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Hoe zorg je voor 
een goede relatie 
tussen buurten, 

overheid en andere instituties 
(zoals woningcorporaties, 
zorgaanbieders en grote on-
dernemers zoals Albert Hei-
jn)? Hoe zorg je ervoor dat de 
initiatieven die vanuit de ge-
meente in gang worden gezet, 
hun weg vinden naar de buurt? 
En hoe zorg je ervoor dat 
de ontwikkelingen, de geld-
stromen en de programma’s 
die door de buurt stromen, lo-
gisch aansluiten op wat erin 
de buurt al wordt ondernomen 
door bewoners en bewoner-
sorganisaties?

De gemeente Amsterdam 
zoekt het antwoord op deze 
vragen in buurtplatformen. In 
Amsterdam Zuidoost wordt 
actief geïnvesteerd in het op-
tuigen van organisaties die als 
buurtplatform functioneren. 

Dat gaat niet altijd goed. In 
de G-buurt ging het zelfs mis. 
Dat werd zichtbaar toen de 
voorzitter van het platform 
geld verduisterde, maar bleek 
ook al uit de participatiehoo-
rzitting die we in 2019 organ-
iseerden. Het platform was 
niet geworteld in de buurt, en 
miste een eigen identiteit.

De    belangrijkste eigenschappen van 
een succesvol buurtplatform
10

Hoe moet het dan wel?

De afgelopen maanden heb-
ben we twaalf interviews 
afgenomen en tijdens ver-
schillende bijeenkomsten 
gesproken over participatie, 
buurtorganisaties, en buurt-
platformen. Uit die gesprek-
ken, aangevuld met lessen 
uit de wetenschappelijke 
literatuur leiden we af wat 
succesfactoren zijn voor 
buurtplatformen waar een 
buurt beter van wordt. 

We beschrijven in 10 punten 
de belangrijkste eigenschap-
pen van een goed function-
erend buurtplatform. 

Menno van der Veen
Met medewerking van Sophie Pebesma, Maxje van der Heijden
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Het buurtplatform als 
neutrale organisatie1.

In een ‘beetje buurt’ bestaan ver-
schillende organisaties met een 
specifiek doel. Er zijn religieuze 

stichtingen, initiatieven voor jongeren, 
mensen met een beperking, sport- en spel-
verenigingen etc. Die verschillende organisa-
ties hebben gemeen dat ze op dezelfde plek 
actief zijn, en vaak zijn actieve bewoners bij 
verschillende initiatieven betrokken. Maar de 
organisaties en initiatieven werken ook vaak 
langs elkaar heen en zijn soms elkaars con-
current wanneer er subsidies beschikbaar 
komen. 

Mensen komen naar het buurtplatform 
met problemen. Die sturen we dan bijvoorbeeld 
naar de huisarts of we bemiddelen met 
scholen. Wij stellen ons dan neutraal op. Als 
wij niet weten wat we moeten doen, dan 
zoeken we contact met een ambtenaar

“ Een buurtplatform is er om die verschillende 
groepen te verenigen en te vertegenwoordigen 
voor specifieke doeleinden. Een buurtplatform 
kan bijvoorbeeld de verschillende partners ver-
tegenwoordigen wanneer nieuw gemeentelijk 
beleid komt zodat de buurtgroepen niet tegen 
elkaar worden uitgespeeld. Een buurtplatform 
kan bijvoorbeeld via website, social media of 
nieuwsbrief de activiteiten van de verschillen-
de groepen aankondigen. Een buurtplatform 
kan bemiddelen tussen groepen die een con-
flict hebben. Een buurtplatform kan synergie 
tussen verschillende groepen bewerken door 
ze met elkaar in contact te brengen en ze uit 
de dagen om samen te werken.

Die functies kan een buurtplatform alleen ver-
vullen wanneer het gedragen wordt door de 
buurt en de groepen het platform zien als de 
paraplu die hen helpt om een goede plek te 
vinden en ‘gedoe bij hen weghoudt’. 
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Dubbel 
genetwerkt2.

Om de rollen van vertegenwoor-
diger van de buurt en samen-
brenger van groepen te kunnen 

vervullen, moet een buurtplatform ‘dubbel 
genetwerkt’ zijn. Dat betekent dat degenen 
die actief met het platform bezig zijn goede 
contacten moeten onderhouden met politi-
ci, gemeentelijke organisatie en andere rel-
evante partijen en tegelijkertijd goed op de 
hoogte zijn van wat er in de buurt speelt. 

Een buurtplatform dat alleen goede con-
tacten onderhoudt met de gemeente, raakt in 
de buurt geïsoleerd. Actieve leden zijn al snel 
vooral bezig met het uitwerken van gemeen-
telijk beleid, (al dan wel niet ondersteund 
door ambtenaren) zonder daar de relevante 
zorgen, wensen, en ideeën van de buurt aan 
toe te voegen. 

