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Voorwoord

Ga de wijk in, luister, leer elkaar kennen en 

kom in actie. Het lijkt zo simpel. En soms 

is dat het ook. Nieuwe Buren is een project 

dat opvalt door zijn eenvoud. En daarin ligt 

meteen de kracht. 

 
Met een opvallende pipowagen trok het team van Nieuwe 
Buren nummer 142 door wijk Lemmerweg-West in Sneek. 
Medewerkers van GGD Fryslân, Elkien, Akte 2 en de buurt-
sportcoach gingen samen de buurt in. Ze wachtten niet af, 
maar haalden de verhalen en vragen op uit de wijk.

Te vaak wachten we tot mensen zelf met vragen komen, 
zien we niet echt wat er speelt in een wijk, hebben we niet 
voldoende gevoel bij de verhoudingen en werken we langs 
elkaar heen. Pas als je dat op orde hebt, kun je aan de slag 
met het versterken van de ‘eigen kracht’ in een buurt. 

Nieuwe Buren zou er niet zijn gekomen zonder de inzet 
van alle betrokken partijen, maar in het bijzonder van 
Mirjam Krop (Sociaal Collectief SWF) en Luuk van der Wal 
(Woningcorporatie Accolade). Zij zijn de drijvende krachten 
die met veel enthousiasme het project hebben getrokken.

Nieuwe Buren heeft ervoor gezorgd dat inwoners van alle 
leeftijden elkaar hebben leren kennen. Er hebben zich al 
inwoners gemeld die zich als vrijwilliger willen inzetten 
voor de wijk. Daarnaast blijkt dat het organiseren van 
leuke, laagdrempelige activiteiten letterlijk deuren opent. 
Mensen voelen zich niet klant, cliënt of doelgroep. En dan 
komen de verhalen vanzelf.

In deze rapportage hebben we alle resultaten op een rijtje 
gezet. Het is nu zaak dat we vasthouden wat op gang 
gebracht is en verder bouwen op de belangrijke basis die 
nu gelegd is. 

Gea Wielenga 
Wethouder sociaal domein Gemeente Súdwest-Fryslân
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Nieuwe Buren is een initiatief van Sociaal Collectief SWF 
en woningcorporatie Accolade. Niet alleen de gemeente 
Súdwest-Fryslân, maar ook verschillende andere maat-
schappelijke organisaties hebben zich erbij aangesloten. 
Samen met de GGD Fryslân, Elkien, Akte2 en de buurt-
sportcoach zijn zij het team van Nieuwe Buren nummer 
142. Dat getal stond al op de pipowagen, zo blijven de 
medewerkers altijd de buren van 142, waar ze ook staan in 
de wijk. Niet langer gaan de organisaties afzonderlijk langs 
de bewoners, ze werken samen. Medewerkers wachten 
niet af, maar halen de vragen en verhalen op in de wijk. 

Het ministerie van VWS heeft de afgelopen twee jaar in 
samenwerking met een aantal gemeenten, Sociaal Werk 
Nederland, de Werkplaatsen Sociaal Domein en Movisie 
een leertraject Versterken Sociale Basis uitgevoerd. Ook 
de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) wilde bij dit traject 
aansluiten, maar praktische zaken verhinderden  dit. Het 
was voor de gemeente niet mogelijk om naar de plenaire 
bijeenkomsten te komen. Vanuit Movisie is toen besloten 
om SWF te ondersteunen juist omdat deze gemeente een 
origineel project inbracht: Nieuwe Buren. Het is een pro-
ject dat naadloos aansluit bij pogingen om de sociale basis 
van wijken te versterken.

Radboud Engbersen
Expert sociaal domein bij Movisie

“Het begrip sociale basis is een voorbeeld van een beleidsconcept dat in de eerste plaats 

mobiliserend wil werken, zoals sociale vernieuwing ooit, en daarom bewust wat onscherp 

gehouden is in haar definiëring. Gemeenten vullen ‘sociale basis’ dan ook verschillend in.  

Er zijn gemeenten die onder de sociale basis principieel de mensen en hun sociale verbanden, 

netwerken verstaan.

Voor andere gemeenten is de sociale basis ook een uitgewerkt wettelijk en daarmee verbon-

den beleids- en uitvoerend professioneel systeem. Maar ook op dit punt zien we verschillen. 

Er zijn gemeenten die er hoofdzakelijk de sociaal domein voorzieningen onder laten vallen 

(Participatiewet, Wmo, Jeugdwet), andere gemeenten leggen ook raakvlakken met volkshuis-

vesting, cultuur, sport en bewegen, het veiligheidsbeleid, het onderwijs en arbeidsmarktbe-

leid. In alle definities is er oog voor de informele sociale infrastructuur, voor de netwerken en 

verbanden van burgers.

De boodschap is vooral om in de preventieve meer algemene sociale infrastructuur te inves-

teren. Denk aan vormen van wijkwerk, sociaal beheerders van corporaties, aan wijkagenten 

en sport- en trapveldjes. Het project Nieuwe Buren is daar een voorbeeld van, het project 

maakt ook duidelijk dat de gemeente Súdwest-Fryslân het begrip sociale basis breed invult.”

1. Inleiding
Op een grasveldje in Sneek staat een vrolijk gekleurde pipowagen. Aan de uitge-

klapte picknicktafels zitten mensen koffie te drinken. Twee jongeren spelen met een 

diabolo, een voorbijganger met een hond blijft nieuwsgierig staan en knoopt al snel 

een praatje aan met de sociaal werker. “Wij zijn jullie Nieuwe Buren,” zegt zij. 
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Lemmerweg-West is een vroeg naoorlogse wijk, meren-
deels bestaande uit goedkope en kleine huurwoningen van 
woningcorporatie Accolade. Er wonen relatief veel oude-
ren, zo ook veel mensen met een afstand tot de arbeids-
markt en met een psychische kwetsbaarheid. In de wijk 
wonen verhoudingsgewijs meer mensen in armoede dan 
in veel andere wijken van Sneek. De cijfers over laaggelet-
terdheid zijn vrij hoog. Lemmerweg-West heeft te maken 
met instroom van nieuwkomers, veelal statushouders. In-
geschat wordt dat eenzaamheid in Lemmerweg-West een 
serieus maatschappelijk vraagstuk is door de aanwezigheid 
van veel oudere alleenstaanden, maar dat is niet goed te 
zeggen, omdat bewoners zich niet gemakkelijk laten be-
reiken met geijkte benaderingen. Zo worden enquêtes niet 
ingevuld, waardoor het zicht op wat er speelt niet scherp 
is. Gesprekken tussen gemeente, politie en welzijnswerk 
zijn de aanleiding geweest om de aandacht meer te richten 
op deze wijk.

