
Eindhoven

Nieuwbouwhuis Tongelresche Akkers. Zij zijn de nieuwkomers. 
Wat willen zij? Ehv kent geen grote clusters goedkope huizen, 
hoe zorgen we voor cohesie oud en nieuw?

Noodverordening na een oproep onder jongeren om rellen in
Helmond te overtreffen. Dit is mijn werk voor openbare 
orde en veiligheid. En dit roept de vraag op: waarom?!

Groene wijk, mooie wijk, aantrekkelijke (woon)omgeving. 
Maar er is een kwaliteitsverschil van de inrichting van
de openbare ruimte tussen het oude
gedeelte en het nieuwe gedeelte.  

Hoe maken we ruimte
Je woont in Tongelre en niet in Eindhoven. Het is 
een populaire buurt. Mensen willen in de buurt 
wonen, getuige de wachtlijsten bij de 
woningcorporaties. We verlinken elkaar niet. Er 
is – in golfbewegingen – (hevige) overlast van 
jeugdgroepen (12+ en 18+) en er is behoefte aan 
verbinding tussen de oude en de nieuwe buurt. 
De woningen met de laagste WOZ-waarde liggen 
tegenover woningen met een WOZ-waarde vanaf 
een half miljoen. De sociale basis in de buurt is 
goed georganiseerd en bemenst.

Hart van de wijk/hart voor de wijk: wat is dat 
precies en hoe uit dit zich bij de verschillende 
mensen in Tongelre? Hart kan rust zijn, maar 
ook hard je wijk verdedigen.

De verwondering (voed het 
onbevooroordeelde kind in ons); hoe ziet de 
leefwereld van (groepen) mensen in de buurt uit, 
wat drijft mensen om te doen wat ze doen, waar 
komt dat – naar eigen zeggen, in hun eigen 
woorden – vandaan, waar lopen ze warm voor, 
waar balen ze van, waar hebben ze last van, waar 
leidt dat dan toe, wat ervaren ze dan, (hoe) komen 
ze in actie? En hoe zou je die opgedane kennis in 
positieve zin kunnen gebruiken voor persoonlijke 
ontwikkeling en ontwikkeling van de buurt? 
Wat is daarvoor nodig? 
Dus hoe kunnen we de goede gesprekken voeren 
mét in plaats van gesprekken voeren over!

Zelfreflectie en ruimte voor ontwikkeling
Hoe kunnen we ruimte creëren voor 
ontwikkeling? (positieve benadering – wat mag 
wel – zelfreflectie van professionals). 
Hoe kunnen we veel meer denken in 
mogelijkheden en niet in (on)mogelijkheden, en 
aansluiten bij de fundamentele behoeften die uit 
de leefwereld van buurtbewoners en andere 
belanghebbenden komen en wat betekent dat voor 
onze organisatorische systeemwereld waarin we 
alles in overzichtelijke vakjes willen stoppen? 
Welke motivatie, houding en gedrag is nodig om 
in beweging te komen?
Wat verwachten we (bewoners, ondernemers, 
professionals enz.) van elkaar, wie moet er in actie 
komen en welke actie van wie is dat dan en wat 
moet dat dan opleveren? Is de maakbare 
samenleving echt zo’n illusie of kunnen we 
stappen zetten in de goede richting? En hoe dan? 
En wie of wat hebben we daar allemaal bij nodig?

Embassy Lab: Jonge aanwas
‘De jeugd is de toekomst’ is een uitspraak die je vaak voorbij 
hoort komen. In de praktijk ligt die toekomst voor veel van hen 
echter in de serieuze criminaliteit. Met name in de drugshandel. 
In ‘Embassy Lab: Jonge aanwas’ richten we ons op het 
ontwikkelen van repressieve en preventieve interventies om 
jongeren te beschermen voor deelname aan de serieuze 
criminaliteit. Het Embassy Lab dient als startpunt voor een 
verdere implementatie van de uitkomsten van het traject en leidt 
wellicht tot een duurzame samenwerking tussen gemeente 
Eindhoven en De Nachtclub Academie.

Beleidsmedewwerker sociaal domein 
(gebiedsgericht werken)

Ik ben altijd op zoek naar datgene wat echt een goede verandering 
teweeg brengt. Ik geloof heel erg dat de jeugdhulp (veel) beter kan. 
En ik weet dat we nog niet de beste dingen doen. Ik wil niet beginnen 
bij samenwerking omdat ik daarbij het idee krijg dat we elkaar vast 
gaan houden om minder kwetsbaar te zijn (kudde gnoe’s…) Ik geloof 
ook niet in het systeem en de structuur welke we nu hebben. 

