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Abstract  

Team Buurtmakers West is voortgekomen is uit een oproep van Social Impact By Design, 

onderdeel van het programma ‘Veerkrachtig BoTu 2028’. Door klimaat adaptieve interventies 

tracht het team niet alleen de ecologische, maar ook sociale duurzaamheid binnen de wijk te 

vergroten. Het team bestaat uit buurtbewoners, organisaties en een gemeentelijke instantie, 

waardoor een unieke vorm van samenwerking plaatsvindt. Het team is tot een pilot interventie 

gekomen waar een ‘Buurtmaker’ voor is aangesteld. Om te onderzoeken hoe een Buurtmaker 

bij kan dragen tot een inclusieve en ecologisch rechtvaardige aanpak van duurzame 

initiatieven binnen Bospolder-Tussendijken is kwalitatief onderzoek verricht. Doordat de 

Buurtmaker als intermediair fungeert tussen buurt en bewoners speelt zij een belangrijke rol 

in het creëren van vertrouwensbanden en binding tussen bewoners, en kan zij bewoners 

bereiken die vaak uitgesloten worden in traditionele vormen van besluitvorming. Het 

stimuleren van contact van bewoners onderling en de financiering blijken nog uitdagingen te 

zijn. Maar een toekomst naar inclusieve en rechtvaardige duurzame gemeenschap ligt in het 

verschiet.  

 

Keywords: duurzaamheid; inclusieve stedelijke ontwikkeling; klimaatrechtvaardigheid; 

sociaal contact; sociaalmaatschappelijk werk;  
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Inleiding 

“Climate change will have the greatest impact on low-income and historically marginalised 

communities, who have the fewest financial resources to respond to and recover from 

disruptive events. Governments, planners, investors and businesses must recognise this 

disparate impact, and understand that different segments of society have varying 

vulnerabilities and capacities to respond.” (Centre for Liveable Cities & Urban Land Institute, 

2020, p. 48). Bovenstaande quote is afkomstig uit het rapport “Building Climate Resilience in 

Cities Worldwide” van The Centre for Liveable Cities (CLC) en Urban Land Institute (ULI). 

Het rapport is ontstaan uit een internationaal samenwerkingsverband waar het Rotterdam 

Office for Climate Adaptation aan heeft bijgedragen. In het rapport wordt de kwetsbare 

positie van steden door klimaatverandering aangekaart. Door opwarming van de aarde, een 

verhoogde zeespiegelstijging en extremer klimaat kampen steden steeds vaker met problemen 

als overstromingsgevaar, hittestress en uitdrogend groen (CLC & ULI, 2020; Rotterdams 

Weerwoord, 2020; Gemeente Rotterdam, 2020). Als oplossing pleiten zij een strategie gericht 

op het verhogen van de flexibiliteit en potentieel van steden en haar bewoners om met 

problemen om te gaan, en als gemeenschap hier sterker uit te komen dan voorheen (CLC & 

ULI, 2020; Rotterdams Weerwoord, 2020. Het rapport benadrukt dat de klimaatproblemen 

disproportionele impact heeft op minderheidsgroepen door historisch discriminatoir 

landgebruik en investeringsbeleid. CLC & ULI onderstrepen daarom dat bij het creëren van 

klimaat adaptieve interventies bewoners van alle achtergronden de mogelijkheid moeten 

hebben tot inspraak. De juiste middelen en informatie moet gedeeld worden, zodat niet alleen 

de prioriteiten van de meest machtige of best verbonden naar voren komen (CLC & ULI, 

2020). Wanneer lokale kennis van bewoners niet wordt opgenomen in het plan, of als 

bepaalde bewonersgroepen worden voorgetrokken in het ontwerp loopt men namelijk het 

risico dat de interventie contraproductieve resultaten oplevert (Homsy & Hart, 2019).  

 In 2019 is in Rotterdam het Veerkrachtig BoTu 2028 programma gestart dat aansluit 

bij de strategie van het CLC en ULI. Het programma is gericht op het potentieel dat binnen de 

wijken Bospolder-Tussendijken (BoTu) leeft. De wijken hebben te kampen met 

disproportionele economische en sociale problematiek waardoor de kwaliteit van leven lager 

ligt dan elders in Rotterdam (gobotu, z.d.). Echter worden de wijken ook gekenmerkt door een 

hoge sociale betrokkenheid, diversiteit en actieve inzet van buurtbewoners, waar BoTu2028 

op voort wil bouwen (gobotu, z.d.). In elk van de interventies binnen het programma staan de 

bewoners centraal. Door middel van een intensief samenwerkingstraject tussen private 

partijen, de overheid en bewoners tracht het programma in 2028 de eerste veerkrachtige wijk 
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van Rotterdam te worden (gobotu, z.d.). Het team ‘Buurtmakers West’ (BW) is één van de 7 

teams die uit een open oproep van Social Impact By Design voortgekomen is. Het team 

bestaat uit een samenwerking tussen de organisaties Rotterdams Weerwoord, 

Hoogheemraadschap Delfland, waterbedrijf Evides, woningcorporatie Havensteder, die ook 

grotendeels de financiering verzorgen, en drie designprofessionals woonachtig in BoTu 

(Stimuleringsfonds, z.d.) Het team richt zich op duurzaamheidsinterventies en klimaat 

adaptieve maatregelen binnen BoTu. Deze maatregelen, zoals een energietransitie van gas 

naar stadswarmte, het plaatsen van regentonnen, vergroening van buitenruimtes, en het 

aanstellen van een ‘Buurtmaker’, moeten als hefboom fungeren voor het creëren van een 

duurzame maar ook sociaal economisch veerkrachtige gemeenschap (Team BW, persoonlijke 

communicatie, 25 februari 2020). Het team BW is momenteel een pilotinterventie rond het 

concept van een Buurtmaker aan het opzetten (Team BW, persoonlijke communicatie, 25 

februari 2020). Deze Buurtmaker is een persoon woonachtig in BoTu, die zich verbonden 

voelt met de wijk en zich in wil zetten voor duurzaamheidsvraagstukken. De Buurtmaker zal 

in zijn/haar kracht gezet moeten worden, door de juiste middelen tot zijn/haar beschikking te 

krijgen, met de belangen en ideeën van de buurt aan de slag te gaan en een aanspreekpunt te 

zijn voor buurtbewoners. De Buurtmaker kan bijvoorbeeld een evenement organiseren die 

aansluit bij de behoeften van de bewoners, waar bewoners op een participatieve manier 

betrokken worden binnen de verduurzaming van hun eigen wijk (Team BW, persoonlijke 

communicatie, 25 februari 2020). Op deze manier werken buurtbewoners samen aan water en 

duurzaamheidsvraagstukken, waardoor er niet alleen kennis en bewustwording wordt gedeeld, 

maar ook op gemeenschapsvorming kan worden ingezet.  

 

Probleemstelling en onderzoeksdoel 

Aangezien het team nog in de opstartfase van de pilot zit kampen zij nog met vragen als wat 

het takenpakket van de Buurtmaker precies moet gaan inhouden, wat er van een Buurtmaker 

verwacht moet worden en wat er nodig is binnen de organisaties om de Buurtmaker in zijn of 

haar kracht te zetten (persoonlijke communicatie, 25 februari 2020). Daarnaast vraag het team 

aandacht te besteden aan wat er wel en niet werkt binnen de aanpak (persoonlijke 

communicatie, 25 februari 2020). Om terug te komen op de aandachtspunten van het CLC & 

ULI (2020), Rotterdams Weerwoord (2020) en het Veerkrachtig BoTu2028 programma is het 

alsmede belangrijk om te onderzoeken hoe de Buurtmaker op een inclusieve manier te werk 

kan gaan. Dat wil zeggen hoe die persoon alle bewoners betrekt in zijn of haar aanpak, en de 

duurzaamheidsinitiatieven ook positief landen bij buurtbewoners met een precaire 
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sociaaleconomische positie. Binnen de wetenschappelijke literatuur is de verbinding tussen 

een “Buurtmaker” of gemeenschappelijk werker en inclusieve, rechtvaardige 

duurzaamheidsinitiatieven nog niet sterk aanwezig. Een onderzoek naar de rol van een 

Buurtmaker in het komen tot een inclusieve en ecologische rechtvaardige aanpak van 

duurzame initiatieven in Bospolder-Tussendijken draagt bij aan het scheppen van dit 

conceptueel verband in de wetenschappelijke literatuur. Gezien het exploratieve en 

participatieve karakter van dit onderzoek draagt het tevens bij aan praktische kennis over 

waar kansen en obstakels liggen voor een Buurtmaker. Dit leidt tot de volgende hoofd- en 

deelvragen: 

 

“Hoe draagt Team Buurtmakers West bij tot een meer inclusieve en ecologisch rechtvaardige 

aanpak van duurzame initiatieven in Bospolder-Tussendijken? 

 

1. Welke kansen en obstakels zien trekkers van duurzame initiatieven voor het realiseren 

van de verdere verduurzaming van BoTu als wijk?  

2. Hoe kunnen de wensen en behoeftes van buurtbewoners meegenomen worden in de 

initiatieven van de Buurtmaker?  

3. Hoe kan de ‘Buurtmaker’ potentieel bijdragen tot een meer inclusieve en ecologisch 

rechtvaardige aanpak van duurzaamheidsvraagstukken in Bospolder-Tussendijken?” 

 

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Binnen de wetenschappelijke literatuur rondom ecologische rechtvaardigheid is er behoefte 

aan inzicht in de rol van beleidsinspanningen om rechtvaardige duurzaamheid te bereiken 

(Mohai, Pellow & Roberts, 2009). Het is nog onduidelijk wat het effect is van 

beleidsinspanningen die rechtvaardige duurzaamheid op buurtniveau trachten te bereiken. 

Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen in hoeverre de Buurtmaker binnen 

Bospolder-Tussendijken kan bijdragen aan het verduurzamen van de wijk op een ecologisch 

en sociaal rechtvaardige manier. Dit raakt het tweede punt; binnen de wetenschap is er vraag 

naar beleidsopties die ecologische onrechtvaardigheid tegen gaan (Mohai et al., 2009). De 

Buurtmaker die middels duurzame en groene interventies werkt aan het versterken van de 

gemeenschap is een nieuw concept wat niet vaak voorkomt binnen de literatuur. Er zijn 

verschillende studies gedaan naar de rol van maatschappelijk werkers binnen achtergestelde 

buurten, dan wel interventies die zich richten op gemeenschappelijk groen. Echter ontbreekt 

er wetenschappelijke literatuur en praktijkvoorbeelden van de rol die gemeenschappelijk 
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werkers kunnen spelen in het verbeteren van de sociale en ecologische rechtvaardigheid 

alsook het sociaaleconomisch karakter binnen een buurt (Schmitz et al., 2011). 

 De Buurtmaker is een interessant concept dat op een nieuwe manier een verbindende 

rol speelt tussen deze bestaande energie en sociale en ecologische vraagstukken in de wijk die 

nog verbeterd kunnen. Een exploratief onderzoek naar de acties en mechanismen rondom de 

Buurtmaker leidt tot een profielschets van een Buurtmaker, hoe deze inclusief en ecologisch 

rechtvaardig te werk kan gaan en wat de kansen en obstakels zijn voor het Team Buurtmakers 

West. 