Onder de naam Nieuwe Buren besloot men met verschil-
lende sociale partners samen op te trekken en door middel 
van kunst, cultuur, sport en educatie in contact te komen 
met de bewoners. De insteek was: eropaf! Opbouwwer-
ker Mirjam Krop van Sociaal Collectief SWF vormde met 
Luuk van der Wal van Accolade de spil van het project. De 
wagen bood tevens plaats aan het Gebiedsteam, de wijk-
agent, de wijkverpleegkundige, de bibliotheek en aan de 
wijkbeheerder van Elkien om inloopuurtjes te organiseren. 
De Gebiedsteam-medewerker en de wijkcoördinator verte-
genwoordigde de gemeente, maar waren tegelijkertijd ook 
de nieuwe buurvrouw met interesse en aandacht voor de 
buurt. De GGD werkte aan het thema gezond opgroeien, 
de nieuwe buurvrouw die samen met kinderen fruitspiesjes 
maakte en trakteerde in de wijk. 

Het project Nieuwe Buren bleef zes maanden met de 
pipowagen en tal van activiteiten in de wijk. Iedere maand 

in een andere buurt. Elke eerste van de maand werd de 
wagen naar een nieuwe plek in Lemmerweg-West ver-
plaatst. Wat Sociaal Collectief SWF en Accolade deden 
is anno 2019 vrij ongebruikelijk, maar vroeger in Friesland 
heel normaal. Veel voorzieningen waren toen mobiel. Ze 
kwamen naar je toe. Alles werd langs dorpen gereden. Je 
had rondreizende bibliotheken en spaarbank-agentschap-
pen, terwijl opticiens, kruiszusters en tandartsen in dorpen 
zitdagen hadden. De Pipowagen van Nieuwe Buren staat 
in deze traditie: weg uit het afgeschermde en afstandelij-
ke kantoor, naar de mensen toe om contact te maken. 

De ambitie van Nieuwe Buren was om actief en onmiddel-
lijk voorliggende problemen van bewoners aan te pakken, 
maar vooral ook een lange termijn effect te bewerkstelli-
gen. De uitdaging waar Nieuwe Buren voor stond is hoe 
je met een dergelijke korte intensieve investering tot 
duurzame effecten en resultaten kan komen. Of anders 
gezegd: hoe zorg je dat je met een dergelijke investering 
de aanwezige sociale basis in deze wijk structureel  ver-
sterkt? Om de impact van het project te kunnen bepalen 
koos Nieuwe Buren voor het instrument van het logboek. 

De term logboek stamt uit de scheepvaart. In het logboek 
werden oorspronkelijk vooral feitelijke gegevens opgete-
kend: de plaatsbepaling van het schip, de koers die gevaren 
werd en de afstand die was afgelegd. Later kwamen er in 
traditionele scheepslogboeken meer beschrijvingen van 
de belevenissen tijdens de reis bij. Ook Nieuwe Buren 
heeft op deze manier het logboek gebruikt, zowel geno-
teerd hoeveel bewoners aan de verschillende activiteiten 
meededen (waar, wanneer, hoeveel), maar ook verhalen en 
anekdotes opgeschreven, juist ook om een beter zicht te 
krijgen op de vragen van bewoners. 

Tijdens het project is speciale aandacht uitgegaan naar het 
verbinden van bewoners onderling, het met elkaar in con-
tact brengen van verschillende personen en groepen en het 
verbeteren van de relatie van bewoners met  maatschap-
pelijke organisaties. Tot slot ging de aandacht uit naar de 
vraag op welke wijze het sociaal werk het beste kan reage-
ren op vragen van bewoners: welke acties en interventies 
zijn nodig? Of meer algemeen: hoe kun je aansluitend op 
Nieuwe Buren ervoor zorgen dat verbeteringsprocessen 
gecontinueerd worden zodat de sociale basis de komende 
jaren verder aan kracht en sterkte wint?

1.1 Achtergrondinformatie

Lemmerweg-West is een kleine wijk in Sneek die door achterstanden 

wordt gekenmerkt en als ‘aandachtswijk’ binnen Súdwest-Fryslân 

getypeerd wordt. Op 1 januari 2017 woonden er 2540 inwoners.
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Het project Nieuwe Buren heeft gekozen voor de wijk als niveau van interventie. 

Het sociaal beleid in Nederland in het algemeen is gebaseerd op het schaal-

niveau van de wijk, denk aan de wijkteams, de Huizen van de wijk, de wijkagent, 

het wijkpastoraat, de dementie-vriendelijke wijk of de ontvangende buurt. Het 

wijkniveau is het meest relevant voor mobiliteitsarme groepen met een beperkte 

actieradius vanwege fysieke of financiële beperkingen, denk aan kwetsbare oude-

ren of bewoners in armoedesituaties. Voor hun is de wijk de wereld waarmee ze 

het moeten doen. Waarbij het project Nieuwe Buren in Lemmerweg-West weer 

eens duidelijk maakte dat zelfs wijk als schaalniveau van interventie vaak nog te 

groot is, en het belangrijk is daarbinnen ook weer buurtjes te onderscheiden. De 

wijkbewoners van Lemmerweg-West ‘beleven’ hun wijk op lagere schaalniveaus. 

2. Nieuwe gedaanten van een sociale basis

De wijk, met daarbinnen de buurtjes, als vangnet staat 
onder druk door verschillende maatschappelijke ontwikke-
lingen. We lopen ze niet uitputtend na, maar wijzen onder 
andere op de zogenaamde ‘alleenstaandenexplosie’. Steeds 
meer mensen wonen kortere of langere tijd alleen. Dat 
zien we ook in Lemmerweg-West. Ten tweede zijn wijken 
‘diverser’ geworden  door verschillende migratiestromen. In 
grootstedelijke Randstedelijke settings spreekt men tegen-
woordig van ‘superdiversiteit’, maar ook in kleine steden en 
dorpen van een gemeente als Súdwest-Fryslân groeit de di-
versiteit, bijvoorbeeld door de komst van arbeidsmigranten 
en statushouders. Volgens onderzoekers komen onderlinge 
contacten in diverse wijken minder gemakkelijk tot stand 
dan in meer homogene wijken (wat betreft etniciteit en 
sociaaleconomische klasse). Ten derde slaat vergrijzing 
hard neer in wijken waar vooral corporaties bezit hebben. 
Lemmerweg-West is een typisch corporatiewijk. Tot slot 
heeft het beleidsdenken van de achterliggende jaren geleid 
tot een sterke individualisering van het sociaal beleid. Denk 
aan de nadruk die wijkteams leggen op individuele hulp-
verlening, maar ook aan alle recente beleidsteksten waarin 
zelfredzaamheid en zelforganisatie prominent naar voren 
werden geschoven. 