Ik geloof wel in luisteren – je laten inspireren – ontwrichting – 
gezamenlijke ambities – naar buiten kijken –  gezamenlijke doelen – 
positieve benadering 

Roseliek van GeelGaby Rasters 
Programmamanager jeugdoverlast 
en -criminaliteit

Hoe betrek je nu echt mensen? Hoe zorg je dat er interventies komen 
waar je op zit te wachten en die niet uit de kast getrokken worden? 
Is de wil bij de mensen eigenlijk wel aanwezig of trek je aan een dood 
paard, daar wil ik achter komen. En de frontliners houden van Tongelre, 
net als ik. Maar waarom eigenlijk? En doen de inwoners dat ook?

Projectleider actieplan 
impulsaanpak o.a. in Doornakkers

Vanuit mijn levenslange fascinatie voor hoe mensen zich onder 
bepaalde omstandigheden gedragen en wat daar voor 
drijfveren/leefwereld achter zit. Vanuit verwondering hoe het kan 
dat mensen zich ogenschijnlijk paradoxaal gedragen en keuzes 
maken waarmee ze – soms – in de problemen komen. En vanuit een 
diepe motivatie om met elkaar in verbinding te komen, in de ander 
zijn schoenen te gaan staan, om in het diepst te begrijpen hoe de 
wereld van die ander eruit ziet, welke afwegingen de ander maakt om 
van daaruit te bedenken welke positieve toegevoegde waarde ik kan 
hebben voor die ander.

Naast mijn werk als projectleider ben ik mentor en coach voor 
interne collega’s. 

Maurice Delil Social designer, teambegeleider
Nacht Club Academie

Ik doe mee aan de Nacht Club Academie om ontwerpend 
denken meer te integreren in de samenleving, ik zie er 
toekomst in. Bonus is dat ik zelf ook nog eens in de wijk woon 
waar we aan de slag gaan en me extra verbonden voel.

As ontwerper kan ik goed tijdens een iteratief proces naar een 
vorm toe werken waarin de doelgroep zich uitgenodigd voelt 
mee te doen en een complex vraagtstuk opeens een leuke 
bezigheid wordt om mee aan de slag te gaan.

Ik zelf ben ontzettend benieuwd of karakter eigenschappen 
kunnen bijdragen aan een sociale interventie en wat dat bij 
mijzelf dan zou zijn. Onverwachte skill: ik ben een expert op 
het gebied van infiltreren. Mijn methodes zijn zoal na-apen 
als cadeautjes geven.

Imke Sloos+

team

Tongelre

voor ontwikkeling?

Basisschool Tafelbergplein werkte aan 
inclusie, ondersteuning, samenhang. 
De komst van een internationale 
school is vreemd, ziet er vreemd uit. 
Deze mensen wonen niet in de wijk, 
er vindt geen integratie plaats in de 
buurt, een school midden in een 
kwetsbare wijk die geen enkele 
betekenis heeft, ik vind dat zo een 
gemis. Kunnen we compenseren? 

Apart vind ik de trap naar het 
jongerencentrum. Die zie ik als een 
ingang waarbij jongeren wel gezien 
kunnen worden maar als ze boven zijn 
weer worden afgeschermd. Dit is een 
situatie die enerzijds ervoor zorgt dat 
er geen zicht is op de jeugd (hetgeen 
men als wenselijk kan ervaren), 
maar anderzijds de betrokkenheid 
bij/vanuit de buurt blokkeert. 

Rob van Haaren
Projectmedewerker jeugdoverlast 
en -criminaliteit

Procesregisseur Jeugd in Beeld

Rob: De belevingswereld waarin jongeren verkeren en de overheid 
liggen mijlenver uit elkaar. Hoe kun je jongeren meer betrekken bij de 
maatschappij waardoor ze inzien dat ze niet als paria’s gezien worden 
en beider belangen gediend kunnen worden. Deze vraagstelling behoeft 
een creatieve oplossing waarin ik graag wil meedenken!

Marloes: Hoe vindt je aansluiting? Hoe krijg je echte verbinding? 
Hoe kom je erachter wat mensen nu echt beweegt om iets te doen, wat 
zit erachter? Hoe kom je erachter waarom jongeren voor ene bepaald 
pad kiezen, zeker als dit niet het beste pad is? Met wat kun je ze weer in 
de goede richting krijgen?  Ik vraag me ook echt af hoe groot hun 
online wereld is en of we daar niet veel de aansluiting moeten gaan 
vinden. Deze wereld is groots en gaat buiten de regio, wat kunnen we 
hier in betekenen? 