 

Theoretisch kader  

Allereerst wordt het begrip environmental justice ofwel ecologische rechtvaardigheid 

aangeduid; wat is de oorsprong en waar heeft het ons naar toe geleid? Vervolgens wordt de 

literatuur rondom inclusieve stedelijke ecologische en sociale duurzaamheid besproken, en 

welke rol participatie van buurtbewoners hier in speelt. Ten slotte wordt er een link gemaakt 

tussen bestaande conceptualisaties van sociale (buurt)werkers en stedelijke duurzaamheid.  

 

Ecologische rechtvaardigheid 

Het debat rondom ecologische rechtvaardigheid kan perspectief geven waarom Bospolder-

Tussendijken met ecologische problemen als hittestress en weinig groen kampt. Daarnaast 

maakt het duidelijk dat de profijten van duurzame initiatieven niet vanzelfsprekend zijn voor 

alle bevolkingsgroepen, dan wel voor de mensen die deze het hardst nodig hebben. 

Ecologische rechtvaardigheid rijkt terug naar een sociaal-activistische 

protestbeweging in Noord-Amerika in 1978, die streed tegen het dumpen van chemisch giftig 

afval op een stortplaats in Warren County. In dit gebied waren veel arme, voornamelijk Afro-

Amerikaanse, gezinnen woonachtig. De gemeenschap protesteerde samen met een groot 

aantal burgerrechtenactivisten, Afro-Amerikaanse politieke leiders en klimaatactivisten. Het 

wordt daarom binnen de literatuur vaak beschreven als het begin van conceptueel paradigma 

dat de dwarsverbanden tussen milieuvraagstukken, klasse en raciale ongelijkheid, gender en 

sociale rechtvaardigheid beschrijft (Martinez et al., 2014; Vanhille, Goedeme & Verbist, 

2019; Agyeman, 2006). In eerdere klimaatprotesten stonden vaak argumenten centraal die 

gestoeld waren op bezwaren van mensen tegen gebiedsverandering, terwijl de 

sociaalecologische protesten rond 1978 toon gaven aan het discriminatoire karakter van een 

stortplaats in een Afro-Amerikaanse gemeenschap die over minder middelen beschikt om zich 

mondig op te stellen dan een assertieve welvarende witte gemeenschap (De Keyzer & Soens, 
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2019). Wat volgde waren een tal van studies die aantoonde dat gemeenschappen in precaire 

sociaaleconomische omstandigheden en gemeenschappen van kleur disproportioneel vaak de 

lasten moeten dragen van klimaatverandering, gevaren & afval (Mohai, Pellow & Roberts, 

2009, zie ook: Mohai & Bryant, 1992; Brown, 1995; Ringquist, 2005; Chancel & Pikkety, 

2015). Daarnaast heeft de ecologische rechtvaardigheid beweging de definities rondom 

‘milieu’ en ‘rechtvaardigheid’ in ander daglicht gezet. Waar eerdere milieubewegingen zich 

voornamelijk inzette voor de ‘wildernis’ ofwel de natuurlijke omgeving die afgescheiden is 

van het menselijk leven, zette de ecologische rechtvaardigheid bewegingen zich af van deze 

conceptualisatie. Zij pleitte juist voor een conceptualisatie waarin de omgeving gezien wordt 

als een leefomgeving. Het is vervolgens de taak van de ecologische rechtvaardigheid 

bewegingen om te bestuderen hoe klimaatgevaren de omgeving beïnvloedt, risico’s voor de 

mens met zich meebrengt en hoe deze verdeeld zijn (Novotny, 2000). De focus ligt echter niet 

louter op de menselijke omgeving, aangezien zij ook aandacht besteden aan niet-menselijke 

omgeving van het alledaags leven, zoals parken en andere meer traditionele concepties van 

groene omgevingen (Schlosberg & Collins, 2014). Het ecologische rechtvaardigheid 

paradigma heeft een debat aangewakkerd tussen ‘zwakke’ en ‘sterke’ duurzaamheid 

(Neumayer, 2003; Hopwood et al., 2005). Zwakke duurzaamheid wordt gekenmerkt door 

initiatieven die uitgaan van technologische oplossingen, waarbij ecologische duurzame 

initiatieven gepaard gaan met economische winst. Volgens het zwakke duurzaamheid 

paradigma zullen de winsten uiteindelijk ook doorsijpelen naar de bevolking met een lage 

socio-economische status, waardoor uiteindelijk iedereen profiteert van economische groei 

doormiddel van ecologisch duurzame innovaties. Aanhangers van het ‘sterke’ duurzaamheid 

paradigma bekritiseren dit ‘trickle-down’ denken en benadrukken dat natuurlijke processen 

niet slechts oplosbaar zijn door menselijk handelen. Het hanteert, wat overeenkomt met 

Scholsberg & Collins (2014), een meer holistisch beeld van verschillende structuren binnen 

duurzame ontwikkelingen. De economie staat in dit perspectief in dienst van een 

rechtvaardige samenleving, terwijl zij rekening houdt met de ecologische grenzen van de 

omgeving (Devolder & Block, 2014). Het zet zich daardoor af van het zwakke duurzaamheid 

perspectief, omdat het niet uitgaat van een inwisselbare relatie tussen de omgeving, de 

economie en het sociaal handelen (zie figuur 1). In dit onderzoek zal een perspectief van 

sterke duurzaamheid gehanteerd worden, omdat dit perspectief het inter-relationele verband 

tussen ecologische en sociale duurzaamheid het sterkt benadrukt. 
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Inclusieve stedelijke duurzame ontwikkeling 

Inclusieve stedelijke duurzame ontwikkeling komt veelal overeen met conceptualisaties van 

ecologische rechtvaardigheid. Zo maakte Rees & Roseland (1998) het onderscheid tussen 

ecologische, sociale en economische perspectieven. Het ecologische aspect van stedelijke 

duurzame ontwikkeling omvat de noodzaak om binnen de biofysische draagkracht van het 

klimaat te leven en biodiversiteit te behouden. Het sociale aspect benadrukt de ontwikkeling 

van democratische bestuurssystemen die de waarden van mensen behartigen en de manieren 

waarop zij willen leven effectief representeren en in stand houden. Ten slotte omvat het 

economische aspect van duurzame stedelijke ontwikkeling de noodzaak dat de basisbehoeften 

voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Deze driedeling komt overeen met de actoren 

binnen het sterke en zwakke duurzaamheidsperspectief, waarbij het leunt naar het sterke 

duurzaamheidsperspectief. Dale & Newman (2009) benadrukken namelijk dat stedelijke 

ontwikkeling naar een van de aspecten kan hellen. Maar voor het creëren van een inclusief 

duurzaam ontwikkelingsplan, waar elke stedelijke buurtbewoner van kan profiteren en 

toegang tot heeft, is het van belang dat aan elke aspect aandacht wordt besteed.  

Net zoals het sterke duurzaamheidsperspectief (Hopwood et al., 2005), ligt de nadruk 

op de relatie tussen verschillende actoren die samen moeten zorgen voor een inclusief 

duurzame ontwikkeling. Dale & Newman (2009) stellen echter dat de sociale dimensie van 

duurzame ontwikkeling het minst vertegenwoordigd is in duurzame ontwikkeling, omdat het 

vaak wordt verward met de leefbaarheid van een buurt. De leefbaarheid van een omgeving 

duidt op de aanwezigheid van plekken om te zitten, openbaar groen en de aanwezigheid van 

cafés of ander consumptiemogelijkheden (Dale & Newman, 2009). Leefbare wijken zijn 

echter niet per se toegankelijk of betaalbaar voor iedereen, en men kan uitgesloten worden in 

de ontwikkelingsplannen. De omgeving is dan wel leefbaar, maar het besluitvormingsproces 

en de toegang binnen deze omgeving hoeft niet inclusief te zijn voor alle bevolkingsgroepen 

in de buurt. Sterker nog, het toevoegen van groen in een buurt in het licht van verduurzaming 

Economie Maatscha
ppij 

Milieu 

` 

Milieu 

Maatschappij 

Economie 

Figuur 1. Van zwakke naar sterke duurzaamheid. 
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kan leiden tot gentrificatie; het verdrukken van de lagere sociaaleconomisch krachtige 

bewoners doordat de levenstandaard in de buurt stijgt. Binnen de literatuur heeft dit proces 

zelfs een eigen term gekregen; environmental gentrification of eco-elitism (Pearsall, 2010; 

Checker, 2011; Miller, 2015). Checker (2011) benadrukt dat vergroening van een wijk 

hoogstzelden politiek neutraal is maar vaak een politiek of economisch doel heeft; hogere 

huur- en huizenprijzen worden door vastgoedmakelaars gerechtvaardigd door de opkomende 

groene en/of duurzame omgeving (Checker, 2011).  

Concluderend kan gesteld worden dat verduurzaming van een buurt gepaard gaat met 

gevaren als gentrificatie, exclusie binnen het besluitvormingsproces en een scheve verdeling 

van de profijten van duurzame stedelijke ontwikkeling. Echter, wanneer er rekening wordt 

gehouden met het sociale kenmerk van duurzame stedelijke ontwikkeling, en een holistisch 

perspectief gehanteerd wordt, waarbij de economische actoren in dienst staan van duurzame 

gemeenschap met rechtvaardigheid als doel, zijn er kansen voor inclusieve stedelijk duurzame 

ontwikkelingen. Hierbij komt het potentieel van de Buurtmaker binnen Bospolder-Tussendijk 

naar voren, welke als schakel en waakhond kan fungeren voor het sociale aspect van de 

duurzame initiatieven in de wijk. 