Met de uitbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat 
hebben we ons losgemaakt van  afhankelijkheden en als 
knellend ervaren verbanden, bijvoorbeeld van familie. Nu 
is er al een tijd sprake van een versobering van de verzor-

gingsstaat. Er wordt meer van burgers zelf verwacht. 
We moeten meer op elkaar gaan letten en voor elkaar 
zorgen. In de eerste plaats voor onze familie, maar ideali-
ter ook een beetje voor mensen in onze directe omgeving. 
Hoe doen we dat? We willen niet de benauwende sociale 
controle van vroeger terug, maar we willen ook niet wonen 
in een volledig anonieme omgeving, daarin voelen we ons 
ongelukkig en sociaal onveilig. De vraag is hoe we aan deze 
wens vorm kunnen geven. Hoe realiseren we een robuuste 
sociale basis in onze leefomgeving? Hier biedt het werk 
van de Amerikaanse socioloog Robert Putnam bruikbare 
handvatten. Om in te schatten wat daarvoor nodig is, is 
het volgens Putnam belangrijk om begrip te krijgen van de 
strategieën die mensen aan de dag leggen om te zorgen 
voor hun sociale noden door het leggen van contacten met 
anderen en met relevante instanties.

Volgens de Amerikaanse socioloog Robert Putnam ma-
ken mensen sociale contacten in drie stappen, waarbij 
steeds de eerdere stap van belang is om de volgende te 
doen. Hij noemt de drie treden: ‘bonding’, ‘bridging’ en 
‘linking’.  ‘Bonding’ gaat om het samenbinden van mensen 
die zich in elkaar herkennen. Denk aan mensen met gelijke 
sociaaleconomische achtergrond, migratie-achtergrond, 
leefstijl en religieuze voorkeur. Steeds belangrijker in een 
(super)diverse samenleving is de tweede vorm van sociaal 
kapitaal: ‘bridging’, dat wil zeggen het realiseren van over-
bruggende contacten met juist andere groepen; jong-oud, 
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autochtoon-allochtoon, lager opgeleid-hoger opgeleid. 
‘Bridging’ is vaak ingewikkelder dan ‘bonding’ omdat je 
contact moet maken met personen/groepen die in meer of 
mindere mate van je verschillen. 
’Linking’ tenslotte betreft de vaardigheid om je weg te 
vinden binnen instituties van (lokale) overheid, politiek, 
huisvesting, welzijn, zorg et cetera. ‘Linking’ geeft je de 
mogelijkheid de wereld een beetje naar jouw hand te zet-
ten. Je bent in staat organisaties en instanties te benutten 
voor jouw behoeften en ambities. Mensen worden minder 
kwetsbaar en meer weerbaar wanneer ze op alle niveaus 
zich staande kunnen houden. Ze voelen dat er verbonden-
heid is met anderen die op hen lijken. Ze staan open voor 
nieuwe en onbekende mensen en tenslotte hebben ze 
vaardigheden om zich wegwijs te maken in de wereld van 
instanties. Maar kwetsbare personen kunnen dat niet of 
heel gebrekkig.  

Ze missen contacten of staan wantrouwend ten aanzien 
van anderen en komen niet gemakkelijk over de drempel 
van de overheidsinstanties. Wil je de sociale basis verster-
ken in een wijk, dan moet je oog hebben voor contacten 
van de bewoners op alle drie de niveaus.

Bovendien is het ook goed om te beseffen dat veel in-
stanties die traditioneel deel uitmaakten van de sociale 
basis, weggevallen zijn, zoals buurthuizen maar ook andere 
ontmoetingsplekken. Denk aan de bejaardencentra waar 
niet zo lang geleden onze opa’s en oma’s naartoe gingen. 
Inmiddels hebben ze plaats gemaakt voor verzorgingshui-
zen, maar daar is slechts plaats voor zeer kwetsbare ou-
deren. Ook veel traditionele wijkvolkskerken hebben hun 
deuren gesloten, evenals accommodaties voor extramurale 
opvang en dagbesteding voor uiteenlopende kwetsbare 
groepen in uiteenlopende leeftijden. Door dit verlies van 
ontmoetingsplaatsen zien we de laatste tijd steeds meer 
pleidooien van verschillende instanties voor het realiseren 
van buurthuisfuncties onder namen als ‘warme plekken’, 
‘attente plekken’ dan wel ‘kamers of huizen voor de buurt’. 
In het bijzonder voor kwetsbare mensen. Ook commerciële 
partijen doen er aan mee of worden erop aangesproken. 
‘zorg voor een koffiehoek in de supermarkt!’. Veel van deze 
nieuwe voorzieningen staan in aandachtswijken. Vaak 
gaat het ook om een tijdelijke voorziening. Je zou kunnen 
spreken van een nieuwe sociale pop-up infrastructuur. Het 
project Nieuwe Buren sluit bij deze ontwikkeling aan. Het 
gaat niet om een vast huis, maar om een tijdelijke mobiele 
warme plek.

3. De Nieuwe Buren van 142 

3.1 Kennismaken met Nieuwe Buren 

Nieuwe Buren startte op 1 april 2019. De 

pipowagen, de mobiele behuizing van het 

project verhuisde iedere eerste werkdag van 

de nieuwe maand naar een nieuwe plek.

Gemiddeld stond de keet vier weken op een plaats en was 
hij vier of vijf keer per week open. Per plek werd er een 
activiteitenkalender gemaakt en uitgedeeld op de eerste dag 
van de nieuwe standplaats. Op de doordeweekse dagen was 
er iedere dag wel iets gepland. De sportactiviteiten altijd op 
woensdag, de muziek- en kunstactiviteiten altijd op donder-
dag. Er waren activiteiten gericht op gezondheid door de 
GGD, spreekuren van het Gebiedsteam, woningcorporaties 
of de gemeente wisselden. Luuk van der Wal (woningcorpo-
ratie Accolade) en Mirjam Krop (SWF) waren als coördinato-
ren bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig of zomaar in de 
wijk, zonder aankondiging. 

Aanbellen
Het team bereikte alle bewoners van Lemmerweg-West 
door de eerste dag van de maand op de nieuwe standplaats 
alle buren te bezoeken met de Nieuwe Buren Mok en de 

kalender van die maand. Die avonden bleken goud waard. 
De ervaring was: als je zelf de tijd neemt aan de deur, 
krijg je direct veel verhaal: zowel persoonlijke verhalen 
als verhalen over het wonen in de wijk. Niet iedereen zat 
te wachten op een kop koffie bij de pipowagen, maar de 
aandacht, interesse en tijd werd door 75% van de bewoners 
gewaardeerd. Over het algemeen was het bij de ontmoe-
tingsplek druk en gezellig. Het team moest mensen wel 
steeds echt ophalen, op straat aanspreken, aanbellen, ap-
pen, via social media benaderen om in contact te komen. 
Maar als er eenmaal contact was dan was het vaak meteen 
erg diep. Levensverhalen kwamen alras op tafel, wel en 
wee werd gretig gedeeld. 
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Buurtjes binnen de wijk
De wijk Lemmerweg-West is binnen Nieuwe Buren opge-
deeld in zes ‘buurtjes’. Bij de start van het project was er 
slechts summiere informatie beschikbaar over de buurt. 
Het ging vooral om gegevens die bij instanties zoals de 
politie bekend waren. Die informatie bleek vaak nogal ver 
af te staan van wat het team in de buurtjes aantrof. Een 
buurt waar gemeente en zorginstellingen zich zorgen over 
maakten, bleek bijvoorbeeld een prima buurt waar bewo-
ners elkaar kennen, elkaar helpen en met elkaar activiteiten 
organiseren. 