Marloes Pol



Rotterdam

Wijknetwerker

Hoewel de problematiek in Oud Charlois minder 
is dan in andere wijken in Charlois zoals 
bijvoorbeeld Carnisse en Tarwewijk (Oud 
Charlois scoort bijvoorbeeld beter op de 
verschillende indexen in het Wijkprofiel), 
zijn er wel degelijk problemen. 

Zo is er relatief veel huisvesting van bijzondere doelgroepen. 
Opvallend is dat deze huisvesting zelden op weerstand stuit; 
zo lang bewoners worden betrokken bij afspraken met de 
zorginstelling, politie en Directie Veiligheid, hebben zij er 
over het algemeen geen problemen mee. Het valt op dat de 
meldingsbereidheid onder bewoners en ondernemers relatief 
laag is. Pas wanneer het echt uit de hand loopt (bijvoorbeeld 
bedelaars die zich prostitueren), wordt er aan de bel 
getrokken. Politie en handhaving geven dan aan dat er 
weinig tot geen meldingen zijn, waardoor er op papier niets 
aan de hand lijkt. Voor het illegaal dumpen van grof afval, 
voedsel en ongewenste items komen juist dagelijks 
meldingen binnen van boze bewoners, ondernemers dat het 
op straat weer een puinhoop is. Veel straten met bewoners 
die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
Hoe bereiken we elkaar? 

Dit voorbeeld illustreert het beeld van Oud 
Charlois als “tussenwijk’’: er lijkt op papier 
niet veel aan de hand, de wijk scoort gemiddeld op 
de verschillende indexen van het Wijkprofiel en 
hoewel de wijk een NPRZ focuswijk is, gaat er 
meer aandacht (bijvoorbeeld financieel en 
capaciteit) naar andere wijken in Charlois zoals 
Carnisse en Tarwewijk. Toch is er een enorme 
potentie met de mooie groene gedeeltes zoals 
bijvoorbeeld de Spuizone, de Boergoensevliet en 
het Waaltje. Er is een relatief grote groep 
kunstenaars en een aantal actieve 
bewonersgroepen aanwezig in de wijk. 
Desondanks hebben we niet overal contacten en 
weten we niet overal wat er speelt.

In mijn dagelijks werk merk ik dat de leefwereld van bewoners en 
systeemwereld van professionals vaak met elkaar botsen. Ik doe mee 
aan de Nacht Club Academie omdat ik benieuwd ben naar nieuwe 
manieren om bewoners en professionals zowel onderling als aan elkaar 
te verbinden, zodat de leef- en systeemwereld dichter bij elkaar gebracht 
worden. De eerste stap om dit te bereiken is door te achterhalen wat er 
écht speelt en bewoners te bereiken die we 
normaal gesproken niet bereiken. 

Zelf breng ik een gezonde dosis positiviteit mee. Daarnaast kan ik goed 
luisteren en houd ik van aanpakken!

De vragen die wij hebben:

Wat speelt er echt in de wijk? Er lijkt niet veel aan 
de hand… om erachter te komen wat er echt speelt 
hebben we wellicht andere ‘voelsprieten’ nodig. 
Wat voor soort andere ervaringen zijn er dan die 
we al kennen?

Hoe komen we achter de dynamiek van de wijk? 
Waar zijn mensen in Oud Charlois trots op? Wat 
is de identiteit van de wijk?

Hoe gaan we om met het afvalprobleem?

Roland van Eijk

Wijkregisseur

Ik ben gevraagd door de wijknetwerker van Oud Charlois of ik 
interesse heb in de Nacht Club Academie. Na het lezen van de 
informatie vind ik het als wijkregisseur Oud Charlois / Tarwewijk 
erg interessant om te kunnen ontdekken welke 
participatievormen ik zelf wil bereiken binnen mijn functie als 
wijkregisseur van Stadsbeheer. Wat zijn de mogelijkheden om 
bewoners en alle stakeholders in de wijk te kunnen bereiken 
omtrent meldingen in de buitenruimte van mijn 2 wijken en wat 
te doen bij herhaaldelijke meldingen. Momenteel wordt op alle 
meldingen vanuit Stadsbeheer vaak opgelost zonder dat er met 
bewoners gesproken wordt wat precies de oorzaak is van 
bijvoorbeeld vele herhaaldelijk naast plaatsingen in bepaalde 
straten en het niet willen en durven aanspreken van bewoners 
door bewoners.