 

Ecologische participatie & groene gemeenschappelijke werkers 

Eerder is gesteld dat etnische minderheden en lagere sociaaleconomische status vaak de 

grootste lasten van klimaatverandering dragen, en het minst profiteren van duurzame 

interventies. Deze gemeenschappen worden veelal niet betrokken in de discussies en 

besluitvormingsprocessen rondom stedelijke duurzame ontwikkeling. Zelfs onder de mensen 

die zich bewust zijn van klimaatverandering en haar gevolgen op buurtniveau, blijft het voor 

velen een psychologisch afstandelijke kwestie  (Wolf en Moser, 2011). Dit geldt voornamelijk 

voor de historisch gemarginaliseerde en lagere sociale economische gemeenschappen, 

aangezien zij alle energie nodig hebben voor de eerste levensbehoeften. (Greenbaum, 1995; 

Hulme, 2009; Phadke, Manning & Burlage, 2015). Phadke, et al. (2015) vonden echter dat 

wanneer men actief bijeenkomsten organiseerde op populaire plaatsen binnen de buurten waar 

gemarginaliseerde groepen wonen, ervoor zorgde dat deze niet binnen werkuren gepland 

waren, en een situatieschets leverde van hoe de wijk er uit kon zien of wat er kan gebeuren 

binnen de buurt door klimaatverandering of duurzaamheidsadaptaties, men sneller geneigd 

was te participeren in duurzame herontwikkelingen. Phadke et al (2015) onderstrepen hier de 

belangrijke rol die grensorganisaties hebben gespeeld in het creëren van vertrouwensbanden 

en sociaal kapitaal tussen buurtbewoners door een bottom-up aanpak. Ze konden informatie 
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aan buurtbewoners toereiken doormiddel van direct contact, wat zorgde voor vertrouwen bij 

de bewoners en minder communicatieproblemen. Dit leidde tot de mogelijkheid om meningen 

en ervaringen van bewoners in kaart te brengen, waardoor bewoners vaker participeerde in 

vergaderingen en buurt acties (Phadke et al., 2015). Schmitz, Matyók & Sloan (2011) vullen 

dit aan in hun theorie waarin ze pleiten dat sociaalmaatschappelijk werkers de brug kunnen 

vormen tussen sociaal en ecologische rechtvaardigheid. Sociaal maatschappelijk werkers 

hebben door hun expertise in het sociale veld de kennis en vaardigheden om als facilitator te 

dienen in duurzame gemeenschapstransformatie. Ze kunnen een context creëren waarin 

individuen en gemeenschappen zelf krachtig genoeg zijn om te kunnen handelen, waardoor 

zelfredzaamheid wordt vergroot (zie figuur 2). Dit betekent dat sociaal maatschappelijk 

werkers de taak hebben om collectieve actie op lokaal niveau te stimuleren en informatie aan 

de gemeenschap te faciliteren (Schmitz et al., 2011). Ze kunnen werken als organisator, 

gemeenschapswerker of als aanspreekpunt of leider fungeren van een transformatie initiatief 

(Schmitz et al., 2011). Door hun sterke positie en aanwezigheid in de buurt zijn sociaal 

maatschappelijk werkers in staat om relaties op te 

bouwen, die ten grondslag liggen aan transformatie, 

en daarmee ontwikkeling te vergemakkelijken, mits 

zij gemarginaliseerde groepen betrekken in hun 

aanpak (Schmitz et al., 2011).  

 Literatuur rondom de rol van een 

gemeenschappelijk werker of “buurtmaker” binnen 

duurzaamheidsinitiatieven is schaars. Dit verband kan 

echter breder aangevlogen worden vanuit de rol van 

exemplary practitioners, ofwel burgers die een voorbeeldfunctie uitoefenen in een benadeelde 

buurt (van Hulst, de Graaf & van den Brink, 2012). Er worden verschillende types van 

beoefenaars toegelicht, zoals everyday fixers, front line workers en entrepeneurs, welke allen 

een eigen functie binnen de buurt hebben. De overeenkomst ligt in de manier waarop ze vitale 

connecties leggen tussen mensen die elkaar normaliter niet spreken (van Hulst et al., 2012). 

De beoefenaren vertalen niet alleen lokale kennis naar de gemeente of andere belanghebbende 

om interventies beter te laten passen, ze delen ook kennis binnen de gemeenschap waar zij 

werken, waardoor de benadeelde gemeenschap begrijpt hoe de lokale democratie werkt en 

hoe zij actief hieraan kunnen bijdragen. Omdat de beoefenaren bekend zijn met het politieke 

besluitvormingsproces waarin zij deelnemen kunnen zij hun vaardigheden en connecties 

Figuur 2. Rol van sociaal maatschappelijk werker (Peeters, 2021) 
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inzetten om groepen te bereiken die binnen traditionele vormen van lokale besluitvorming 

vaak uitgesloten worden (van Hulst et al., 2012). 

 Een interventie gericht op duurzaamheid en het cultiveren van gemeenschapsgevoel 

met behulp van een stedelijk beoefenaar, is het gezamenlijk planten van bomen in een wijk. 

Een laagdrempelig buurtprogramma dat zich richt op het gezamenlijk planten van groen kan 

positieve effecten hebben op het sociaaleconomisch karakter van een buurt. Echter 

onderstrepen Watson et al. (2018) dat deze profijten niet gegarandeerd zijn. 

Samenwerkingsverbanden met organisaties en partijen die ervaring hebben in het bereiken 

van mensen in de buurt is essentieel; dit is waar de stedelijke beoefenaar bij kan helpen. Ook 

Svendsen (2009) vindt in haar onderzoek naar gemeenschappelijk tuinieren dat collectief 

onderhouden van groen verbindingen en vertrouwensbanden van buurtbewoners versterkt. Zij 

sluit aan bij Watson (2018) en de eerdere behandelde literatuur omtrent ecologische 

rechtvaardigheid. Collectief onderhouden van groen brengt sociaaleconomische voordelen 

met zich mee, echter is het van belang dat de middelen die nodig zijn om hieraan te 

participeren eerst bij de groepen terecht komen die in een gemarginaliseerde positie bevinden. 

Het benadrukt de rol van gemeenschappelijk werkers die niet alleen plekken her ontwikkelen 

uit eigenbelang, maar in de hoop dat voor een ontwikkeling naar een veerkrachtige 

gemeenschap voor al haar bewoners. (Svendsen, 2009).  

 

Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek besproken. In het eerste deel wordt 

de methode Participatory Action Research (PAR) uitgelicht, wat als fundering voor het 

onderzoeksdesign geldt. Vervolgens wordt de dataverzameling besproken en ten slotte de 

ethische overwegingen en planning van het onderzoek.  

 

Onderzoeksdesign 

Participatory Action Research wordt gekenmerkt door actie en transformatie als 

onderzoeksdoel te nemen. Het gaat uit van een praktisch probleem, waarbij door 

samenwerking tussen participant en onderzoeker een gedeelde probleemstelling wordt 

geformuleerd (McIntyre, 2014).  De wensen en behoeften van de participanten, in dit 

onderzoek de leden van Team Buurtmakers West, worden geïncorporeerd in het onderzoek 

zodat er concrete acties ontstaan waar participanten en onderzoeker aan meewerken 

(McIntyre, 2014). De onderzoeker wordt dus in feite zelf participant in zijn of haar eigen 

onderzoek, terwijl de participanten directe inbreng hebben betreffende de keuze van de acties 
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binnen het onderzoek.  (McIntyre, 2014). Een reflexieve houding op de problemen en acties 

die uit het samenwerkingsproces komen is essentieel om tot een gezamenlijke 

probleemstelling te komen. Binnen dit onderzoek is vanaf het begin af gevraagd waar het 

Team Buurtmakers West tegenaan liep, welke ideeën ze had voor een actieplan binnen 

Bospolder-Tussendijken en wat zie hier nog voor nodig had. Uit verschillende gesprekken is 

een gedeeld onderzoeksdoel en probleemstelling voortgekomen: “Hoe draagt Team 

Buurtmakers West bij tot een meer inclusieve en ecologisch rechtvaardige aanpak van 

duurzame initiatieven in Bospolder-Tussendijken?”. Uiteindelijk kan er gereflecteerd worden 

op het verloop en de resultaten van de pilot van Team Buurtmakers West, wat inzicht geeft in 

de bijdrage van de van de initiatieven naar een sociaal en ecologisch duurzaam Bospolder-

Tussendijken. 

 

Dataverzameling 

Voor de dataverzameling was het van belang dat zowel de ervaringen, wensen en behoeften 

van Team Buurtmakers West als de Buurtmaker zelf in kaart werden gebracht. Allereerst 

werd dit gedaan door deel te nemen aan bijeenkomsten en vergaderingen van het Team, om 

mee te kunnen denken over stappen en keuzes binnen de pilot. Daarnaast zijn er 

semigestructureerde interviews afgenomen met leden van Team Buurtmakers West, de 

Buurtmaker en (actieve) buurtbewoners. Participanten voor de interviews zijn verkregen door 

deel te nemen aan interventies binnen de buurt, zoals het Ouderterras bij het Bollenpand, waar 

ik tevens losse gesprekken met buurtbewoners heb kunnen voeren over hun ervaringen binnen 

de buurt. Omdat het aan het begin onzeker was of de pilot binnen het tijdsbestek van het 

onderzoek plaat zou vinden is er gesproken met actieve buurtbewoners die ervaring hebben 

met participatie binnen duurzame interventies, om data te verzamelen over welke kansen en 

obstakels zij hebben ervaren in hun werkzaamheden.  

 Tijdens de acties van de Buurtmaker zijn participatieve observaties uitgevoerd, aan de 

hand van de techniek “shadowing” (MacDonald, 2005). Deze methode houdt in dat de 

onderzoeker participeert in het alledaags leven van de participant, en dus ook in de 

interventies die de Buurtmaker opzet. Dit gaf de mogelijkheid om mee te denken over 

vraagstukken als hoe lastig te bereiken groepen in de buurt het best benaderd kunnen worden, 

en om de context waarin de Buurtmaker opereert, en de actoren die deelnemen binnen deze 

context, beter te kunnen begrijpen (MacDonald, 2005). De observaties en bevindingen zijn 

tijdens en na de interventies opgeschreven en uitgewerkt, waarna inzichten verkregen zijn die 
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bijdroegen aan de beeldvorming van de interventies in het licht van socio-ecologische 

rechtvaardige duurzaamheid.  

 Ten slotte is er na de interventie opgezet door de Buurtmaker, de geveltuin actie, een 

interview gehouden met de Buurtmaker. Dit interview diende als evaluatie op de actiedag, 

zodat de Buurtmaker kon aangeven wat er goed ging en welke ideeën zij heeft voor in de 

toekomst. Ook gaf dit de mogelijkheid om thema’s te bespreken die voortkwamen uit eerdere 

interviews en gesprekken met buurtbewoners, waardoor verschillende perspectieven in de 

resultaten opgenomen konden worden. 

De interviews vonden zowel online via Teams plaats, als fysiek met inachtneming van 

de COVID-19 maatregelen. De interviews zijn opgenomen via Teams, dan wel met een 

telefoon en microfoon, waarna ze werden getranscribeerd. Vervolgens zijn ze gecodeerd en 

geanalyseerd met behulp van Atlas.ti (Bryman, 2012). Terugkerende codes zijn 

samengevoegd tot thema’s wat heeft geholpen bij de interpretatie en theorievorming in de 

resultaten (Bryman, 2012).  

  

Ethische overwegingen 

Het is van belang te waken over de ethiek binnen het onderzoek, daar het directe invloed heeft 

op buurtbewoners. Participanten zijn ingelicht waar ze aan deelnemen en op de hoogte gesteld 

dat zij ten allen tijde kunnen opzeggen, waarna hun data verwijderd moet worden (Bryman, 

2012). Dit is gedaan middels een informed-consent formulier, welke te vinden is in bijlage 3. 

Hier staat tevens in dat deelname anoniem is, en men de verwerkte data mag zien om te 

reflecteren of het klopt wat er is gezegd. Verkregen data is alleen beschikbaar gesteld voor de 

begeleider van het onderzoek. De data werd opgeslagen op een versleutelde externe harde 

schijf waar alleen de onderzoeker toegang tot heeft.  