In een ander buurtje bleek vooral dat je moet ‘passen’, 
je aan moet kunnen sluiten bij een bepaalde leefstijl. Als 
je er niet past, dan woon je er niet prettig. Het gaat dan 
om mensen die elkaar niet kennen, maar wél over elkaar 
oordelen: onbekend maakt onbemind. Vooral mensen 
die al langere tijd in de wijk wonen hebben moeite met 
veranderingen in de wijk. Ze kennen hun buren niet meer 
en vinden de wijk achteruit gaan met alle nieuwkomers 
uit Sperkhem, Drenthe of Eritrea. In een buurtje waar een 
kleine groep bewoners ontevreden was over hun leefom-
geving, maar heel goed de weg wist te vinden naar instan-
ties (Wijkplatform, politie, Gebiedsteam), leek het of het 

helemaal mis was in deze buurt. Dat bleek heel erg mee te 
vallen, stelde Nieuwe Buren snel vast. Opvallend waren de 
verschillen tussen de buurtjes. In het ene buurtje waren de 
bewoners overdag veel thuis, in het andere buurtje waren 
de bewoners aan het werk. In het ene buurtje waren men-
sen nieuwsgierig en kwamen ze op de koffie, in het andere 
buurtje was er nauwelijks animo voor een goed gesprek. 

Contact kost tijd
In eerste instantie leken vier weken een lange periode om 
op één plek te blijven, maar de ervaring leerde snel dat 
het veel te kort is. Kennis maken en elkaar leren kennen 
kost tijd. Op het moment dat Nieuwe Buren echt contact 
had gemaakt, was het weer tijd om naar elders te trekken. 
Opvallend was dat de bewoners die men leerde kennen 
nauwelijks geneigd waren om ook naar de volgende stand-
plaats te komen. De bewoners die men achter liet vroegen 
wel steeds om een vervolg.

3.2 Kinderen zijn de verbinders 

Kinderen stonden altijd in de rij. Zij waar-

deerden alle activiteiten. Het sporten onder 

leiding van de buurtsportcoach was heel ge-

wenst en populair. Zowel de kinderen als de 

ouders waren er enthousiast over. Bewoners 

vonden het geweldig dat er in hun buurtje, 

op hún grasveldje iets leuks en gratis te doen 

was voor de kinderen.

De sfeer in de buurt knapte er van op. Kinderen die elkaar 
niet kenden speelden met elkaar. Gemiddeld 10 à 15 
kinderen tussen de 5 en 13 jaar deden met de activiteiten 
mee. De buurtsportcoach heeft nog een tijd lang, naast de 
geprogrammeerde activiteiten, extra activiteiten georga-
niseerd op de woensdagmiddag op het pannaveldje van de 
wijk. Ook de kunstactiviteit, het maken van een buren-
kleed, was onder de kinderen populair. Veel kinderen had-
den wel zin om een kleedje te maken over “daar word ik 
blij van”. De tafel zat meestal vol met 10 à 12 kinderen van 
5 tot en met 13 jaar. Iedere maand was er een muziekactivi-
teit aan het begin van de avond. Er is samen een burenlied 
gemaakt, een workshop djembé georganiseerd en er zijn 
muziekinstrumenten uitgeprobeerd. Ook bij deze activiteit 
waren de meeste deelnemers kinderen tussen de 6 en 15 
jaar. Soms waren er wel 30 deelnemers, soms maar 2.

Vanaf dag één is Aaron van 12 in onze pipowagen. Hij helpt met water halen, de keet gezellig maken, tafels 

en stoelen buiten zetten, maar ook met bewoners uitnodigen. Aaron woont al jaren bij het veldje aan de 

Partuurstraat. Hij kent bijna iedereen in de buurt en iedereen kent Aaron en zijn familie. Dat we nu precies 

op “zijn” veldje zijn komen staan, is een goede gok van ons en een groot cadeau voor Aaron. 

Als we komen aanfietsen zit Aaron altijd op ons te wachten. Hij weet precies wat er gaat gebeuren, want 

onze maandkalender hangt al boven zijn bed. “Zal ik nog even wat mensen ophalen? Ik denk dat het van-

daag leuk is voor buurvrouw Femke.” Met Aaron gaan we de buurt door, soms komen we met wel vijftien 

kinderen en ouders terug. Zo goed als hij weet wie hij kan uitnodigen, zo weet Aaron ook bij wie je niet 

moet zijn. “Dat huis niet hoor, die is gek in zijn hoofd.” Of “Met die kinderen heb ik ruzie, ik sla ze kapot 

als ik ze zie.” Zo is het in deze buurt. Je hoort erbij of niet.  “Dat Syrische gezin is wel aardig, die man helpt 

mijn vader wel eens.” Als je meedoet in de buurt, anderen helpt, een biertje meedrinkt in de zomer en niet 

teveel klaagt over geluidsoverlast dan woon je prima in de Partuurbuurt. 

Na vier weken komt Aaron naar ons toe met tranen in zijn ogen. “Jullie gaan weer verder hè?” Ik leg hem 

uit dat we maar 200 meter verplaatsen. We gaan om de hoek staan bij de Pannakooi. “Daar wonen stom-

me kinderen, daar kom ik echt niet,” is zijn antwoord. We hebben Aaron op de tweede standplaats niet 

gezien. Hoe leuk hij het ook vindt om mee te doen, hij kwam niet. 

Gelukkig is Aaron ons blijven volgen 

en kwam hij af en toe een praatje 

maken in de keet. Hij blijft vragen 

wanneer we weer op zijn veldje 

komen staan. In mei zijn we zelfs bij 

Aaron op verjaardagsvisite geweest. 

Als kleinigheidje hadden we een fo-

toboekje gemaakt met foto’s waar-

op hij bij de pipowagen meedeed 

aan activiteiten.  Eind juli waren 

we te gast bij zijn eindmusical van 

groep 8 in theater Sneek. Tussen 

opa en oma, vader, moeder, broers 

en zussen voelden we ons echte 

Nieuwe Buren. Op onze slotdag, 

Nieuwe Burendag, stond Aaron als 

eerste bij het wijkgebouw om ons te 

helpen. Trots liet hij ‘s middags zijn 

fotoboekje aan andere buren zien. 