Jacqueline David

Accounthouder Directie Veiligheid

Ik merk dat we vaak dezelfde bewoners bereiken en spreken. Ik zou 
het juist waardevol en interessant vinden om de bewoners te spreken, 
die we normaal niet spreken. Graag zou ik willen leren hoe in contact 
te komen met deze grote groep ‘stille’ bewoners. Dit omdat we vaak 
pas signalen horen als de problemen al vergevorderd zijn, terwijl juist 
fijn is als we in een vroeger stadium in kunnen stappen. 

Als kwaliteiten breng ik mee dat ik enthousiast en gedreven ben. 
Ik sta open voor verandering en nieuwe inzichten.  

Joyce de Koning

Social designer SMELT, 
teambegeleider Nacht Club Academie

Waarom ik meedoe aan de Nacht Club Academie? Voorop 
staat dat ik het heel erg leuk vind om kennis over te brengen 
en mensen/groepen te begeleiden. Daarnaast geloof ik dat de 
manier van werken, de methodes en ervaringen vanuit het 
social design vakgebied echt van waarde kunnen zijn voor 
professionals, vooral in de publieke sector. 

In voorgaande projecten heb ik gezien wat een energie en 
inspiratie er vrij kan komen als we met elkaar een manier 
vinden om een vraagstuk op een andere manier te benaderen 
of tot een verrassende oplossingsrichting kunnen komen. 

Als ontwerper vraag ik altijd door, ik ben grondig en 
onderzoekend. Daarnaast staat de mens, de gebruiker, de 
echte wereld centraal. Ik deins niet terug voor ongemak en 
daag ook graag mijn opdrachtgevers/samenwerkingspartners 
uit om dat niet uit de weg te gaan. 

Het blijft altijd een uitdaging om van interventie naar 
systeemverandering te gaan: hoe zorg je voor een blijvende 
verandering in de wijk of in het werk van de professionals? 
Een van mijn kwaliteiten is denk ik dat ik altijd iedereens 
perspectief probeer te begrijpen: ik kan best een sterke 
mening hebben, maar deze kan ook makkelijk wisselen als 
ik het verhaal van de ander hoor (en dat blijkt toch vaak 
genuanceerder dan je van tevoren dacht...).

Dorian Kingma+

bij een ‘tussenwijk’?Hoe ontstaat betrokkenheid

Bankjes bij het Waaltjes: je ziet hoe prachtig Oud Charlois is, 
maar tegelijkertijd ook hoe verwaarloosd de omgeving eruit 
ziet. Prullenbak die weken terug is aanvraagd, maar deze staat 
er nog niet. Riet enorm hoog gegroeid, waardoor je het water 
niet goed kunt zien, terwijl het een prachtig uitzicht is.

Zuidhoekpark. Spuizone, waar een groep actieve bewoners 
graag het ‘Zuidhoekpark’ van willen maken. Recent hebben 
bewoners op een burendag samen met een aantal gemeente-
ambtenaren deze plantenbak aangepakt; voortaan wordt 
deze door de bewoners zelf beheerd. 

Wekelijks inkomende meldingen via diverse 
app groepen van bewoners, stakeholders, 
ondernemers in de wijk omtrent het dumpen 
van grof afval waar geen afspraak voor is 
gemaakt.

Karel de Stoutepark: Ondanks de klachten van bewoners 
over bijvoorbeeld hondenpoep, kale plekken en 
onveiligheid zie je dat het park op een mooie zonnige dag 
in juni door een aantal mensen wordt gebruikt; mensen 
liggen in het gras en er spelen kinderen. Desondanks een 
plek met meer potentie!

De huisvesting van bijzondere doelgroepen 
doet wel iets met de wijk: zo zijn er in de 
omgeving van de Wolphaertsbocht en de 
Charloisse Kerksingel vaak bedelaars te 
vinden (veelal vanuit de Schuilplaats). 

Wijkmanager

Waarom ik meedoe? Ik hoop inspiratie op te doen en op nieuwe 
manieren energie los te maken in de wijk. Ik wil leren om op een 
andere manier te kijken naar opgaves in de wijk en de manier waarop 
je contact kunt maken met bewoners. 

Ik breng mee: een portie oplossend vermogen en enthousiasme.

Marieke Smit

team

Charlois



HoogvlietLampreibuurt

Wijknetwerker

Voor LampreiBeter! hebben wij een aantal vragen 
geformuleerd. De vraagstelling is (nog) breed, 
omdat wij nog heel erg op zoek zijn naar 
manieren om met onze bewoners in contact te 
komen en om samen met hen te kunnen 
organiseren waar de buurt en haar bewoners 
behoefte aan hebben.