 Het is ook van belang stil te staan bij de rol die ik als onderzoeker had in de 

interventies. Door de gedeelde doel en probleemstelling en participerende houding in de 

interventie moest ik adequaat en integer omgaan met de informatie die buurtbewoners en 

teamleden mij verschaften. Het was hierbij van belang niet bevooroordeeld te zijn en bewust 

te zijn dat mijn acties directe consequenties hebben (McIntyre, 2014). 
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Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken, aan de hand van bevindingen die 

voortkwamen uit interviews, om zo een antwoord te geven op hoe de Buurtmaker op een 

inclusieve en rechtvaardige manier de buurt kan verduurzamen. Tijdens de interviews en 

participerende observaties zijn er thema’s naar voren gekomen die deze werkwijze 

uiteenzetten. Allereerst wordt de achtergrond en visie van Buurtmakers West besproken, 

waaruit blijkt dat Buurtmakers West op een andere manier samenwerkt binnen de buurt dan 

de Gemeente Rotterdam gebruikelijk hanteert. Vervolgens wordt besproken hoe kleine acties 

vergroening op een rechtvaardige en inclusieve manier mogelijk maakt, het vertrouwen onder 

buurtbewoners vergroot en aanzet tot verspreiding en verbinding tussen buurtbewoners en de 

Buurtmaker. Om dit mechanisme te illustreren is een etnografisch vignet toegevoegd, waarin 

een verslag van een actiedag van de Buurtmaker beschreven staat. Ten slotte worden de 

functies en rollen van een Buurtmaker geanalyseerd, met name de kansen en obstakels die 

Buurmaker tijdens het werk tegenkomt. Samen maakt deze thematiek de manier waarop Team 

Buurtmakers West potentieel bijdraagt aan een inclusieve en rechtvaardige aanpak van een 

duurzaam initiatief inzichtelijk.   

 

Van een grijze naar een groene wijk: Achtergrond en visie van Buurtmakers West 

De totstandkoming van de pilotinterventies van Buurtmakers West (BMW) die plaats hebben 

gevonden, en nog plaats moeten vinden, kent een lange aanloopfase. De buurtbewoners 

binnen het team Buurtmakers West (Respondent 1 en 2) geven aan dat zij al voor de open 

oproep van het programma Veerkracht BoTu 2028 ideeën en plannen hadden voor de 

leefomgeving binnen hun buurt. Deze plannen kwamen voort uit zorgen omtrent de 

leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving. Al menige buurtbewoner hebben zij zien 

vertrekken om deze redenen. Denk hierbij aan onveilige kinderspeelplaatsen, veel verkeer en 

vuil op straat en weinig groen.  

Doordat er geen of weinig samenwerking was binnen de buurt, dus geen integraal 

ontwikkelingsplan die verschillende bestaande en toekomstige interventies bij elkaar bracht, 

strandde plannen veelal op de tekentafel. De afstand tussen gemeentelijk bestuur en bewoners 

van Bospolder-Tussendijken was en is groot; plannen worden door experts gemaakt en na 

inspraak worden deze plannen al dan niet met participatie van de bewoners gerealiseerd. Er 

vinden doorgaans weinig structurele contactmomenten plaats tussen bewoners en ambtenaren. 

Zowel Respondent 1 als Respondent 2 gaven aan dat daarom eerst het vertrouwen van de 

bewoners gewonnen moet worden. Zij merkte op dat veel buurtbewoners een negatieve 
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connotatie hebben met instanties en de Gemeente Rotterdam, omdat er door de jaren veel 

groots is beloofd maar niet is verwezenlijkt. Zo gaf Respondent 2 gaf aan dat hij met 

bewoners heeft gesproken die hier al 25 tot 30 jaar wonen, en inmiddels volledig 

“gedesillusioneerd” zijn: “Dan krijg je echt verhalen van ja, maar dat hebben we toen ook 

geprobeerd en dan komen ze met een foto van zoveel jaar geleden aan van ja, maar is allemaal 

niet gelukt”. Dit vindt hij jammer omdat de wensen en behoeftes van de bewoners die hij 

heeft gesproken niet veel verschillen van de doelen van Team Buurtmakers West. Respondent 

2 benadrukt in de volgende quote de afstand van de gemeente naar de inwoners, en de 

passieve rol die ambtenaren veelal innemen.  

 

[...] maar ook die afstand die die instanties hebben tot die mensen. En ja ook toch wel en dat 

is ook echt wel een groot probleem, vind ik specifiek bij de gemeente Rotterdam, speelt in 

andere gemeenten ook, weet ik via mijn werk, maar het valt me echt op in Rotterdam, hoe 

weinig beweging er zit in ambtenaren van de afdelingen om echt dingen, hoe weinig wil, om 

echt dingen met bewoners samen te gaan doen. Hoeveel er nog inzit van wij kunnen wel voor 

hun beslissen hoe het beste is. Wij zijn hier toch de expert, wij zijn van deze afdeling, wij 

weten hoe we dit inrichten en wij moeten voor die mensen beslissen wat het beste is. Ja als je 

die houding hebt, dan ga je natuurlijk nooit mensen in een wijk in beweging krijgen. Want 

dan hebben ze elke keer het gevoel dat iemand die ze niet kennen, die ze niet zien 

langskomen, weer iets besloten heeft wat er in hun wijk wijzigt waar ze eigenlijk niet op zaten 

te wachten. (Respondent 2) 

 

Respondent 1, 2 en 4 geven aan dat grote projecten waar veel inzet van de bewoners wordt 

geëist niet werken in Bospolder-Tussendijken. Dit zou komen doordat men wordt verwacht 

op een manier te participeren die binnen de kaders van institutionele actoren vallen. Deze 

sluiten niet aan bij de wijze waarop er wordt gewerkt in de wijk, of de behoeftes die de 

bewoners zelf hebben, waardoor een project niet genoeg tractie kan vinden om te slagen. 

Door de noodzaak die zij voelden, en omdat zij het idee hadden dat het anders kan binnen de 

buurt waren zij bereid zich in te zetten ter verbetering van de leefomgeving binnen Bospolder-

Tussendijken. 

 

En je ziet vooral dat dingen niet heel integraal aangepakt worden hier, dus op elk 

tussenstukje hier wordt wel wat gedaan, maar ja. Als je dingen echt wil aanpakken, 

zeker in de openbare ruimte, moet je dat iets meer in samenhang doen. En toen zijn wij 
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daarover gaan brainstormen met elkaar. Hebben wij met elkaar een paar acties voor 

uitgetrokken. En een paar maanden later kwam er een open oproep. En toen zeiden 

wij, ja, oke, walk the talk. Wij hebben hier lopen brainstormen en een hele lijst die hier 

eigenlijk aangepakt zouden moeten worden. Als de gemeente echt een oproep doet 

samen met die andere partijen van he, wij willen ons in deze wijk anders gaan 

verhouden en de handen ineenslaan, en anders samen werken. Nou, ja, dan pakken we 

natuurlijk graag die kans. (Respondent 1) 

 

De reeds actieve bewoners hadden hun visie en plannen voor ingrepen in de openbare 

ruimte zodat men prettiger, gezonder en veiliger kan verblijven en spelen reeds ingediend 

tijdens de open oproep. Deze zijn vervolgens gelinkt aan een team met vertegenwoordigers 

van een aantal instanties (Havensteder, het Hoogheemraadschap Delfland, Rotterdams 

Weerwoord en Evides) die plannen hadden voor klimaatadaptatie in de wijk. Hierdoor is een 

nieuwe samenwerking ontstaan, met het accent op ‘anders samen werken’:  

 

En toen hebben we gezegd: oké, wat hebben wij elkaar te bieden? En dat zat hem 

vooral op het gebied van anders samenwerken dat ze zeiden: oké, niet top down niet 

puur bottom-up, maar hoe kun je nou, want wij zijn bottom-up heel vaak er tegen 

aangelopen dat dingen gewoon, nou ja hè, dat je tot een soort van idee fase komt en 

daarna stoot je tegen allerlei plafonds aan. En andersom top-down merken we: ja, we 

krijgen wel een aantal mensen mee, maar eigenlijk niet voldoende. En als je echt heel 

snel impact wilt zien, moet je ook veel kleinere dingetjes gaan doen. Hoe kunnen we 

elkaar versterken? Dus zo is dat Buurtmakers West ontstaan.  (Respondent 1) 

 

Op pad naar een ecologisch rechtvaardige wijk via ‘kleine acties’  

De twee teamleden uit BMW hebben een voorkeur voor kleine acties van de Buurtmaker.  

Respondent 1 geeft aan dat kleine acties voor buurtbewoners laagdrempelig zijn en het 

zichtbare resultaat hen zal motiveren te participeren. De acties zijn bedoelt om zichtbaarheid 

van de Buurtmaker in de wijk te vergroten door communicatie met bewoners, naast het 

gestelde doel van vergroening en verbetering van de leefomgeving.  

Hierdoor ontstaat een connectie tussen verschillende betrokken bewoners.  

In het kader van het actie-onderzoek nam ik deel aan een interventie op 5 juni 2021 

waarbij een aantal geveltuinen werden aangelegd in de Zoutziederstraat, Bruijnstraat en Jan 

Kobelstraat. Hiervoor zijn de Buurtmaker, Respondent 1 en ik eerst een week eerder (29 juni 
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2021) de buurt in geweest om te flyeren (zie Figuur 3) en bewoners persoonlijk te informeren 

over de actie geveltuin. Daarnaast vroegen wij, ook als zij niet geïnteresseerd waren in een 

geveltuin, naar hun mening over de buurt. Zo ontstond een uitwisseling van ideeën, zorgen en 

behoeftes van de bewoners, waarin de Buurtwerker haar toegevoegde waarde als intermediair 

en eerste aanspreekpunt, mede door haar bereikbaarheid, kenbaar kon maken. Het vignet op 

de volgende bladzijde geeft een beeld van de dynamiek die ontstond tussen Buurtmaker en 

bewoners tijdens de actie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Flyer geveltuin actie 
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Etnografisch vignet geveltuin interventie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij aankomst in de straat wachtte een bewoner al op ons. Hij kwam naar beneden en was 

klaar om te helpen. Tijdens het werk werd er naar de bevindingen van de bewoner gevraagd 

over de buurt. Afval vond hij een groot probleem. Ondertussen lopen mensen langs, 

sommigen zijn nieuwsgierig,  de Buurtmaker deelt contactgegevens en legt uit hoe bewoners 

zelf subsidie aan kunnen vragen.  

Een overbuurman die vorig jaar samen met team Buurtmakers West een geveltuin heeft 

aangelegd komt even kijken, maakt praatje en geeft ons tips. Hier ligt een kans om de 

buurmannen met elkaar in contact te brengen, dat is niet gelukt, maar de nieuwe 

geveltuineigenaar is wel verteld dat de overbuurman een hovenier is en hem in de toekomst 

wellicht kan helpen bij het onderhoud. 

Bij het aanleggen van een geveltuin van een andere bewoner worden de werkzaamheden ons 

volledig uit handen genomen. De bewoner is namelijk stratenmaker geweest en is zeer 

vaardig met het wippen van tegels. Zijn ouders wonen naast hem en zijn slecht ter been. Met 

het vrij gekomen zand uit de geveltuin besluit hij de stoep voor de deur van zijn ouders te 

verhogen. De Buurtmaker heeft tijdens de flyer dag een week eerder dit verzoek tot verhogen 

van de stoep opgenomen en dit bij de gemeente neergelegd. Ze deelt de bewoner mee dat de 

komende week een gemeentelijke stratenmaker dit komt doen. De bewoner doet het, met 

het verkregen zand, graag nu gelijk voor zijn ouders. Ondertussen haalt de vrouw van de 

bewoner drinken voor iedereen. 