“Het is bij ons begonnen, op mijn 

veldje. Ik had eigenlijk de banden lek 

moeten steken, dan hadden ze niet 

verder gekund.”
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Wat werkt bij volwassenen?
De sportactiviteiten voor volwassenen liepen geen storm, 
er was bij hen weinig tot geen animo. Hetzelfde gold voor 
het samen maken van een burenlied. Voor volwassenen 
stond de workshop burenkleed maken gepland. Gemiddeld 
deden 2 à 3 volwassenen mee. Toch zegt dat niet alles over 
de kwaliteit van de avonden. Er waren goede gesprekken 
en volle aandacht voor bewoners die meededen. Nieuwe 
Buren leerde: volwassenen zitten niet te wachten op een 
activiteit, maar wél op een praatje over hoe het met ze 
gaat. Ook van de ‘spreekuren’ van het Gebiedsteam, de 
wijkagent of de thuiszorg werd beperkt gebruik gemaakt. 
Hier was de conclusie: je moet als opbouwwerker of 
als professional gewoon aanwezig zíjn, dan wel de wijk 
inwandelen om contact te zoeken en te maken. Je kunt 
niet volstaan met het parkeren van de pipowagen op een 
veldje, je moet als team zélf aan het slag om de verhalen 
op te halen.

 

georganiseerd zijn door Sociaal Collectief. Opnieuw een 
les: simpele laagdrempelige activiteiten gericht op gezel-
ligheid en verpozing leveren makkelijk contacten op en als 
vanzelf komen dan verhalen van buurtbewoners los. Nog 
een ervaringsfeit: de beste en meeste contacten werden 
gelegd als je zomaar als professional door de wijk banjert 
of aan het klussen bent aan de pipowagen. 

Sociaal Collectief was steeds meteen de eerste dag op 
de nieuwe standplaats aanwezig met koffie en een goed 
gesprek. De bewoners kregen de avond daarvoor een mok 
met opdruk van Nieuwe Buren 142 en het programma 
van de maand. Zo kwamen veel bewoners de volgende 
ochtend nieuwsgierig praten over het project. De kof-
fieochtenden werden goed bezocht, meestal met wel 10 
buurtbewoners. Aanbellen en huis-aan-huis vertellen wie je 
bent en wat je komt doen leverden de mooiste gesprekken 
en de beste informatie op.

 De GGD zette in op gezonde activiteiten. Iedere maand 
op vrijdagmiddag of - avond fruitspiesjes maken of koken 
met kinderen. Deelnemers waren kinderen tussen de 4 en 
15 jaar. Om ook het gesprek met volwassenen te kunnen 
voeren en ouders te betrekken bij gezond eten werd be-
dacht om de fruitspiesjes uit te delen in de wijk. De kinde-
ren die gingen koken, mochten hun ouders, opa en oma’s 
en buren uitnodigen om te komen eten. Zo werkte deze 
activiteit verbindend en door water te drinken, fruit te 
eten en gezond te koken had je geen folder nodig: er werd 
gewoon het goede voorbeeld gegeven. De GGD bereikte 
met deze activiteit gemiddeld per buurtje zo’n 20 kinderen 
en 30 volwassenen.

3.3 Instanties krijgen feeling 
met de wijk

Het Gebiedsteam ... wat is dat precies? Veel 

mensen wisten niet goed waar het Gebieds-

team voor stond en de mensen die het wel 

wisten gingen liever niet in de pipowagen 

met de Gebiedsteam-medewerkers praten. 

Er kwamen wel bewoners op het wekelijkse spreekuur 
koffie drinken maar ze kwamen dan niet speciaal voor het 
Gebiedsteam. Hun bereik was dus minimaal. In de loop van 
het project koos het Gebiedsteam ervoor om aan te sluiten 
bij de andere activiteiten, zoals het kopjes uitdelen op de 
eerste avond van de maand. Zo kregen zij meer feeling 
met de wijk en ze leerden de wijk op een andere manier 
kennen. 

Sociaal Collectief SWF stond liever niet als zodanig op 
de kalender. Ze begrepen dat van louter de aanduiding 
‘Sociaal Collectief’ geen grote wervingskracht uitgaat. 
Kondig je activiteiten als ‘fotoshoot ‘of ‘cupcakes versie-
ren’ aan dan zitten de tafels wel vol. Ook als die toevallig 
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Talent in de wijk 
Sociaal Collectief werkte aan het programma ‘Talent in 
de wijk’, waarbinnen buren uitgenodigd en aangemoedigd 
werden om iets voor elkaar te betekenen. Er kwamen 
mensen uit hetzelfde buurtje bij de pipowagen die elkaar 
wel kenden van gezicht, maar nog nooit met elkaar gespro-
ken hadden. Dan bleek soms dat ze dezelfde interesse of 
hobby hadden of dezelfde kwaaltjes waar ze elkaar over 
informeerden.

Op talentkaarten konden bewoners aangeven waar ze 
goed in waren en dit vervolgens met hun buren delen. Ze 
konden een vraag stellen voor hulp, gezelschap of oplossin-
gen voor alledaagse problemen waar ze mee zaten. Er zijn 
meerdere matches gemaakt. Mensen moesten een drem-
pel over om via het kaartje iets te durven vragen aan hun 
buren. Het werd als bijzonder ervaren wanneer bleek dat 
anderen hen best wilden helpen. Het Talent in de wijk-pro-
gramma bleek een dankbare maar tijdrovende activiteit. 
Voordat mensen een talentkaart invulden, was er eerst het 
contact met Nieuwe Buren, dan het durven formuleren van 
hun vraag, en vervolgens het nemen van de drempel om 
‘vreemden’ te ontmoeten, dat wil zeggen de buur die op 
hun hulpvraag had gereageerd.  

Zichtbare woningcorporatie 
De beide woningcorporaties, Accolade en Elkien,  hadden 
iedere maand op iedere plek wel wat aanloop. Meestal 
kwamen er 4 à 5 bewoners langs. De vragen gingen deels 
over hun eigen woning, maar ook over ontwikkelingen in 
de wijk en de groenvoorziening. Deze bewoners werden 
soms doorverwezen naar de juiste afdeling van de corpo-
ratie. Sommige vragen gingen over het plaatsingsbeleid 
van de corporatie, lastig omdat het overheidsbeleid is. De 
collega’s zochten ook ter plekke met de bewoners naar op-
lossingen op hun vragen, zodat het bezoek aan de pipowa-
gen direct vruchten afwierp. Mensen waardeerden het dat 
de corporatie nabij en zichtbaar in de wijk aanwezig was. 
In het bijzonder het persoonlijke contact werd heel erg op 
prijs gesteld.

3.4 Zes plekken, zes buurtjes...

Nieuwe Buren was gericht op de hele wijk 

Lemmerweg-West. Om met iedereen con-

tact te kunnen maken en altijd ‘om de hoek 

te zijn’, koos Nieuwe Buren zes verschillende 

plekken in de wijk als standplaats voor een 

maand. 

De zes plekken waren allemaal buurtjes op zich met hun 
eigen sfeer, ongeschreven regels, waarden en normen. Het 
team van Nieuwe Buren kon op deze wijze de hechtheid 
van de onderlinge contacten in de verschillende buurtjes 
ervaren. In het ene buurtje leek men elkaar minder te 
kennen dan in de andere. Ook dat was een belangrijke les: 
algemene uitspraken over sociale cohesie en de kracht van 
aanwezige contacten en verbanden zijn niet te geven voor 
de wijk Lemmerweg-West als geheel. Het kan per blok of 
buurtje verschillen. 

