
Vanuit het binnenperspectief

werken aan een gebiedsagenda

WELKOM! 

▪ We beginnen om 10.00 uur

▪ Zet alstublieft uw beeld aan en het geluid op mute

▪ Houd een mobiele telefoon bij de hand 

▪ Stel uw vragen in de chat

*NB. Deze bijeenkomst wordt opgenomen. Mocht u niet in 

beeld willen komen, zet dan uw camera uit. 



Vanuit het binnenperspectief werken aan een 

gebiedsagenda



Doel en focus

Opzet van dit project

• Hoe krijg je goed en snel zicht op de kwaliteiten, kansen, knelpunten 

en problemen in een buurt? 

• En hoe vertaal je die in een gebiedsagenda waarin zowel 

beleidsmakers, wijkprofessionals als bewoners hun ambities

herkennen? 

• Hoe kunnen we deze twee werelden verbinden?

Drie bijeenkomsten

1. Data gedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse 

(november)

2. Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda 

(december)

3. Tellen en vertellen samen aan de slag (januari)



Doel en focus (2)

Wat doen we vandaag?

• De samenhang tussen cijfers en 

beleving/kennis van bewoners en 

professionals

• Inzicht in bottom up instrumenten: hoe krijg 

ik inzicht in wat er speelt in een wijk of 

buurt?

• Voordelen, beperkingen en 

praktijkvoorbeelden van bottom up 

instrumenten



Programma 10.00 – 12.00 uur

• Kennismaking 

• Welkomswoord van Jornt van Zuylen (BZK) 

• Presentatie: Hoe maak ik een gebiedsagenda? Aan 

de slag met bottom up methodieken

Korte pauze

• Twee methoden uitgelicht

• Luc Opdebeeck over Participatief Drama van 

Formaat

• Kristel Jeuring over de ABCD-methode van 

LSA

• Met elkaar in gesprek

• Plenaire terugkoppeling

• Afronding



Kennismaken

Log in met je mobiele telefoon:

Ga naar www.menti.com en gebruik code 34 30 213

http://www.menti.com/


Hoe maak ik een gebiedsagenda?

Aan de slag met bottom up methodieken

Radboud Engbersen en Silke van Arum



“Getallen kunnen het woord niet vervangen en hebben

zelden het laatste woord. Maar waar ze te vinden zijn komt

hun wel het eerste woord toe.”
(professor en historicus A. Th. Van Deursen)

Het eerste woord aan de cijfers



Het laatste woord aan de woorden/verhalen?



“Ik woon in een buurt met een veiligheidsscores van -3,8”

“Ik woon in een levendige gezellige multiculturele buurt”

Verhalen leggen een structuur:

Een streven

Een verloop in de tijd

Een decor (stoffering)

Helpers en tegenstander

Positieve en negatieve krachten 

Teken van energie/krachten/leven

FUNCTIE VAN WOORDEN/VERHALEN



• Statistieken beschrijven ontwikkelingen, maar geven geen 

inzicht in oorzaken en verklaringen

• Maatschappelijke vraagstukken laten zich niet altijd 

kwantitatief in kaart brengen

• Hoe interpreteer je gegevens: wat is hoog/laag of 

goed/slecht, wat is je referentiekader?

• Warme duiding van statistische gegevens is noodzakelijk: 

tellen en vertellen

Binnen en buiten hebben elkaar nodig



• Beschrijvende functie: hoe staat de buurt ervoor?

• Signalerende functie: welke trends/processen 

tekenen zich af?

• Agenderende functie: welke zaken verdienen 

meer (beleids- of bewoners)aandacht?

• Evaluatieve functie: hebben de interventies 

gewerkt?

Vier functies van buiten- en binnen-instrumenten



Bron: Ministerie van BZK (2017)

Derde generatie burgerparticipatie



Derde generatie burgerparticipatie: samenredzaamheid



Voorbeelden van bottom up instrumenten

• Interviews (semi-gestructureerd, open, 

focusgroepen, achter/voor de voordeur, 

community self surveys)

• Visuele technieken (foto’s, filmpjes, games, 

mapping) Ook: sociogrammen

• Observaties: Straatschouw, wijksafari’s, 

observatie-verslagen

• Drama: wijktheater, buurtsoap, rollenspel

• Narratieve methoden, zoals Story-telling



Kijk mee! 

Een beeldende manier om verhalen en cijfers te presenteren 
is door middel van film. De Bewonersacademie ontwikkelde 
met buurtmedia en gemeente Amsterdam de methodiek Kijk 
mee! 



Vroegsignaleren; zicht op sociale veiligheid

• Beleving van veiligheid bewoners versus cijfers 
(objectief en subjectief)

• Broken window theory; tekens van verval in de kiem 
smoren

• Gedeelde verantwoordelijkheid
• Sociale en fysieke wanorde



Alternatieve indicatoren (voor 

wijkschouw)• Naambordjes 

• ‘Oranje’ 

• Zitbankjes / Buiten zitten

• Groeten

• Gordijnen / Voortuintjes

• Spelende meisjes op plein

• Automerken/honden

• Hazenpaadjes

• Kerstversiering

• Actieve bewoners/lokale ondernemers/sleutelpersonen

Bron: Engbersen, R. e.a. (1998), Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores 

tot zwerfkatten.

Bronnen van informatie - stoffering



Randvoorwaarden

• Commitment

• Transparantie

• Communicatie

• Daadkracht

• Inclusief

• Professionele ondersteuning

• Tijd



Kernkwaliteiten

• Aansluiten

• Gebruiksvriendelijk en 

laagdrempelig

• Activerend

• Verbindend

• Inspirerend



Voordelen

Concreet en gedetailleerd

Gewone alledaagse taal/taal van de straat

Normatief en emotioneel

Zicht op conflict/strijd

Nadelen

Probleem van generalisatie

Selectiviteit en partijdigheid

Soms tijdrovend

GEVOEL VOOR WOORDEN/VERHALEN



Korte pauze (5 min)

https://www.online-stopwatch.com/rocket-timer/full-screen/

https://www.online-stopwatch.com/rocket-timer/full-screen/


Twee methoden uitgelicht

1. Participatief Drama

Luc Opdebeeck (Formaat)

2. ABCD-methode

Kristel Jeuring (LSA)



Groepssessie: Met elkaar in gesprek

Aan de hand van drie vragen:

1. Voorstellen; 

• wie ben je? <naam, gemeente/woonplaats, rol/functie> 

• heb je wel/geen ervaringen met bottom up instrumenten?

2. Waar wil je zelf mee aan de slag n.a.v. de gehoorde verhalen in deze 

bijeenkomst?

3. Heb je een vraag waarover je adviezen van anderen wilt hebben? 

Denk ook aan het uitwisselen van contactgegevens



Terugkoppeling

Log in met je mobiele telefoon:

Ga naar www.menti.com en gebruik code 51 76 63

http://www.menti.com/


Tot slot

Volgende bijeenkomst: 

Tellen en vertellen; samen aan de slag 

21 januari 2021 van 10.00 – 12.00 uur

De link naar de evaluatie staat in de chat.

Of scan de QR code hier: 

Bedankt voor jullie aandacht!