 
Wanneer de nieuwe geveltuin bijna af is komt een 

buurvrouw, die wij nog niet hadden gesproken, uit het raam 

hangen, zij is ook geïnteresseerd in een geveltuin (zie Figuur 

3). We hebben  nog planten over en kunnen dus voor haar 

ook een tuin aanleggen. De buurman helpt gelijk een handje 

mee bij het aanleggen. Helaas is de vrouw op dat moment 

vanwege een druk gezinsleven niet in staat te helpen met de 

aanleg, en  we kunnen haar ook geen advies geven over de 

verzorging van de planten. Zij heeft de contactgegevens van 

de Buurtmaker gekregen zonder nadere informatie. 

 

Figuur 4. Buurtbewoner (rechts) kijkt 
toe vanuit haar raam. 
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Het was een positieve ervaring te observeren hoe 

de verspreiding en spontaniteit van de 

Buurmaker, en de geveltuinen als middel voor 

contact in actie werkt. De bewoners wilden graag 

meehelpen bij het aanleggen, en het werd 

duidelijk dat soms de schoffel even neergelegd 

moest worden voor een praatje. In het verbinden 

van de bewoners onderling is nog een slag te 

slaan, daar het vaak beperkt bleef bij contact 

tussen de Buurtmaker en individuele bewoner. 

 

Een andere reden waarom de Buurtmaker volgens de teamleden van Buurtmakers West zich 

zou moeten focussen op kleine acties is de mate waarin bewoners van Bospolder-

Tussendijken in staat zijn tot, of interesse hebben in, vrijwillig zorg te dragen voor hun eigen 

leefomgeving. Er is namelijk een verschil in de mate van inzet en de waardering die bewoners 

hebben voor de acties die uitgevoerd worden, Respondent 2 zeg hierover het volgende: 

 

Neem je geveltuintjes, het was heel moeilijk om buren in de straat achter ons te 

overtuigen van weet je, help je mee en doe je mee en gaan we samen de tegels er uit 

wippen en die planten er in poten. Maar op het moment dat wij zeiden: nou, ja, weet 

je, we staan hier met plantjes en met aarde en met drie schoppen en we gaan het doen. 

Kwamen ze wel gelijk met thee en met versnaperingen enzovoort naar buiten en 

hadden zoiets van supercool dat jullie dit doen en kwamen ze dingen brengen. 

(Respondent 2)  

 

De bewoners nemen dan niet ‘actief’ deel met het aanleggen van de geveltuinen, maar ze 

doen wel mee met de actie doordat ze hun waardering uiten, en voor eten en drinken zorgen. 

Zij kunnen ook op deze manier in contact komen met andere buurtbewoners. Respondent 1 

vindt het niet reëel om volledige inzet te verwachten van de bewoners, en dat die inzet ook op 

andere manieren opgevat kan worden, zoals in het delen van hun ervaringen of het zorgen 

voor drinken. Ook denkt zij dat er door kleine acties vertrouwen wordt gewonnen bij de 

bewoners, omdat zij hierdoor bekend worden met de functie van de  Buurtmaker en wat ze 

voor de buurt kan betekenen. Door kleine stappen te zetten, kan de Buurtmaker uiteindelijk 

meer uit handen geven aan de bewoners zelf, en zelf een ondersteunende rol gaan vervullen. 

Figuur 5. Bewoner is benieuwd en maakt een praatje. 
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De groene interventies, zoals het aanleggen van geveltuinen, wordt een middel voor het 

aangaan van interactie met en tussen bewoners.   

 Aan de andere kant is dit een uitdaging voor de Buurtmaker; hoe kunnen de bewoners 

gestimuleerd worden om samen met de Buurtmaker de geveltuin aan te leggen en deze te 

onderhouden? Respondent 3 is veel bezig met de vraag hoe deze wederkerigheid vergroot kan 

worden onder de buurtbewoners. Ze vertelt dat het mechanisme van ruilen hiervoor een optie 

kan zijn. Respondent 3 vertelt dat het een manier is om connecties op te bouwen in de wijk en 

mensen bewust te maken van de kwaliteiten waarover zij beschikken. Wanneer een 

Buurtmaker benadrukt dat het aanleggen van de geveltuin een ruilmiddel is voor het zelf 

onderhouden in de toekomst, of iets anders wat een bewoner goed kan, wordt een bewoner 

bewust van zijn of haar kwaliteiten en de aandacht die een geveltuin nodig heeft. Het contact 

stopt echter niet wanneer een bewoner aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in een geveltuin. 

Het is de bedoeling dat de Buurtmaker ook gesprekken aanknoopt met mensen die andere 

zorgen hebben dan groen, maar bijvoorbeeld niet de wegen naar de gemeente of andere 

instanties weten. Respondent 2 zegt hier het volgende over:  

 

Maar ik denk dat het belangrijke daarna is dat die mensen die je, waar je het dan in 

eerste instantie van moet hebben, dat die niet op een soort egoïstisch trip gaan van 

weet je, ik ga hier alleen maar proberen te doen wat ik hier belangrijk vind, maar dat 

die eigenlijk wel de reach out gaan doen, net als dat wij ook aan de overkant zijn gaan 

praten met laten we eerst eens met elkaar in gesprek gaan, wat we hier nou als 

belangrijk vinden en dan kijken van waar ligt die verbinding en waar liggen de 

verbindende thema’s van wat we samen belangrijk vinden? En dat is niet de snelste 

weg. Maar dat is wel de weg van het voor iedereen een stukje beter maken. 

(Respondent 2) 

 

Op deze manier delen sociaal kapitaalkrachtige bewoners hun netwerk en machtsvoordeel 

binnen de buurt, met bewoners die geen tijd of (financiële al dan niet mentale) ruimte hebben 

om zich met duurzaamheid of hun leefomgeving bezig te houden. Het is hierbij belangrijk om 

de communicatie gaande te houden, zonder te veel nadruk te leggen op de eigen duurzame 

ontwikkelingsdoelen van team Buurtmakers West. Respondent 1 meent dat luisteren naar de 

behoeftes een essentieel onderdeel is van de interventie. Zo kunnen de doelen van de 

Buurtmaker naast de behoeftes binnen de buurt worden gelegd, en gekeken worden hoe de 

lange termijn doelen van Buurtmakers West passen binnen de behoeftes van de wijk:  
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[...] ik denk dat je en moet zorgen dat je die community building hebt en dat er iets 

gebeurt. En daarnaast als er dan grotere behoefte naar boven komen, dan vind ik het 

niet fair als je die negeert en zegt; oh ja, nee, maar ik heb mijn eigen doelstellingen al 

gehaald. Zoek het maar lekker uit met jouw wensen. Ik denk dat je daar ook op moet 

doorpakken. (Respondent 1) 

 

Deze acties tot vergroening van de leefomgeving en het vergroten van de biodiversiteit, met 

inachtneming van de waarden en leefstijlen van verschillende mensen die gerespecteerd en 

gerepresenteerd worden in de interventies, die betaalbaar en toegankelijk zijn voor elke 

bewoner, lijken alle aspecten van het sterke duurzaamheidsperspectief te waarborgen.   

 

Toekomstvisie: de Buurtmaker als ‘grenswerker’ en ‘verbindingsofficier’ 

Wanneer gevraagd wordt naar de locaties van de eerdere en toekomstige acties van Team 

Buurtmakers West antwoorden Respondent 1, 2 en 4 dat hier een weloverwogen en praktische 

keuze aan vooraf ging. Respondent 2 stelt dat ze de pilot in hun eigen omgeving en de straten 

daar omheen zijn begonnen omdat ze daar al eerder verbindingen hebben gelegd. Al voor het 

programma van start ging was door hen in kaart gebracht welke vraagstukken en wensen er 

liggen. Hij is van mening dat je niet op basis van statistiek een straat kan uitkiezen, waar 

bijvoorbeeld de meeste criminaliteit heerst. Naar zijn mening dien je eerst te inventariseren 

wat de behoeftes van de mensen in de buurt zijn en de mensen leren kennen. Zo ontstaat een 

netwerk van mensen die zich voor de buurt willen inzetten. Van dit netwerk kan de 

Buurtmaker gebruik maken om tot realisatie van de doelen te komen. Respondent 2 vertelt dat 

dit een manier is waarop de interventie zich kan verspreiden over de wijk:  

 

“Ja, weet je zo'n link, dat is hoe zo een cel zichzelf naar een andere plek kan 

verplaatsen. Als je via ja, wat voor manier dan ook, van bijeenkomsten of het wat 

meer bekend maken in de wijk, als je daar op een soort van toevallige connecties kunt 

maken waar ergens in een andere straat iemand zit die ook zo'n energie heeft van: hé, 

ik wil hier wel wat doen en ik wil wel wat oppakken en he, hoe werkt dat bij jullie? Ja, 

dat is dan de volgende waar je het naartoe kunt verspreiden, [...] dat gaat niet op basis 

van statistiek. Dat gaat gewoon op basis van, ja, verbindingen leggen en zien waar de 

energie zit en op die energie verder inhaken”. (Respondent 2) 



 22 

 

De locatie van de eerste pilotinterventies van Buurtmakers West zijn onder andere vanwege 

pragmatische redenen gekozen rondom de Mathenesserdijk. Ook Respondent 1 onderstreept 

deze keuze en beaamt het risico niet te kunnen doorpakken wanneer je begint op een plek die 

je niet goed kent. Er worden dan vanuit oplossingen gesprekken gestart, in plaats vanuit de 

behoeftes van bewoners. Als die “oplossing dan niet één op één past met wat iemand zou 

willen [...] dan zit je gelijk vast”, aldus Respondent 1.   

 Naast de pragmatische redenen is er gekozen om te starten rondom de Mathenesserdijk 

en de Bruijnstraat vanwege het type bewoners en vastgoed dat zich in deze blokken bevindt. 

Respondent 1 legt uit dat de keuze om de pilot te starten binnen deze geografische afbakening 

bewust is gemaakt om verschillende soorten bewoners bij de plannen te betrekken. De 

blokken bestaan namelijk uit koopwoningen, studentenwoningen, een blok sociale 

huurwoningen van Havensteder, een kerk, een moskee en een winkel. Voor de verschillende 

type woningen kunnen andersoortige acties effectief zijn. Het is niet ondenkbaar dat bewoners 

van het blok sociale huurwoningen anders naar hun leefomgeving kijken dan bewoners van 

koopwoningen, en daarom ook anders benaderd moeten worden. Respondent 4 kijkt positief 

naar deze keuze. Ze benadrukt dat een initiatief vaak bestaat uit mensen die het goed met 

elkaar kunnen vinden, die meestal eenzelfde visie delen over de buurt en het doel van het 

initiatief. Dit werkt een bepaald kader in de hand, waardoor het initiatief ruimte verliest voor 

andersoortige ideeën. Echter, stelt Respondent 4, is de opzet van Buurtmakers West breed 

genoeg om ideeën van andere bewoners toe te laten, zeker door de keuze van verschillende 

blokken. Dit komt naar voren in het volgende citaat: 

 

“[...] binnen zo een blok zit over het algemeen juist de ultieme mix. Als zij hadden 

gezegd: we beperken ons tot de Mathenesserdijk, dan hadden ze zich inderdaad tot één 

van de gouden randjes beperkt, en die keuze hebben ze bewust niet gemaakt. Dus ze 

hebben bewust een geografische afbakening genomen waarin ze de grootste diversiteit 

zouden kunnen krijgen, die ook een afspiegeling was van de wijk.” (Respondent 4) 

 

Kortom, Buurtmakers West had een geografische afbakening nodig voor de pilotinterventies, 

en heeft daarin zowel een pragmatische als een maatschappelijke keuze gemaakt. Zij 

beperken zich niet tot hun eigen netwerk en straat, maar zoeken ook de verbinding met andere 

bewoners in andersoortige woonomstandigheden binnen de buurt. Hadden zij zich wel 

beperkt tot slechts het blok koopwoningen op de Mathenesserdijk, had dit kunnen leiden tot 
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eco-elitism of green grentification; groene interventies waar slechts een bepaalde groep 

buurtbewoners, zij met meer sociaal, cultureel en economisch kapitaal, profijt van hebben. De 

noden en wensen van andere bewoners binnen de buurt waren dan niet gehoord en bereikt 

door de Buurtmaker, waardoor de leefomgeving wordt aangepast louter naar de wensen van 

een bepaalde groep, en had de Buurtmaker zich minder goed kunnen verspreiden door de 

wijk.   