Hoe word je onderdeel van de wijk?
Deze vraag hebben wij op 1 april tijdens de pilot al 
geformuleerd. Als professional sta je toch een beetje aan de 
buitenkant van de wijk. Als je echt in contact wil komen met 
de bewoners zul je veel meer onderdeel van de wijk moeten 
zijn. Maar hoe bereik je dat?

Hoe ontstaat meer verbinding? Tussen 
professionals en de wijk? Tussen de bewoners 
onderling?
Om echt onderdeel van een wijk te kunnen zijn zul je moeten 
zoeken naar verbinding. Maar hoe ontstaat verbinding 
eigenlijk? En is deze verbinding anders tussen professionals 
en bewoners, dan tussen bewoners onderling.

Hoe werkt vertrouwen hier in de buurt?
Wij denken dat je voor verbinding ook vertrouwen 
nodig hebt. Maar hoe werkt vertrouwen in deze 
buurt? Wat maakt dat mensen elkaar vertrouwen? 
En ook hier: werkt dit anders tussen professionals 
en bewoners, dan tussen bewoners onderling?

Vanuit welke perspectieven kijken 
bewoners en professionals naar de wijk? 
Welke beelden hebben de bewoners en 
professionals van de wijk? Een wijk lijkt een vast 
gegeven te zijn. Toch gaven de eerste interviews 
die Marjolein en Jaap met bewoners hebben 
gehouden al verrassingen. Zijn de beelden die de 
bewoners hebben van de wijk heel anders dan de 

Hoe komen we in contact met bewoners die de taal niet tot 
nauwelijks beheersen? Hoe vinden we (nieuwe) krachten in de wijk? 
Ik vraag mij af willen wij als professionals dat de wijk meer nodig 
heeft en vinden bewoners dat eigenlijk ook. Veel alleenstaande 
vrouwen met kinderen in de wijk, die die taal niet altijd beheersen. 
Komen wel naar Buurtstudio, is dit voldoende voor deze wijk? 
Vrouwen leven veel binnenshuis, gebruikelijk vanuit hun cultuur. Ik 
zou als netwerker graag meer uren investeren in de Lampreibuurt, 
maar heb hier nu onvoldoende tijd voor, aangezien ik nu in 4 wijken 
werk in Hoogvliet en wij maar met 2 netwerkers zijn. (tot september 
zelfs met 1,5 wijknetwerker). Ik ben vanuit mijzelf geïnteresseerd in 
mensen en help graag een handje als mensen dit nodig hebben. Ik 
kan mij erg goed inleven in anderen en vind inclusiviteit erg 
belangrijk. Ik vind het essentieel dat iedereen kan meedoen in de 
maatschappij. Ik houd van een (vrij)gezonde levensstijl en sport erg 
graag, zoals fitness, krachttraining en flink door wandelen.

beelden die professionals hebben? Waar zitten de 
verschillen? Maar juist ook: waar zitten de 
overeenkomsten?

Welke krachten/talenten zitten in de wijk?
Wij omschrijven de Lampreibuurt als een 
kwetsbare wijk met kwetsbare bewoners. Dat 
betekent niet dat de bewoners niets doen. Van een 
aantal bewoners weten wij dat zij krachtig en 
talentvol zijn. Dat zijn bv. de dames van de 
Buurtstudio. Maar welke krachten en talenten zijn 
er nog meer aanwezig in de wijk? Krachten en 
talenten waarvan de eigenaren misschien niet 
eens beseffen dat ze die hebben? Hoe mooi zou 
het zijn als we die weten te vinden en stimuleren!

Sandra Eijkenbroek
Gebiedsaccounthouder
gemeente Rotterdam

Wat kun je doen om echt in contact te komen met mensen? Hoe 
ga je meer uit van gevoel, en minder van jouw eigen beeld?
Ik hoop in de Nacht Club Academie meer te leren over wat 
bewoners van “mijn” wijk beweegt en waar zij zelf behoefte aan 
hebben. En ik wil graag ervaren of dit een beetje overeenkomt met 
het beeld dat ik zelf van de wijk en haar bewoners heb.
Ik neem zelf al inmiddels heel wat jaren werkervaring mee, met als 
basis een technische (bouwkundige) achtergrond. Ik hoop dat ik 
mijn abstracte denkwijze, in combinatie met mijn sociale manier 
van werken goed kan combineren in de Nacht Club Academie.
Ook hou ik heel erg van samenwerken en meedenken en -praten 
over ideeën, zowel over mijn eigen ideeën als over die van 
anderen. En over het team LampreiBeter!: wij zijn een heel fijn en 
collegiaal team, waar heel veel energie in zit. Ik hoop dat we dat 
samen ook meenemen naar de Nacht Club Academie!

