar ook om een beweging in gang te zetten. Wij hebben tijdens 
ons onderzoek gesproken met Pakhuis de Zwijger. Een groot onderdeel van wat zij doen is een 
netwerk van initiatieven creëren maar ook zij konden ons niet precies vertellen wat nou precies de 
meerwaarde van deze verbindingen is. Er zou dus nog meer onderzoek gedaan kunnen worden op 
het gebied van netwerken met verschillende initiatieven. Goede voorbeelden van organisaties en 
initiatieven die goed gebruiken maken van hun lokale netwerken zijn Village Underground, Largo 
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Residencias en Renovar a Mouraria in Lissabon. Toen Largo Residencias nieuw in de wijk kwam 
hebben zij contact gezocht met een organisatie die al 10 jaar in de buurt zat. Dit had het voordeel dat 
zij snel een goed inzicht kregen van de buurt zonder er veel tijd aan kwijt te zijn en zij konden samen 
kijken naar wat er nog miste in de buurt. Renovar a Mouraria is aangesloten bij een netwerk van 
initiatieven die in de buurt Mouraria zitten. Zij delen kennis, zorgen dat er niet teveel dezelfde soort 
acties in de wijk zijn en organiseren soms activiteiten samen.  

 

Gebruik het voordeel van delen! Samen staan we sterk!  
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