De Buurtmaker legt niet alleen verbindingen binnen de wijk. Aan de andere kant 

vergroot zij als grenswerker ook de zichtbaarheid van de wijk bij de Gemeente Rotterdam. 

Daardoor weten niet alleen de bewoners de weg beter te vinden naar de gemeente via de 

Buurtmaker, maar andersom ook de gemeente, via de Buurtmaker, naar de buurtbewoners. De 

Buurtmaker fungeert als intermediair tussen de buurt en de gemeente, zodat de behoeftes van 

de bewoners beter gehoord worden, en de gemeente makkelijker processen kan ondersteunen 

binnen de buurt.  

 De situatie en functie van de Buurtmaker in Bospolder-Tussendijken komt hier 

overeen met de rol die Phadke et al (2015) onderstrepen voor grensorganisaties in een bottom-

up aanpak. Zij stellen dat direct contact met bewoners vertrouwensrelaties stimuleert zorgt dat 

grensorganisaties, een organisatie die tussen de buurt en (gemeentelijke) instanties in staat, 

tijdens de contactmomenten de mogelijkheid krijgen om meningen en ervaringen van 

bewoners in kaart te brengen. Team Buurtmakers West kan gezien worden als een 

grensorganisatie, en de Buurtmaker als zowel grenswerker als verbindingsofficier, die 

middels laagdrempelige interventies niet slechts bezig is met vergroening in de buurt, maar 

ook contact legt met en tussen de bewoners. Omdat de Buurtmaker fysiek zichtbaar is in de 

wijk en direct resultaat laat zien, kan zij het vertrouwen winnen bij bewoners en vervolgens 

meningen en ervaringen inventariseren en delen.  

Om de rol van de Buurtmaker als verbindingsofficier te laten slagen zijn er een aantal 

aandachtspunten. Uit een evaluatiegesprek van de actiedag met de Buurtmaker kwam naar 

voren dat het vele regelen ten behoeve van de geveltuinen het contact met de bewoners 

beperkte. Haar voorstel is een actie uit te voeren met meer Buurtwerkers, zodat de taken 

verdeeld kunnen worden waardoor er meer ruimte is voor spontaniteit en contact met de 

bewoners. Dit komt de toegankelijkheid naar de buurtbewoners ook ten goede: 

 

“En ik denk ook als je langs de deuren gaat, verschillende mensen hebben een klik met 

verschillende mensen. Dus als je in je eentje bent, dan ja, je bent natuurlijk tegen 
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iedereen aardig, dat sowieso, maar er zijn ook mensen die misschien meer vertrouwen 

hebben [...] als het iets gevarieerder is.” 

 

De Buurtmaker beaamt de voordelen van de kleine acties, maar ziet mogelijkheden voor het 

vergroten van het contact tussen en wederkerigheid van bewoners. Ze is nog op zoek naar 

manieren dit contact te stimuleren en meent dat een aftrap van een actiedag kan helpen: 

 

[...] Dan zou ik alsnog misschien eerst bij alle tien aanbellen en iedereen bij elkaar 

roepen en dan zeggen van oké, vandaag zijn we er, we kunnen niet alles tegelijkertijd 

doen. Dan zorg je dat je in het begin een praatje hebt of zo. Een soort van aftrap van 

de dag. Dat miste ik nu wel. Ook dat je dat je dan kan zeggen van oké, wij hebben dat 

georganiseerd, maar we zijn geen experts of zo. [...] Dus niet dat mensen de hele tijd 

naar jou toekomen van oh maar ja, jij hebt dit georganiseerd dus wat moet ik doen [...] 

Maar dat je gewoon van tevoren zegt van we zijn er om jullie te helpen. Waar loop je 

tegenaan, kom dan naar ons toe. Dat het wat opener is. (Respondent 5) 

 

Aanpassingsvermogen en flexibiliteit blijken vaardigheden die een Buurtmaker ten goede 

komt. Echter is deze flexibiliteit niet alleen handig tijdens acties, ook in de financiering van 

de acties gaf de Buurtmaker aan dat zij gebaat is bij flexibiliteit. De Buurtmaker moet 

namelijk een offerte maken om financiering te krijgen van de institutionele partijen. Er is 

echter niet bij voorbaat een goede schatting te maken van de kosten van de actie, daar de 

participatie van het aantal bewoners kan verschillen, waardoor de kosten onzeker zijn. Een 

flexibele beraming van financiering per actie kan beter werken, zodat men de kosten tot op 

een bepaalde hoogte naar boven en beneden kan bijstellen, met verantwoording en overleg 

tussentijds.  

Door het gestructureerde karakter van de financiering wordt de Buurtmaker 

gelimiteerd in haar functie, omdat ze het gevoel heeft aan het doel binnen de offerte te moeten 

voldoen. Hierdoor ontstaat het risico er louter nog oog is voor de groene acties, en de rol als 

verbindingsofficier en grenswerker op de achtergrond komen te liggen. Een kanttekening is 

wel op zijn plaats, want het kan voorkomen dat een actie juist populair is onder bewoners, 

waardoor er niet genoeg budget beschikbaar is. Wanneer dit voorkomt kan het worden 

verholpen met het ruilprincipe; het is niet geheel vrijblijvend en er wordt een tegenprestatie in 

enige vorm verwacht.  
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Conclusie en discussie 

In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe Team Buurtmakers West op een ecologisch 

rechtvaardige en inclusieve manier de wijk Bospolder-Tussendijken tracht te verduurzamen. 

Door het uitvoeren van een participatief actie-onderzoek is de mogelijkheid ontstaan voor een 

gedeelde vraagstelling en participatieve observaties over de werkwijze en mechanisme van de 

Buurtmaker. In het volgende deel wordt de onderzoeksvraag beantwoord door te bespreken 

hoe de verschillende partijen in Team BW samenwerken, hoe dit ecologische en sociale 

rechtvaardigheid in de hand neemt, wat de rollen van de Buurtmaker zijn en waar nog 

aandachtspunten liggen. 

 

Nieuwe samenwerkingen voor een ecologisch rechtvaardige en sociaal duurzame wijk 

Doordat Team Buurtmakers West bestaat uit organisaties (Hoogheemraadschap 

Delfland en Havensteder), een institutionele partij (Rotterdams Weerwoord) als ook bewoners 

is er een nieuwe manier van samenwerken mogelijk. De organisaties en institutionele partij 

zijn voornamelijk gefocust op de transformatie van de fysieke leefomgeving naar een meer 

duurzame en groene buurt, doormiddel van systematische interventies. Terwijl de bewoners 

zich richten op de sociaal-maatschappelijke impact van het initiatief en behoeftes binnen de 

wijk. Hierdoor kunnen problemen binnen de wijk integraal aangepakt worden, doordat het 

Team Buurtmakers West als grensorganisatie tussen de buurt, gemeente, corporaties en 

otganisaties in kan opereren. De focus op kleine acties van Team Buurtmakers West maakt 

het mogelijk om zowel aandacht te schenken aan het ecologische aspect; de verduurzaming 

van de leefomgeving, alsmede het sociale aspect; het vergroten van onderling contact tussen 

bewoners. Team Buurtmakers West past hiermee binnen het paradigma van zwakke en sterke 

duurzaamheid (Neumayer, 2003; Hopwood et al., 2005). Kritiek vanuit de literatuur is echter 

dat initiatieven vaak naar een van de aspecten hellen, doordat een van de actoren in een 

ontwikkelingsplan de overhand nemen. Voor het creëren van een inclusief duurzaam 

ontwikkelingsplan waar alle buurtbewoners van kunnen profiteren is het van belang dat alle 

aspecten aandacht krijgen. Ondanks de vele soorten actoren binnen Team Buurtmakers West 

komen de verschillende belangen samen in een aanpak die niet uitgaat van een inwisselbare 

relatie tussen de omgeving, de economie en het sociaal handelen. De unieke samenwerking 

maakt het mogelijk om integrale interventies op te zetten, die zowel klimaat adaptieve als 

sociale impact hebben binnen de buurt. 
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Buurtmaker als grenswerker en verbindingsofficier  

Om de rechtvaardige aanpak van Team Buurtmakers West te doen slagen heeft de 

Buurtmaker drie functies: ten eerste als trekker van duurzame interventies in de wijk, ten 

tweede als verbindingsofficier en ten derde als grenswerker. Als trekker van duurzame 

interventies is zij verantwoordelijk voor de regelingen zodat de dag in goede banen verloopt 

en zo veel mogelijk van de potentie binnen de wijk benut. Dit betekent dat de Buurtmaker 

offertes opstelt zodat er geld beschikbaar is voor geveltuinen en andere ingrepen, er 

voldoende materiaal en planten zijn voor de actie zelf en is zij verantwoordelijk voor de 

communicatie van de interventie naar de bewoners.  

 

Grenswerker 

Als grenswerker is zij tijdens de acties in contact om informatie te delen met bewoners en te 

luisteren naar behoeftes in de wijk, welke ze kan communiceren naar de Gemeente. Zij 

beschikt immers over de kanalen naar institutionele partijen en organisaties binnen haar 

Team. Daarnaast vergroot de Buurtmaker de zichtbaarheid van de buurtbewoners naar de 

Gemeente, waardoor de Gemeente, via de Buurtmaker, de buurtbewoners beter kunnen 

bereiken. Door de rol van grenswerker fungeert de Buurtmaker als intermediair tussen buurt 

en gemeente. Overeenkomstig met Phadke et al. (2015) speelt de Buurtmaker als grenswerker 

belangrijke rol in het creëren van vertrouwensbanden en sociaal kapitaal tussen 

buurtbewoners, door haar zichtbare laagdrempelige activiteiten in de buurt. De 

contactmomenten, die niet tijdens werkuren zijn gepland, geven een beeld hoe de wijk er in 

de toekomst uit kan zien en geven aan wat het voordeel kan zijn van duurzaamheidadaptaties, 

waardoor ook de mensen die geen tijd of ruimte hebben om zich met klimaat verandering 

bezig te houden toch participeren en hun mening en ervaringen delen over de buurt. De 

Buurtmaker kan door haar aanwezigheid in de buurt als facilitator dienen in de duurzame 

ontwikkelingsplannen van Team Buurtmakers West, terwijl ze tegelijkertijd oog heeft voor de 

sociale context.  