Eline Seijbel

Wijkregisseur 

Hoe kijk je verder dan het plaatje wat al geschetst is? Vaak heeft 
een buurt of een bepaalde groep mensen al een label opgeplakt 
gekregen als “Probleemwijk” of “probleemgroep”. Standaard 
methodes voor oplossingen blijken in praktijk helemaal niet te 
werken. Ik vind het belangrijk te leren iets niet direct als een 
probleem te zien, maar als een uitdaging. Ook juist te kijken naar 
de groep die de problemen veroorzaakt. Wat zit daarachter? Ik 
vind het zo interessant en leerzaam dit eens op een andere 
manier te benaderen, niet alleen maar via de gekleurde bril te 
kijken maar ook eens door een bril zonder glazen.
Ik ben verliefd op de stad Rotterdam door de multiculturele 
samenleving en alle geuren en kleuren die dit meebrengt. Mijn 
kinderen zijn zelf gemixt (ik ben Nederlands en hun vader is 
Surinaams) en dit heeft ons veel moois gebracht maar ook veel 
interessante uitdagingen. Voor mij en mijn twee jongens is het 
wonen in het centrum oud west, als leven in een grote speeltuin, 
waar van alles te zien en te leren valt, daarom denk ik dat mijn 
sociale vermogen en de kennis van verder kijken dan je eigen 
achtertuin een mooie toevoeging kan zijn binnen de groep.

Michelle van Dam

Rayon coördinator Stadsontwikkeling

Ik doe mee aan de Nacht Club Academie omdat ik op een nieuwe manier 
tegen dingen aan wil kijken. Ik wil onderzoeken hoe we bewoners meer 
verbonden met elkaar en de gemeente krijgen. Ik merk dat ik het daarin 
lastig vind buiten het ambtelijke om te kijken en te denken. Met de 
Nacht Club Academie hoop ik wat creatiever naar dingen te kunnen 
kijken en mijn ambtelijke blik te verruimen. Ik hoop vooral een hoop 
positiviteit en sociale kracht mee te nemen. Ik vind het heel leuk om 
nieuwe mensen te leren kennen en naar ze te luisteren. Daarnaast heb ik 
net een half jaar mijn appartement verbouwd en hou ik van crossfitten 
dus ik hoop toch ook wat doorzettingsvermogen te brengen.

Joëlle van Aardenne

Medewerker Sociaal Beheer 
& Leefbaarheid Vestia

Eline over Annelijn: Annelijn wil bewoners leren kennen. Ze is zo 
nieuwsgierig naar mensen. Voor haar werk in twee gebieden 
komt ze fraude, overbewoning en overlast tegen, maar ze blijft 
altijd het positieve in mensen zien. Volgens mij vanuit de 
overtuiging om te helpen. Om manieren te vinden om mensen te 
kunnen helpen. Annelijn neemt haar enthousiasme en energie 
mee. Dit zit in haar hele wezen. 

Annelijn Boender

Social designer MV design, 
teambegeleider Nacht Club Academie

Ik zie hoe krachtig het is als je samen een nieuwe ‘neutrale 
ruimte’ creëert om weer verbinding te kunnen maken met 
elkaar. Om buiten de gebaande paden te gaan om zo 
onverwachte ontmoetingen mogelijk te maken. Ik werk graag 
aan ontwerpen die zorgen dat mensen zichzelf en elkaar niet 
alleen zien als een label. Dat je naast bewoner, burger, patiënt, 
leerling ook mens bent. Hoe je in een buurt waar veel mensen 
zich in een kwetsbare positie bevinden toch van betekenis kan 
zijn als ontwerper, dat wil ik leren. Mijn onverwachte kwaliteit 
is dat ik kan boksen, een boksers mentaliteit heb. Dus zou ik 
best een les willen van Ome Jan uit Hoogvliet in de Nacht Club.

Myrthe Veeneman+

Een camera in de wijk. De wijk heeft veel last van hardnekkige 
overlast van volwassen mannen. Vanaf eind van de middag tot 
’s nachts hangen ze rond op straat en maken veel lawaai. 
Waarschijnlijk ook criminele activiteiten, maar het is lastig om 
ze op heterdaad te betrappen. Omdat de mannen rondhangen 
naast de portieken hebben veel bewoners er last van. Een 
camera op deze plek heeft er voor gezorgd dat ze een andere 
plek zochten. Helaas geeft de wetgeving aan dat een camera er 
maar een beperkte tijd mag zijn. Inmiddels is hij weer weg en is 
de overlast ook meteen weer terug op de oude plek. We zijn dus 
opnieuw aan de slag om de camera terug te krijgen.

onderdeel
Hoe kunnenwe vertrouwen late

n
 groeien?

van de wijk?