Nog een les: kijk verder dan officieel geregistreerde klach-
ten. Eén van de buurtjes onderscheidde zich daarmee. Bij 
nader inzien bleek dat van een beperkte groep bewoners 
afkomstig te zijn. Na het contact met hen te hebben 
gezocht, bleek dat weinig om het lijf te hebben. In werke-
lijkheid was er weinig aan de hand. 

strangers
are

strangers

until
they
meet

(Chef Special)

Op een maandagochtend rijdt een bestelbusje over het 
grasveld, waar wij met de pipowagen staan, zijn ronde 
langs alle aangrenzende woningen. De buurman toetert 
met zijn auto iedereen goedemorgen, blijft her en der 
met draaiende motor staan om uitgebreid te praten over 
het weekend en groet ons uitbundig voordat hij naar 
zijn werk rijdt. 

Een stap doen richting de buurt 
De vrolijke bestelbuschauffeur stond niet op zichzelf. Nieu-
we Buren stelde vast dat er op bepaalde plekken  veel bin-
dingskracht aanwezig was. Ook als er iets met iemand was 
stonden buren meteen voor elkaar klaar. “Je helpt elkaar, 
je drinkt een biertje en je doet mee als er activiteiten zijn 
op het veldje.” Nieuwe Buren stelde wel vast dat nieuwko-
mers uit Syrië, Jemen, de Randstad of Drenthe zich alleen 
thuis gaan voelen in de buurt als zij zelf een stap richting 

‘de buurt’ zetten. Een klein stapje is genoeg: even ergens 
een handje mee helpen, een biertje meedrinken of gewoon 
een praatje maken. Voor wie dit stapje weet te zetten is 
het prettig wonen in de buurt. Ook zonder de interventie 
van Nieuwe Buren waren bewoners met heel verschillende 
achtergronden in staat geweest een brug naar elkaar te 
slaan, alleen: niet iedereen heeft dat talent of die instel-
ling. Dan helpt het als Nieuwe Buren dat noodzakelijke 
zetje geeft. Vooral in die buurtjes waar er veel achterdocht 
is richting instanties en een klaagcultuur zich dreigt los te 
zingen van de werkelijkheid bleek de aanwezigheid van 
Nieuwe Buren van groot belang. Nieuwe Buren fungeer-
de als een katalysator van het slaan van bruggen tussen 
mensen van uiteenlopende achtergronden en ook richting 
instanties.

Petra die veel bij ons kwam koffie drinken had het regelmatig over haar buurvrouw. “Die maakt in de 

nacht lawaai, komt nooit buiten, doet nooit de deur open en spreekt geen Nederlands”. Met de daarbij 

behorende klachten over nieuwkomers en hun gedrag was het duidelijk dat ze nooit sprak met deze buur-

vrouw.  Wij organiseerden samen met wat buurtjes een volleybaltoernooi op het veldje bij deze dames om 

de hoek. Om deelnemers te werven  hadden we een flyer gemaakt en ging ik met Petra en wat kinderen 

door de buurt om te flyeren. Eén van de kinderen, zelf van Afrikaanse afkomst, wilde bij de buurvrouw 

aanbellen van Petra. “Die doet niet open,” probeerde Petra nog te zeggen. Het meisje kende de buurvrouw 

en haar dochters en belde gewoon aan. Een heel aardige vrouw deed de deur open, begroette haar (in het 

Nederlands) en vroeg waarvoor we kwamen. 

Ze had wel van Nieuwe Buren gehoord, maar ze was er nog niet aan toegekomen om naar de pipowagen 

te komen. Ze richtte zich tot mij en legde uit dat ze soms wat in de war was en moeite had om de deur uit 

te gaan. Het volleybal toernooi leek haar leuk, ook voor haar dochters. “Maar ik vergeet altijd wanneer er 

iets is”. Petra stond een stukje achter ons, enigszins verbaasd over het leuke gesprek aan de deur. “Ik kom 

je wel even ophalen voor het volleyballen”, zei Petra ineens. “Ik ben toch je buurvrouw!”. Die vrijdagavond 

hebben Petra en de buurvrouw voor het eerst samen in hun eigen buurt gevolleybald en plezier gemaakt.
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Het project Nieuwe Buren bleek een adequate methode 
om bewoners makkelijk te linken aan organisaties. Ze 
hoefden niet op afspraak naar een kantoor ergens in de 
stad. Woningcorporaties, gemeente, welzijn, GGD, Sport & 
Spel waren allemaal in de wijk aanwezig. Bewoners leerden 
de medewerkers van instanties kennen, de drempel ging 
weg en het wantrouwen nam af. “Die stomme gemeente, 
als ik ze bel hoor ik nooit wat. Gelukkig kan ik jou nu wat 
vragen”. Om de link te onderhouden met bewoners is het 
noodzakelijk om in contact te blijven. Daarom moesten de 
verschillende partijen van Nieuwe Buren meedoen aan de 
wijkavond, ze moesten zichtbaar blijven. Anders zou het 
opgebouwde vertrouwen snel wegebben. De vragen die 
mensen hadden moeten op de agenda komen en blijven. 
Zichtbare resultaten zijn belangrijk. Het kan om kleine 
dingen gaan, bijvoorbeeld om het opknappen van een 
speeltuintje. 

Nieuwe Buren heeft zich gelinkt aan de wijkvereniging. 
Om contact te blijven houden met bewoners krijgen 
de Nieuwe Buren een pagina in de Nieuwsbrief van de 
wijkvereniging. Het laatste nieuws, activiteiten en ontwik-
kelingen of oproepen komen zo bij alle bewoners onder de 
aandacht. Met de interventie van Nieuwe Buren kregen 
bewoners de kans om te leren om te gaan met mensen 

van instanties. Het werd ervaren als een thuiswedstrijd: 
de buurt had daarbij het voordeel. Tegelijkertijd zagen 
instanties, bijvoorbeeld de woningcorporaties, onmiddellijk 
waarover de bewoners het hadden. ‘Show don’t tell’ was 
het motto van de GGD die ervoor koos om een gezond-
heidssignaal te geven door het goede voorbeeld te geven 
in plaats van met belerende adviezen te komen. Hierdoor 
voelden  bewoners zich in hun waarde gelaten.