  

Verbindingsofficier 

Doordat het Team Buurtmakers West de klimaat adaptieve interventies zien als middel voor 

het aanleggen van contactmomenten, en zich actief inzetten om verschillende type 

buurtbewoners te bereiken, is het voor de Buurtmaker mogelijk om relaties op te bouwen met 

en tussen buurtbewoners. Zoals de literatuur beschrijf heeft het collectief aanleggen en 

onderhouden van groen de potentie om onderlinge verbindingen en vertrouwensbanden tussen 
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bewoners te versterken (Svendsen, 2009; Watson, 2018). De Buurtmaker neemt hiermee, 

naast haar rol als grenswerker, ook de rol als verbindingsofficier aan.  

Zoals naar voren kwam uit de interviews bouwt Team BW voort op bestaande energie 

binnen de wijk en leggen zij verbanden tussen actieve bewoners om zo door te werken naar 

andere delen in de buurt. Ze maken dus eerst gebruik van hun eigen netwerk, waar vanuit de 

theorie vraagtekens bij te plaatsen zijn. Wanneer het bij dit netwerk zou blijven zou dit 

kunnen leiden tot environmental gentrificatie of eco-elitism (Pearsall, 2010; Checker, 2011; 

Miller, 2015). Echter heeft het team Buurtmakers West de keuze gemaakt om in hun pilot 

actief op zoek te gaan naar verbindingen met andersoortige buurtbewoners en woningen, 

zoals winkels, studenten en sociale huurwoningen. Ze hebben zich niet gelimiteerd tot hun 

eigen straat, waardoor de Buurmaker zo veel mogelijk verschillende stemmen kan horen 

tijdens haar klimaat adaptieve interventies. Hiermee kan geconcludeerd worden dat de 

Buurtmaker als schakel tussen verschillende netwerken en contacten in de buurt kan fungeren, 

als zijnde verbindingsofficier, waardoor een inclusieve en rechtvaardige duurzame 

gemeenschap kan ontstaan.  

 

Kansen voor in de toekomst 

De aanpak van Team Buurtmakers West lijkt op een rechtvaardige en inclusieve manier 

Bospolder-Tussendijk klimaat adaptieve interventies succesvol uit te voeren. Er liggen echter 

nog een aantal aandachtspunten en kansen voor de Buurtmaker en het team, die zij mee 

kunnen nemen in volgende interventies.   

 Zo gaat de Buurtmaker gebaat bij spontaniteit boven structuur. Aanpassingsvermogen 

en flexibiliteit van zowel de Buurtmaker als het team, tijdens de voorbereiding en de acties 

zelf, zijn essentieel voor het doen slagen van zowel de sociale als fysieke doelen. Zo bleek dat 

de vorm van financiering van de interventies, het opstellen van een offerte vooraf, de 

Buurtmaker te beperken in het luisteren naar de behoeftes van de buurtbewoners. Door de 

vastgestelde doelen op de offerte ontstaat het risico dat de Buurtmaker slechts daar oog voor 

heeft, en het stimuleren van contact op de achtergrond raakt. Dit wordt vergroot doordat zij 

veel voor af moet regelen, waardoor zij vooral bezig met de dag in goede banen te laten 

verlopen. De kans van een Buurtmaker is juist lokale kennis te vertalen naar de gemeente of 

andere instanties waardoor interventies beter passen. Als ook de kennis die zij heeft met de 

gemeenschap waar zij werkt te delen, waardoor zij bewoners kan bereiken die binnen 

traditionele ontwikkelingsplannen niet gehoord worden (van Hulst, 2012). In het beste geval 

liggen daarom de doelen en reden van financiering en inzet van alle partijen binnen het 
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initiatief op een lijn, waardoor er geen conflicten ontstaan tussen de normen en waarden en 

duurzame ontwikkelings- en sociale doelen van de verschillende actoren. Het is daarbij ook 

van belang dat wanneer het initiatief succesvol is, de contiuniteit van de financiering wordt 

vastgesteld. Ten tweede kost het aanleggen van verbanden in de wijk veel tijd, geld en moeite. 

Wanneer het project volledig afhankelijk wordt van de inzet van buurtbewoners ontstaat het 

risico dat het initiatief zijn doel uit het oog verliest, daarom is ondersteuning, financiering en 

inzet van professionals en instanties essentieel. Ten slotte is er een slag te slaan in het 

stimuleren van contact tussen bewoners onderling en de wederkerigheid van buurtbewoners.  

Wanneer de Buurtmaker continuïteit in haar acties houdt, en regelmatig langs gaat bij 

bewoners, kan zij de banden met de buurtbewoners in tact houden en daar waar mogelijk 

bewoners in contact met elkaar brengen. Dit kan er voor zorgen dat de buurtbewoners 

verantwoordelijkheid gaan voelen voor hun leefomgeving, waardoor de zelfredzaamheid 

binnen de buurt potentieel wordt vergroot.  

 

Reflectie en beperkingen 

Dit PAR-onderzoek kende een redelijk stroeve opstartfase, omdat de voorgestelde pilot nog 

moest beginnen. Aangezien het onderzoek uit gaat van een samenwerking met het team, gaf 

dit wel tijd en ruimte om een gedeelde vraagstelling uit te werken. 

Het team had een pilot in de nabije toekomst gepland, waar ik mijn onderzoek op heb 

kunnen bouwen. Dit maakte het opstellen van een methodologie redelijk onzeker, en gaf 

tijdsdruk in de slotfase van het onderzoek. Hierdoor, alsmede de opgelegde COVID-19 

maatregelen, werd contact met buurtbewoners bemoeilijkt. Gelukkig heeft dit contact toch 

plaats kunnen vinden tijdens de pilot interventie, waardoor ook de input van buurtbewoners is 

meegenomen in het onderzoek.  

 

Wetenschappelijke aanbevelingen 

Het onderzoeken van en participeren met de interventie van de Buurtmaker heeft inzicht 

verschaft in de rol van sociaal maatschappelijk werkers in inclusieve socio-ecologische 

stedelijke ontwikkelingsplannen. De Buurtmaker heeft in haar rol als grenswerker en 

verbindingsofficier de unieke kans om klimaat adaptieve interventies te combineren met 

contact met buurtbewoners. Een Buurtmaker kan sociaal rechtvaardig te werk gaan wanneer 

men aandacht heeft voor de behoeftes van buurtbewoners, zich actief inzet om bewoners te 

bereiken en naar hen te luisteren, en hier vervolgens op te anticiperen. Vanuit dit onderzoek 

kan geconcludeerd worden dat het Team Buurtmakers West is gelukt om ecologische en 
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sociale rechtvaardigheid te combineren in een werkwijze voor een Buurtmaker. De toekomst 

moet het bewijzen of het initiatief stand houdt en hiermee de zelfredzaamheid van de buurt 

daadwerkelijk kan vergroten. Daarnaast bleek contact tussen bewoners onderling nog een 

punt van aandacht. Om meer inzicht te verkrijgen in hoe een Buurtmaker, gericht op klimaat 

adaptieve interventies, dit contact kan stimuleren wordt vervolg onderzoek aanbevolen.  
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Bijlage 1: Topiclijst  

 

Introductie  

• Hoe ervaart u zelf de buurt? 

• Heeft u in het verleden deelgenomen aan sociaal maatschappelijke initiatieven in deze 

wijk? Waarom wel/niet? 

• Waarom neemt u deel aan Team Buurtmakers West? 

• Wat tracht u met u team te bereiken binnen de buurt? 

• Wat verwacht u uiteindelijk te bereiken met de initiatieven die plaats gaan vinden met 

behulp van de Buurtmaker? 

• Hoe ziet uw buurt er uit over 10 jaar met behulp van de Buurtmaker? 

 

Buurtmaker 

• Wat vindt u belangrijk waar een Buurtmaker aan moet voldoen qua profiel?  

• Kan iedereen een Buurtmaker zijn? 

• Op wie of wat of voor wie of wat zijn de acties van de Buurtmaker gericht?  

• Het team gaf aan dat de Buurtmaker idealiter al een netwerk heeft in de wijk, waarom? 

• Hoe kan het netwerk van de Buurtmaker ingezet worden voor bewoners met een 

kleiner netwerk?  

• Kunt u een voorbeeld geven van een initiatief dat de Buurtmaker uit kan voeren in de 

toekomst?  

 

Geografie 

• Op welke locatie ziet u graag iets gebeuren, en waarom daar? 

• U bent plantjes uit gaan delen in de wijk met een paar andere teamleden. 

o Op welke plek was dit en was deze plek eerder uitgekozen, waarom? 

o Hoe reageerde bewoners hierop? 

• Heeft u het idee dat er binnen BoTu plekken zijn die extra aandacht nodig hebben ten 

opzichte van andere plekken?  

o Kunt u deze aanwijzen en toelichten waarom u dat vindt? 

o Zo nee, waarom niet? 
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Bewoners 

• Hoe kan een Buurtmaker potentieel bijdragen aan het laten participeren van burgers 

binnen de buurt? 

• Wanneer is tegengeluid van buurtbewoners op een interventie aanvaardbaar?  

o Hoe kan hier mee omgegaan worden? 

• Wat kan een Buurtmaker doen met de behoeftes en wensen van de buurtbewoners?  

o Ook wanneer dit niet over duurzaamheid of groen gaat? 

• Hoe kan een Buurtmaker contact tussen bewoners stimuleren?  

• Hoe worden bewoners betrokken tot de activiteiten en ontwikkelingsplannen van de 

Buurtmaker en Team Buurtmakers West?  

 

 

Bijlage 2: Anonimisering interview respondenten 

Respondent  Achtergrond 

Respondent 1  Team Buurtmakers West 

Respondent 2 Team Buurtmakers West 

Respondent 3  Bewoner / Het Bollenpand 

Respondent 4 Bewoner  / Delfshaven Cooperatie 

Respondent 5  Buurtmaker 
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Bijlage 3: Informatiebrief en toestemmingsverklaring   

 

Beste, 
 
Mijn naam is Tobias Windt, ik ben 24 jaar en een master student Sociologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Voor mijn masterscriptie Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid doe 
ik een actie onderzoek naar (en in samenspraak met) het team Buurtmakers West binnen 
Bospolder-Tussendijken. De Buurtmaker is een persoon woonachtig in de buurt Bospolder-
Tussendijken, die zich in gaat zetten voor de buurt en daar interventies voor op gaat zetten of 
aanhaakt op bestaande initiatieven. Er liggen nog vragen wat potentiele kansen en obstakels 
zijn voor een Buurtmaker, welke noden en verwachtingen buurtbewoners hebben binnen hun 
wijk, en hoe een Buurtmaker kan bijdragen aan een inclusieve aanpak van vraagstukken 
binnen de wijk. Een inclusieve aanpak wil zeggen hoe een Buurtmaker te werk kan gaan op 
een manier dat de gehele buurt kan profiteren van eventuele acties, en er geen scheve 
verdeling ontstaat van de profijten binnen de buurt.  
Met dit onderzoek hoop ik inzichten te verkrijgen in de manieren waarop een Buurtmaker te 
werk kan gaan en daarmee Team Buurtmakers West en de Buurtmaker te helpen met de pilot.  
Ik doe dit onderzoek doormiddel van interviews en deelname aan activiteiten binnen de buurt. 
Het interview zal ongeveer 60 minuten (een uur) duren. Als u toestemming geeft wordt het 
interview opgenomen. Het interview zal uitgetypt worden, waarna de opname verwijderd zal 
worden, en alleen de transcriptie over blijft. Uw persoonlijke gegevens zullen geanonimiseerd 
worden, waardoor u niet herkenbaar zult zijn in het uiteindelijke eindproduct. Tijdens het 
onderzoek hebben mijn begeleider (Thomas Swerts) en ik toegang tot  de data, welke 
uitsluitend gebruikt zullen worden voor het onderzoek. De data wordt tijdens het onderzoek 
opgeslagen op mijn beveiligde harde schijf.  
 