Burendag. De Buurtstudio werd gezamenlijk 
opgeknapt en schoongemaakt nadat een lekkage het 
laminaat had vernield. Ambtenaren en bewoners 
waren samen aanwezig om de klus te klaren, inclusief 
een pop up milieupark voor de hele buurt. Een groot 
succes! Mooi om te zien hoeveel mensen op de been 
waren voor de Buurtstudio.

Spelen op het grasveld. De wijk 
kenmerkt zich door lage portiekflats 
zonder lift met daartussen grote 
grasvelden. Daar zou heel veel 
kunnen gebeuren, maar kinderen 
blijven toch grotendeels binnen. Als 
er iets wordt georganiseerd komen 
de kinderen gelukkig wel.

Activiteiten in de buurt. De dames van de 
buurtstudio vullen tasjes voor buurtgenoten 
die wat extra’s verdienen. Met de kinderen 
worden kerststukjes gemaakt die ze bij de 
ouderen in de buurt gaan brengen. 
Saamhorigheid in ieder geval voor een deel 
van de wijk.

Hoe word je

team



RoosendaalCentrum

Hoe versterken we het
gevoel van veiligheid 

Molenstraat, leegstand en verpaupering

Winkels, Raadhuisstraat. Leegstand van het winkelcentrum De Biggelaar

Passage, bezienswaardigheid, doet denken aan Venetië

Uitgaansgebied, terrassen en café’s op de Bloemenmarkt/Markt

Onderzoeker/kennismakelaar 
gemeente Roosendaal 

Emile van Loonpark, berucht in de avond en nacht

Het Centrum bestaat uit een aantal buurten met 
elk een eigen identiteit. Hiertussen is weinig 
samenhang en door deze versnippering, zowel op 
fysiek als op sociaal niveau, voelt Centrum vaak 
ook niet echt aan als een wijk. In het centrum 
wonen veel bewoners in de leeftijdsklasse 25-24 
jaar en 65+ ers. Er is een gebrek aan verbinding 
en een hoog gevoel van onveiligheid.

Hoe kunnen we door middel van een verbeterde 
inrichting van de fysieke leefomgeving de 
verbinding tussen de bewoners, wijkprofessionals 
en omgeving verbeteren en het gevoel van 
veiligheid in de wijk Centrum verhogen?

Onderzoeksvragen bij het verhogen van het 
gevoel van veiligheid bij bewoners:
• Wat maakt dat de bewoners zich onveilig voelen?
• Hoe kunnen we aansluiten bij de leefwereld van 
   de bewoners?
• Hoe kunnen we positieve gedragsbeïnvloeding   
   gebruiken om te stimuleren dat iedereen de wijk 
   schoon en opgeruimd houdt.
• Wat zijn kansrijke plekken om de leefomgeving 
   her in te richten?
• Op welke manier kunnen we met ondernemers
   samen werken?
• Hoe gaan we om met leegstand in het Centrum?

Het experimenteren met nieuwe methoden en ideeën spreekt mij aan. 
Ik ben nieuwsgierig van wat ik kan leren van social design en de 
ervaringen van andere disciplines buiten de gemeente.

Wat ik meebreng is een oog hebben voor trends en deze in praktijk weten 
te brengen. Daarmee soms verrassende verbindingen te leggen. Ik kan 
mijzelf goed inleven in anderen, aandachtig luisteren en kritische vragen 
stellen. Daarnaast ben ik creatief in koken, door het uitproberen van 
nieuwe recepten, daar een eigen inbreng aangeven kom je tot 
verrassende combinaties.

Onderzoeksvragen bij het verbeteren van 
de verbinding tussen bewoners:
• Hoe kan er meer verbinding, saamhorigheid
   ontstaan tussen de bewoners, 
   wijkprofessionals en omgeving?
• Hoe kan er meer bewonersparticipatie ontstaan 
   bij de vraagstukken die er zijn?
• Hoe verbeteren we de informatievoorziening   
  naar bewoners?
• Wat zijn manieren om te investeren in 
   persoonlijk contact?
• Hoe creeëren we ontmoetingsplekken voor 
   jong en oud?