3.5 Nieuwe Buren in cijfers

Lemmerweg-West heeft 1200 huishoudens en 2.535 inwoners. Nieuwe Buren stond op 6 plekken. Iedere plek ruim 3 of ruim 
4 weken, 24 sportactiviteiten, 24 cultuuractiviteiten, 6 spreekuren van de gemeente, 6 activiteiten van de GGD, 20 spreek-
uren van woningcorporatie Elkien, 24 spreekuren van woningcorporatie Accolade, 24 activiteiten van Sociaal Collectief,  
10 spreekuren van het Gebiedsteam. Daarnaast partners die niet het logboek invulden maar wel activiteiten hebben  
georganiseerd: De Bieb 10 keer, Thuiszorg 6 keer, Wijkagent 5 keer, Sneek Connect 1 keer.
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3.6 Vervolg Nieuwe Buren

Nieuwe Burendag
Zes maanden, zes plekken, meer dan 150 activiteiten, heel 
veel fruit, water, koffie & thee en goede gesprekken verder, 
was het zaterdag 21 september tijd om de intensieve 
periode met de pipowagen af te sluiten. Op de Burendag, 
hebben de Nieuwe Buren een slotfeest georganiseerd 
met en voor iedereen in Lemmerweg-West. Op iedere 
standplaats was iets te doen wat bij die plek hoorde. Zo 
is er gevolleybald op standplaats één, gevoetbald in de 
Pannakooi op plek twee. Bij plek drie was een springkus-
sen opgeblazen voor de allerkleinsten, op plek vier werd 
gedanst, diabolo’s vlogen door de lucht op plek vijf en op 
plek zes kon iedereen meedoen aan een workshop trom-
melen. Op alle standplaatsen konden bewoners aan de 

slag met bloemen van stof maken. Deze bloemen werden 
op de tafels gezet waar de zelfgemaakte burenkleden op 
lagen die door bewoners per buurt gemaakt waren. De 
Nieuwe Buren wisten uit ervaring dat bewoners het lastig 
zouden vinden om naar het Buurthuis te komen. Om toch 
zoveel mogelijk bewoners te betrekken hebben de Nieuwe 
Buren de mensen letterlijk opgetrommeld. Met een treintje 
en een stuk of vijftig emmers met stokjes zijn zij door de 
buurt gegaan om mensen op te halen. Iedereen die slecht 
ter been is had zich van te voren gemeld en werd thuis op-
gehaald.  Vooral kinderen liftten graag mee op het treintje. 
Aangekomen bij het wijkgebouw stonden kinderen op het 
podium het burenlied te zingen onder begeleiding van een 
heuse wijkband. Als snel zong iedereen; 

Weet dat je altijd welkom bent, 
aan de Lemmerweg-West….  

Op burendag kwamen bewoners van alle “buurtjes” samen. Veel mensen kenden  
elkaar niet, anderen zijn zo bekend in de wijk dat ze door iedereen werden begroet. 
De kinderen kregen een podium, mochten hun ingestudeerde dans of diabolotruck 
laten zien. De wijkagent stond bij de BBQ, mensen van de gemeente raakten in  
gesprek met bewoners en de muzikant van Akte2 zorgde voor sfeervolle achter-
grondmuziek. Iedereen die naar huis ging vroeg waar de pipowagen nu naartoe zou 
gaan en of de Nieuwe Buren wel in de wijk zouden blijven. 

In de aanloop naar Burendag zijn enquêtes verspreid om te inventariseren waar de 
Nieuwe Buren mee aan de slag zouden kunnen gaan. Elf bewoners hadden aan-
gegeven best eens iets in de wijk te willen doen. Een logische eerste stap was een 
wijkavond organiseren waar iedereen die ideeën, vragen of gewoon nieuwsgierig 
was uit te nodigen. In november is de eerste wijkavond geweest en vijftien bewoners 
van jong tot oud, echte Sneekers en nieuwkomers uit Jemen, laag- en hoogopgeleid, 
bewoners uit alle buurtjes van de wijk, zaten om tafel. 

Er zijn drie thema’s naar voren gekomen:

• Een schone, groene en veilige wijk; 

• Wijkactiviteiten voor iedereen. Vooral tieners missen aanbod in de wijk.  

• Ontmoeting; een plek waar je koffie kunt drinken, een spelletje spelen of een praatje kunt maken. 

Diezelfde avond zijn er bij alle thema’s al ideeën, vragen en oplossingen aangedragen. 
Een prachtige start van het versterken van de sociale basis in Lemmerweg-West. 

Deze bewoners maken de stap naar de systeemwereld. Zij gaan werken met het 
opbouwwerk, de wijkcoördinatoren van de gemeente, het wijkpanel, de woningcor-
poratie en anderen. Voor deze bewoners worden de instanties minder bedreigend. 
Ze zitten gewoon met elkaar om tafel in hun eigen buurt en leren de mensen van de 
instanties op een minder formele manier kennen. In het jaar 2020 zullen de Nieuwe 
Buren de bewoners ondersteunen bij hun ideeën en plannen.

Het echte werk is begonnen.
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4 Conclusies
 

Het is op deze plaats belangrijk er nog eens op te wijzen dat corpora-

ties in toenemende mate kwetsbare groepen huisvesten. Nu al is een 

derde van de hoofdbewoners van corporatiewoningen in Nederland 

65+. Vaak gaat het om bewoners waarbij de ouderdom relatief vroeg 

met gebreken komt.

Corporaties hebben daarbij ook nog te maken met een groeiend aantal bewoners met een 
verstandelijke of geestelijke handicap. Eerst woonden ze apart, intramuraal en begeleid; nu 
wonen ze in een gewone corporatiewoning in een gewone woonwijk. Een groeiend aantal 
bewoners van corporaties heeft zorgbegeleiding nodig. De corporatiesector wordt steeds 
meer een vangnet voor maatschappelijk kwetsbaren. Ook in Lemmerweg-West spelen deze 
ontwikkelingen. Niet voor niets is Lemmerweg-West een aandachtswijk.

Het project Nieuwe Buren leerde echter dat het met het samenleven in de verschillende buur-
tjes meeviel. De werkelijkheid was positiever dan de reputatie en de statistieken van de wijk 
deden vermoeden. Er was meer sociale cohesie aanwezig dan bij de start van het project werd 
verwacht. Ook in een wijk als Lemmerweg-West, waar relatief veel lagere inkomensgroepen 
wonen, blijkt er productief sociaal kapitaal (bewoners en hun netwerken en verbanden) aan-
wezig te zijn die tot ontwikkeling kan worden gebracht. 

4.1 wat hebben we geleerd?  

Nieuwe Buren leerde dat het actief opzoeken van bewo-
ners en cliënten door instanties meerwaarde heeft. Ze 
bracht de menselijke maat en het persoonlijk contact terug 
in het frontlijnlijnwerk van instanties. Deze ‘opmars naar 
de leefwereld’ van de bewoners ‘weg van kantoren en 
loketten’ bracht instanties en bewoners dichter bij elkaar. 
Wie bewoners voor elkaar en voor de wijk meer aandacht 
wil laten hebben dient hen individueel en persoonlijk te 
benaderen, en hen het gevoel te geven dat hun inbreng 
telt. Bij de contactlegging met bewoners is het een groot 
voordeel als er sprake is van een netwerk van professionals 
in de wijk. Nieuwe Buren bracht dat netwerk van professi-
onals naar de wijk.