U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te lezen zodat u kunt beoordelen of ik 
uw uitspraken juist heb geformuleerd. Het transcript of een deel van de thesis zal ik dan per e-
mail naar u sturen. U heeft ook het recht om het interview op elk moment af te breken, zonder 
hiervoor een reden op te geven. Mocht u om welke reden dan ook uw gegevens verwijderd 
willen hebben na het interview, kunt u dit binnen 5 werkdagen aangeven, zonder hiervoor een 
reden op te geven. De gegevens zullen dan verwijderd worden. Als u bezwaar heeft na deze 5 
werkdagen na afloop van het interview zullen de al verzamelde gegevens zoals beloofd in 
geanonimiseerde vorm wel gebruikt worden voor het onderzoek.  
De masterscriptie zal in juli afgerond zijn, mocht u het eindproduct willen ontvangen kunt u 
dit aangeven.  
 
Mocht u nog vragen hebben kunt u mij bereiken op het nummer 06 -  36 09 55 97, of kunt u 
mij (Tobias Windt) een mail sturen naar 586882tw@eur.nl. Voor vragen aan mijn begeleider 
(Thomas Swerts) kunt u een e-mail sturen naar: swerts@essb.eur.nl. Indien u specifieke 
vragen heeft hoe er met persoonsgegevens om wordt gegaan binnen de Erasmus kunt u deze 
stellen aan de functionaris gegevensbescherming op fg@eur.nl of privacy@eur.nl.  
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Door akkoord te gaan met bovenstaande informatie bevestigd u dat:  
- u in volledigheid bent geïnformeerd over het onderzoek. U heeft de informatie geheel 
begrepen en u heeft de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen. Deze vragen zijn 
voldoende beantwoord. 
- u bewust bent dat u op elk moment, zonder hier een reden voor op te geven, mag afzien van 
deelname aan het onderzoek. Uw deelname is geheel vrijwillig. 
- u toestemming geeft voor het opnemen van het interview en de antwoorden geanonimiseerd 
te laten verwerken in een transcript.  
- u toestemming geeft de verzamelde gegevens in geanonimiseerde vorm te verweken in de 
masterscriptie.  
- u toestemming geeft de gegevens te bewaren voor de duur van het onderzoek.  

 
Met vriendelijke groet,  

 
Tobias Windt 

 
Ik heb de informatie geheel begrepen en ga akkoord met al het bovenstaande.  

 
Datum:  

 
Naam deelnemer:      Naam onderzoeker: Tobias Windt 
 
 

Handtekening:       Handtekening:  
 

OF TIJDENS INTERVIEW: JA OP TAPE. 
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Bijlage 4: Privacy checklist  

 
 
CHECKLIST ETHICAL AND PRIVACY ASPECTS OF RESEARCH 
 
INSTRUCTION 
 
This checklist should be completed for every research study that is conducted at the 
Department of Public Administration and Sociology (DPAS). This checklist should be 
completed before commencing with data collection or approaching participants. Students 
can complete this checklist with help of their supervisor.  
 
This checklist is a mandatory part of the empirical master’s thesis and has to be uploaded 
along with the research proposal.  
 
The guideline for ethical aspects of research of the Dutch Sociological Association (NSV) 
can be found on their website (http://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=17). If you have 
doubts about ethical or privacy aspects of your research study, discuss and resolve the 
matter with your EUR supervisor. If needed and if advised to do so by your supervisor, 
you can also consult Dr. Jennifer A. Holland, coordinator of the Sociology Master’s Thesis 
program. 
  

 
PART I: GENERAL INFORMATION 
 
Project title:   Groene vingers voor sociale binding   
  
Name, email of student: Tobias Windt, tobiaswindt@gmail.com 
 
Name, email of supervisor: Thomas Swerts, swerts@essb.eur.nl 
 
Start date and duration: 9/12/2020 – 20/6/2021 
 
 
Is the research study conducted within DPAS YES - NO 
 
If ‘NO’: at or for what institute or organization will the study be conducted?  
(e.g. internship organization)  
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PART II: HUMAN SUBJECTS 
 
1. Does your research involve human participants. YES - NO 
  
 If ‘NO’: skip to part V. 

 
If ‘YES’: does the study involve medical or physical research?        YES - 

NO 
Research that falls under the Medical Research Involving Human Subjects Act (WMO) must first be 

submitted to an accredited medical research ethics committee or the Central 

Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO). 

 
2. Does your research involve field observations without manipulations  

that will not involve identification of participants.         YES - 
NO 

 
 If ‘YES’: skip to part IV. 
 
3. Research involving completely anonymous data files (secondary   
 data that has been anonymized by someone else). YES - NO 
 
 If ‘YES’: skip to part IV. 
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PART III: PARTICIPANTS 
 
1.  Will information about the nature of the study and about what  

participants can expect during the study be withheld from them?       YES - 
NO  

2.  Will any of the participants not be asked for verbal or written  
‘informed consent,’ whereby they agree to participate in the study?        YES - 
NO 

 
3.  Will information about the possibility to discontinue the participation  

at any time be withheld from participants?         YES - 
NO 

 
4.  Will the study involve actively deceiving the participants?        YES - 

NO 
Note: almost all research studies involve some kind of deception of participants. Try to  
think about what types of deception are ethical or non-ethical (e.g. purpose of the study 
is not told, coercion is exerted on participants, giving participants the feeling that they  
harm other people by making certain decisions, etc.).  
          

5. Does the study involve the risk of causing psychological stress or  
negative emotions beyond those normally encountered by  
participants?      `         YES - 
NO 

 
6. Will information be collected about special categories of data, as 

defined by the GDPR (e.g. racial or ethnic origin, political opinions, 
religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic 
data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a person, 
data concerning mental or physical health, data concerning a person’s 
sex life or sexual orientation)? YES - NO 

 
7. Will the study involve the participation of minors (<18 years old) or 

other groups that cannot give consent? YES - NO 
 

8. Is the health and/or safety of participants at risk during the study?       YES - 
NO 

 
9. Can participants be identified by the study results or can the  

confidentiality of the participants’ identity not be ensured?       YES - 
NO 
 

10. Are there any other possible ethical issues with regard to this study?      YES - 
NO 
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If you have answered ‘YES’ to any of the previous questions, please indicate below why 
this issue is unavoidable in this study.  
Ook al is het niet mijn intentie om mijn de onderzoekspopulatie enige schade toe te 
brengen, kan het voorkomen dat bepaalde vragen nare ervaringen oproepen. Omdat het 
onderzoek zich richt op rechtvaardigheid, kan het zijn dat enig ongemak naar boven 
wordt gehaald bij participanten die ervaring hebben met raciale en/of sociale 
discriminatie. Daarnaast is het mogelijk dat het onderzoek gevolgen heeft voor het 
programma van team Buurtmakers West. Ik ben bewust van dit feit, het doel van dit 
onderzoek is dan ook om een positieve impact te hebben  op de rechtvaardigheid, 
gelijkheid en doel van het initiatief.  
 
What safeguards are taken to relieve possible adverse consequences of these issues 
(e.g., informing participants about the study afterwards, extra safety regulations, etc.).   
Participatie is volledig vrijwillig en kan op elk moment stopgezet worden. De 
respondenten/participanten worden op de hoogte gesteld van het doel, reden en ethiek 
van het onderzoek, en nemen alleen deel wanneer zij akkoord gaan met, en op de 
hoogte zijn van, de voorwaarden.   
 
Are there any unintended circumstances in the study that can cause harm or have 
negative (emotional) consequences to the participants? Indicate what possible 
circumstances this could be.  
Participanten kunnen bedroefd of gestresst reageren door bepaalde vragen rondom 
duurzaamheid en rechtvaardigheid. Er wordt extra aandacht geschonken aan het 
sensitief over brengen van gevoelige topics en wanneer blijkt da teen respondent zich 
niet comfortable voelt.  
 
Please attach your informed consent form in Appendix I, if applicable.  
 
Continue to part IV. 
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PART IV: SAMPLE 
 
Where will you collect or obtain your data? 
Bospolder-Tussendijken. 
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the (anticipated) size of your sample? 
 
5 tot 10 interviews, exclusief gesprekken en observaties tijdens de interventies. 
Note: indicate for separate data sources. 
 
What is the size of the population from which you will sample? 
7125 for the whole of Bospolder-Tussendijken, which will be narrowed down around the 
Buurtmakers West initiative.  
Note: indicate for separate data sources. 
 
Continue to part V. 
 
Part V: Data storage and backup 
 
 Where and when will you store your data in the short term, after acquisition? 
Vergrendelde harde schijf op mijn computer.  
Note: indicate for separate data sources, for instance for paper-and pencil test data, and for digital data files. 
 
Who is responsible for the immediate day-to-day management, storage and backup of 
the data arising from your research? 
 
Tobias Windt. 
 
How (frequently) will you back-up your research data for short-term data security? 
Wanneer volledig wordt de data op een externe harde schijf gezet. 
 
In case of collecting personal data how will you anonymize the data? 
 
Irrelevante genoemde namen tijdens een interview worden vervangen met  een ‘x’ in het 
transcript. Wanneer een respondent de naam noemt van een andere respondent binnen 
het onderzoek, wordt dit vervangen door het desbetreffende nummer van de respondent 
die genoemd wordt.  
Note: It is advisable to keep directly identifying personal details separated from the rest of the data. Personal 
details are then replaced by a key/ code. Only the code is part of the database with data and the list of 
respondents/research subjects is kept separate. 
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PART VI: SIGNATURE 
Please note that it is your responsibility to follow the ethical guidelines in the conduct of 
your study. This includes providing information to participants about the study and 
ensuring confidentiality in storage and use of personal data. Treat participants 
respectfully, be on time at appointments, call participants when they have signed up for 
your study and fulfil promises made to participants.  
 
Furthermore, it is your responsibility that data are authentic, of high quality and properly 
stored. The principle is always that the supervisor (or strictly speaking the Erasmus 
University Rotterdam) remains owner of the data, and that the student should therefore 
hand over all data to the supervisor. 
 
Hereby I declare that the study will be conducted in accordance with the ethical 
guidelines of the Department of Public Administration and Sociology at Erasmus 
University Rotterdam. I have answered the questions truthfully. 
 
 
Name student: Tobias Manuel Windt     Name   

(EUR)Supervisor: Thomas Swerts 

 
 
 
 
 
Date: 15/03/2021       Date: 10/03/2021 
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