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MIJN MOOISTE PLEK IN DE BUURT  



 



PLEK ZOEKT EIGENAAR/ 
       PLEK ZOEKT BEZOEKER  



DORPSTUIN DE MEERN:  
JE KRIJGT TWEE BEZOEKERS!   



OVEREENKOMSTEN TUSSEN 
VUURTJES MAKEN EN COMMUNITIES BOUWEN 

Bron: Bart de Koning, www.natuuriseenfeest.nl 



HET BEGINT ALTIJD KLEIN 
Een vuur en een communitiy beginnen allebei met een vonk. ‘Een vonk is een klein deeltje dat zo heet is dat het zichtbaar 
gloeit.’ (Wikipedia) Een goede vonk is dé voorwaarde voor een goed vuur. Dat geldt voor kampvuren net zo goed als voor 
communities.  Als je de vonk te pakken hebt, bij jezelf, bij anderen, kun je zuurstof toevoegen, opstoken, bijstoken. Altijd vanuit de 
kracht, de vlammen die er al zijn.  
 



JE GAAT AAN DE SLAG MET WAT JE AANTREFT 
Als je een kampvuur wilt maken, moet je aan de slag met wat er is. Er zijn veel technieken om vuur te maken, maar het vuur pakt altijd weer 
anders uit, afhankelijk van je brandstof, het soort hout, wind en weer en de plek waar je het doet.  
Het mooie aan communitybuilding is dat het zich niet laat vangen in een methode of plan. Bij communitybuilding ga je aan de slag met wie en 
wat er is. Je sluit aan bij wat zich onderweg aandient: mensen, zijwegen, pitstops, dilemma’s, ondersteuners, obstakels en vergezichten. En je 
voegt er samen iets aan toe of maakt er samen iets nieuws van. Zoals dat ook vaak gebeurt bij streetart…  

Streetart in Olsztyn/Polen, Adam Tokuciejewski 



HET GAAT OM HET DOEN  
Om een vuur te maken en brandend te houden moet je een heleboel dingen doen én je moet erbij blijven, want anders gaat het 
uit. Dat geldt ook voor communities. Zij gedijen goed als je dingen met elkaar DOET én als je met elkaar in gesprek blijft. Elke dag 
weer opnieuw. En van tijd tot tijd ga je vieren wat je met elkaar gedaan of bereikt hebt, zodat meer mensen zich eraan kunnen 
verwarmen!   
 



HET IS EEN AMBACHT  
Vuur maken en  communities bouwen vragen om vakmanschap. Je kunt het als een ambacht zien. Kenmerken van een ambacht 
zijn volgens socioloog Richard Sennet onder meer: toewijding, flexibiliteit, traagheid, liefde voor details. Voor een 
communitybuilder komen daar vaardigheden bij zoals accepteren van toeval,  kunnen omgaan met onbeheersbare zaken en 
materiële beperkingen, frustraties uithouden, coulantie en verdraagzaamheid, waarderen van verschillen.   
 

Bron: www.blog.eventish.com 



AANMAAKHOUT  
VAN EN VOOR COMMUNITYBUILDERS EN -

ONDERSTEUNERS 





 
 

Aanmaakhoutjes  
voor het zorgcoöperatie-initiatief van Christel, Ton en Vera  

Vraag: hoe komen we in contact met geïnteresseerde bewoners? 

 
  

   
• Gewoon beginnen!  

- als kleine groep  
- in een klein gebied 
- met een kleine activiteit 
 

• Door iets te doen krijg je vanzelf bekendheid.   
• Zoek dwarsverbindingen met bestaande initiatieven.  
• Ga met mensen die je zomaar tegenkomt in  gesprek over je initiatief.     
• Laat zien, maak tastbaar wat je wilt. Vertel mensen wat je te geven hebt als coöperatie.  
• Sla de trom, maar doe het op een manier die bij je past. Voor de coöperatiestarters betekent dat vooral: via persoonlijke contacten, zwaan 

kleef aan, de persoonlijke eigen netwerken aanboren.  
• Het buurthuis biedt ruimtes en een netwerk met mogelijke nieuwe zwanen.  
• Ook de Poortpoetsers en anderen bieden hun netwerk aan. En op de mindmap die Christel mee naar huis neemt, staan allerlei namen mét 

contactgegevens.  
• Vier feestjes, laat aan elkaar en aan anderen op een leuke manier  zien wat je hebt, doet, bereikt. Maak anderen nieuwsgierig.  
 
En verder…. 
• Kom bij elkaar over de vloer (dat versterkt de binding).  
• Het proces is net zo belangrijk als de inhoud: of het klikt met elkaar, of je plezier met elkaar hebt. 
• Je moet allerlei dingen met elkaar uitvogelen en erover bakkeleien hoe je dingen wilt organiseren.  

Dat is een belangrijk onderdeel van het groepsproces, om elkaar echt te leren kennen  
en met elkaar iets op te bouwen.  

• Laat je niet leiden door vermoedens en stel dat-scenario’s.  
‘Hoe onbeheersbaar het wordt, hoe klein het blijft? Dat zullen we gewoon ontdekken.’ 

• Houd goed in de gaten wat je zelf wilt en laat je niet gek maken door wat je  
misschien moet van anderen. 

• Tip Irma Vroegop (andere subgroep): in de buurt Elsrijk/Amstelveen is onlangs ook een  
soortgelijk zorginitiatief ontstaan. Stadsdorp Elsrijk  http://stadsdorpelsrijk.nl/ 
 

http://stadsdorpelsrijk.nl/


VOOR HET VERVOLG THUIS:  
TWEE XL-LUCIFERS  

van Marise Bout en Kees Fortuin 

Begin klein, bij de 
mensen die je kent 
en ga gewoon aan 

de slag. DOEN! 

Er is heel veel creativiteit 
in Utrecht, laten we kijken 

hoe we die kunnen 
verbinden met het gewone 
leven van gewone mensen  

in Utrechtse buurten en 
wijken  



VUURTJES VAN ANDERE 
COMMUNITIYBUILDERS 





TOT SLOT: 
JIM DIERS OVER COMMUNITIES  

 
‘The best value of a project is 
not the project, but to bring 

people together.’ 
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