Nieuwe Buren was eigenlijk te typeren als een klein rond-
rijdend circus met in plaats van een directeur, een clown, 
dompteur et cetera een opbouwwerker, corporatiemede-
werker,  sportactiviteitenbegeleider, kunstenaar en een 
medewerker van de GGD. Nieuwe Buren bracht op een 
bijzondere manier instanties de wijk in. Door laagdrem-
pelige niet-problematiserende activiteiten te organiseren 

kwam ze in gesprek met bewoners. Nieuwe Buren ging ook 
op huisbezoek. Niet om een probleem aan te kaarten; een-
zaamheid, schulden, armoede, maar om mensen te wijzen 
op de activiteiten die gingen plaatsvinden “U bent welkom, 
misschien is er iets voor u bij?”. Deze niet-problematiseren-
de invalshoek werkte. Er ontstond een ongedwongen sfeer, 
bewoners voelden zich op hun gemak en serieus genomen. 
Het wantrouwen ten opzichte van instanties viel weg. 
Verhalen van bewoners kwamen als vanzelf. 

Het project Nieuwe Buren leerde dat het organiseren van 
officiële activiteiten als bijvoorbeeld een spreekuur waar 
je met het Gebiedsteam kennis kunt maken niet goed 
werkte. De animo om daar naar toe te gaan bleek gering. 
Organiseer je daarentegen laagdrempelige en gratis acti-
viteiten (in het bijzonder voor kinderen) dan is die animo 
er wel. Er blijkt maar een heel simpele aanleiding nodig te 
zijn om verhalen van wijkbewoners los te laten komen over 
hun persoonlijke leefsituatie en het wonen in Lemmer-
weg-West. De GGD maakte bijvoorbeeld in het kader van 
Nieuwe Buren fruitspiesjes. Ze bleken een goed smeer-
middel. Deuren gingen open, mensen glimlachten, voelden 
zich geen cliënt of doelgroep, de verhalen over wat hen 
bezig hield kwamen als vanzelf.
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Het project Nieuwe Buren maakte duidelijk dat in het soci-
aal werk soms een stimulerende benadering op zijn plaats 
is. Bij een stimulerende benadering spelen professionals 
een actieve rol in het aanjagen en realiseren van contac-
ten tussen bewoners en het stimuleren van bewonersini-
tiatieven.

Een afwachtende houding is in het sociaal werk niet altijd 
productief. Nieuwe Buren probeerde steeds per buurtje 
tactvol aan te sluiten bij het aanwezige sociale potentieel 
van bewoners. Via activiteiten en het zelf actief benade-
ren van bewoners probeerde Nieuwe Buren onderlinge 
contacten tussen buurtbewoners (bonding, bridging) te 
versterken, zo ook het contact met instanties (linking). In 
de meeste ‘buurtjes’ van Lemmerweg-West is dit gelukt.  

Tot slot
 

De verdienste van Nieuwe Buren is samenvattend dat ze een bijdrage heeft geleverd aan 

het versterken van de sociale basis door buurtbewoners met elkaar in contact te brengen en 

instanties met buurbewoners. Het gaat om instanties op terreinen van wonen, gezondheid, 

zorg en welzijn, sport & bewegen en kunst & cultuur. In het versterken van deze contacten 

heeft ze een overbruggende en katalyserende rol vervuld.

Buurtbewoners en instanties hebben dankbaar gebruik gemaakt van het zetje dat Nieuwe 

Buren gaf. Nu is het de opgave om deze investeringen vast te houden en daar waar mogelijk 

uit te bouwen. Met het project Nieuwe Buren is een belangrijk bruggenhoofd geslagen, van 

daaruit kunnen de komende jaren vervolgstappen gezet worden. Met de eerste wijkavond 

november jongstleden is met dit vervolgtraject een beloftevolle start gemaakt.

Aandachtswijken als Lemmerweg-West vragen om een 
beleid van lange duur. Nu wisselen in het sociaal beleid 
aanpakken elkaar te snel af. Projecten kunnen niet rijpen 
en worden stopgezet voordat ze kunnen oogsten. Deze 
analyse is vaker gemaakt. De projectencarrousel pakt 
heel ongelukkig uit voor aandachtswijken. Continuïteit is 
belangrijk. Belangrijk is voorts om als professionals (instan-
ties) aanwezig te zijn in de leefwereld van bewoners, pre-
sent te zijn met gemeende aandacht met een basishouding 
van toegankelijkheid en benaderbaarheid. Dat maakt het 
beleid ook effectiever. Vroegtijdig en persoonlijk contact 
kan voorkomen dat relatief simpele situaties tot crisissi-
tuaties uitgroeien met alle maatschappelijke kosten van 
dien. In die zin vervult een project als Nieuwe Buren  een 
belangrijke preventieve functie.
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Kernteam Nieuwe Buren
Sociaal Collectief SWF 
Woningcorporaties Accolade en Elkien 
GGD-Fryslân 
Buurtsportcoach 
Cultuurcoach Akte2 
Gebiedsteam Sneek Zuid 
Dorpen- en wijkencoördinator Gemeente SWF 

Wie deden er nog meer mee?
Bibliotheek Sneek 
Sneek Connect 
Wijkagent 
Wijkverpleegkundige 
Thuiszorg ZWF 
Wil 
Arbeidscentrum Sneek 
Wijkvereniging de Watertoren

Mede mogelijk gemaakt door:
Kernenfonds 
Iepen Mienskipfûns 
Oranjefonds 
Empatec 
Accolade 
Elkien  
Sociaal Collectief

Als instantie in de wijk zichtbaar en 
aanspreekbaar zijn. Op een vaste 

middag of een centrale plek.

Huis-aan-huis aanbellen 
en met een koffiekopje 
bewoners uitnodigen.

De wijk opdelen in 
buurtjes; houd het 

kleinschalig.

Kinderen als ingang;
zij zorgen dat je contact

krijgt in de wijk.

Tijd en aandacht, 
oprechte belangstelling.

Een koffieochtend, zomaar 
een rondje door de wijk 
op zoek naar contact en 

activiteiten voor kinderen. 

Zorg voor resultaat; ruim 
zwerfafval op of pimp een 

speeltuintje. 

Show don’t tell;
Geef het goede voorbeeld.

Richt je op het contact 
met bewoners en haal 
verhalen en vragen op. 

Ontwikkeling kost tijd;
blijf volhouden en in contact! Een feestelijke en ludieke 

kennismaking om verder met 
bewoners aan de slag te kunnen. Zorg dat je een stevig netwerk 

hebt met collega-organisaties 
en doe het samen!  

Bewoners 
aanspreken op 

hun talent.

Social media; Facebook 
en Instagram voor 

contact en informatie.

Een gezellige, gekleurde 
pipowagen met foto’s van 
kinderen en bewoners uit 

Lemmerweg-West. 

Zet bewoners met ideeën 
of interesse voor de wijk bij 

elkaar (wijkavonden). 

De steun van de gemeente
en het sociaal domein.
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