Marij Quirijnen

Beleidsadviseur 
gemeente Roosendaal

Ik doe mee aan de Nachtclub vanuit nieuwsgierigheid naar social design en 
de impact die dat kan hebben op het maken en uitvoeren van beleid. Welke 
principes van social design kan ik inzetten om ‘het echte verhaal’ te horen 
of de ‘vraag achter de vraag’ te achterhalen. Als beleidsmaker ben ik altijd 
op zoek naar oplossingen en maatregelen die mensen echt raken, 
problemen oplossen en (weer) perspectief bieden. Ik merk dat beleid steeds 
minder goed aansluit en dat veel mensen vastlopen in bureaucratie en 
systemen en zich daardoor ook afkeren van instanties en overheid. 

Wat ik meebreng is analyserend en kritisch denkvermogen. Ik vind het leuk 
en waardevol  om samen te reflecteren en schuw daarin niet om ook mijn 
eigen handelen onder de loep te nemen. Ik heb overzicht van het grotere 
geheel met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Vanuit mijn onderbuik- 
gevoel breng ik een gezonde dosis wantrouwen en stel ik zaken scherp(er). 

Sabina de Bruijn 

Adviseur vitale wijken 
Alwel woningcorporatie 

Hoe krijg je andere stemmen te horen dan de gebruikelijke 
stemmen in de wijk? Hoe weet je deze bewoners te verleiden tot 
mee doen en hoe houdt je hun energie vast voor de lange 
termijn? Hoe kan ik zelf op een andere manier kijken en 
handelen bij het benaderen van bewoners in relatie tot hun 
omgeving en de wijkopgave?

Ik kan goed luisteren, verbinding maken met mensen en 
interventies plegen zodat er weer beweging ontstaat bij mensen 
en vraagstukken. Ik ben nieuwsgierig naar sociale innovaties en 
hoop dat de social design aanpak tot nieuwe inzichten leidt. Ik 
hoop dat ik anderen kan inspireren bij hetgeen ik geleerd heb in 
de afgeronde Masteropleiding hoe je maatschappelijke 
vraagstukken vernieuwend kan oplossen.

Monique Bruijns
Zelfstandig onderzoeker betrokken 
bij Roosendaal spreekt Roosendaal doet 

Wat helpt bij het maken van de stap van wantrouwen naar 
vertrouwen, van achterdocht naar nieuwsgierigheid en van 
denken in verschillen naar denken in overeenkomsten. Hoe 
kan social design daarbij helpen?
  
Wat ik meebreng, is onbevooroordeeld aandacht luisteren, 
zonder vooropgezet doel. Met ruimte voor emoties en deze 
ook benoemen. Ik ben oprecht nieuwsgierig in mensen en 
vind dat ik me in een bevoorrechte positie begeef waarin 
mensen mij hun kwetsbaarheden en levensverhalen 
toevertrouwen. Met mijn enthousiasme krijg ik veel mensen 
mee en schrijven vind ik leuk.  

Pascal Collard

Social designer, teambegeleider
Nacht Club Academie

Een sociaal ontwerper met de visie dat echte vooruitgang 
pas ontstaat als iedereen mee kan en wil doen.
 
Door hyper persoonlijk onderzoek, oprechte aanwezigheid 
en benaderbare houding vertrouwen mensen mij 
makkelijk persoonlijke verhalen toe en ontdek ik, soms 
verborgen of ondergesneeuwde, talenten en vaardigheden. 
Met een intuïtieve, activerende en ‘hands-on’ aanpak 
ontwikkel ik concepten voor nieuwe omgevingen, 

processen, diensten en rollen waarin iedereen een bijdrage 
kan leveren op een manier die past en “eigen” aanvoelt.  In 
een project neem ik alle belanghebbenden mee van A tot Z in 
mijn proces zodat het ontwerp wat ik maak overdraagbaar is 
en voort leeft wanneer ik weer met een nieuwe spannende 
uitdaging aan de gang ga!

In de Nacht Club Academie kan ik experimenteren met deze 
visie met de nog onbenutte kwaliteiten van de nacht voor die 
voor de dag heel fijn kunnen zijn. Wat ik hoop te leren is hoe 
ik meer filosofie kan inbrengen in mijn werk. Ik denk dat de 
Nacht Club dit mij kan bieden. Meer tijd en ruimte om te 
denken zonder de druk, telefoontjes en mailtjes van de dag. 
Hoe moeten we minder van onszelf? En mocht het nodig zijn, 
kan ik kickboxen of ongezekerd tegen een muur opklimmen. 
Klinkt als iets dat van pas zou kunnen komen.

Lotte de Haan

en verbinding?

+
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