Een buurtplatform dat goed geworteld is in 
de buurt, maar geen goede relaties onder-
houdt met de gemeentelijke organisatie kan 
niet effectief inspelen op nieuwe ontwikkelin-
gen, en ook niet effectief de buurt vertegen-
woordigen en namens de buurt, waar nodig, 
lobbyen of de strijd aangaan.  

Een buurtplatform brengt de 
systeemwereld en de leefwereld 
samen.
“

Juist om de rol te kunnen vervullen 
van intermediair, moet een buurt-
platform een eigen identiteit heb-

ben. Een buurtplatform moet zichtbaar zijn, en 
vertrouwd worden door de buurt. Daarom is 
het belangrijk dat een buurtplatform waarden 
benoemd die ze wil verwezenlijken (zoals ‘cre-
ativiteit’ ‘solidariteit’ en ‘ondernemerschap’) 
zodat het vanuit die waarden organisaties kan 
verbinden, en invloed kan uitoefenen op de 
beleidsinitiatieven die vanuit de overheid op 
de buurt worden uitgestrooid.

Een buurtplatform zou zich bijvoorbeeld tot 
doel kunnen stellen dat investeringen in bou-
wprojecten of subsidies voor nieuwe buurthui-
zen ruimte moeten bieden voor buurtonder-
nemers en bij moeten dragen aan solidariteit, 
waar een ander buurtplatform de nadruk juist 
legt op veiligheid en ‘ontzorgen’. 

Een buurtplatform kan er daarnaast voor 
kiezen om een aanjager te zijn van initiatieven 
in een buurt, of juist een organisatie te zijn 
die bestaande groepen samenbrengt en ver-
tegenwoordigt zonder actief op zoek te gaan 
naar nieuwe mogelijkheden. Een rol die tussen 
die twee uitersten is natuurlijk ook mogelijk 

Door mijn persoonlijke contacten met 
de gemeente kon ik ervoor zorgen dat een 
hek van een gezamenlijke tuin uiteindelijk 
toch werd gerepareerd.

“ Waarden zijn belangrijk. Mensen 
moeten trots kunnen zijn op wat ze doen en 
worden beloond. 
“

Eigen 
identiteit3.

Ik ben trots op onze eigen visie. 
We hebben bovendien 100 ideeën 
opgehaald in de buurt waarvan er 70 
zijn aangenomen.’

“



Constructieve 
(professionele) 
conflicten4.

Constructieve (professionele) con-
flicten, komen voort uit inhoudelijke 

verschillen. Een gemeente wil beleid harmon-
iseren, een buurtplatform wil zoveel mogelijk 
couleur locale. Deze conflicten zijn in beginsel 
productief omdat ze voortkomen uit de rollen 
(en belangen) die verschillende organisaties 
vertegenwoordigen. Er kunnen compromis-
sen in worden gevonden, en conflicten hoev-
en niet te leiden tot verslechterde persoonlijke 
relaties.

Relationele conflicten draaien om termen als 
geschonden vertrouwen en ‘persoonlijk ge-
kwetst zijn’. Een relationeel conflict uit zich 
vaak in een inhoudelijk verschil van mening 
wat uiteindelijk niet meer is dan een symp-
toom van maanden (of jaren) van frustratie bij 
een of meer partijen.

De overheid heeft lang niet naar 
burgers geluisterd, dus wil nu niet altijd 
meewerken. Maar er zijn in het verleden 
ook al veranderingen geweest, dat is het 
gevecht van de vorige generatie. Wij voeren 
nu het gevecht voor de volgende generatie 
omdat er iets fundamenteel mis is met de 
trias politica. Dat is een systeemconflict. 
Met ambtenaren hebben we liever geen 
conflict, we werken het liefst samen. 

“

Een buurtplatform is er om te voorkomen dat 
er relationele conflicten ontstaan tussen de 
overheid en buurtgroepen (en liefst ook tus-
sen de buurtgroepen). Het kan die rol alleen 
goed vervullen wanneer het in staat wordt 
gesteld om de professionele conflicten (bijv. 
over subsidies, percentages sociale woning-
bouw, omgevingsplannen, of betaald park-
eren) te voeren. Het moet daarom een goede 
zelfstandige positie hebben en niet in een van 
de overheid afhankelijke rol worden gedwon-
gen die het belemmert.
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Komt voort uit ‘lokale 
krachtbronnen’5.

Een buurtplatform moet een onaf-
hankelijke positie in kunnen ne-
men, om lokale waarden toe te 

kunnen voegen aan beleid, om constructieve 
conflicten te kunnen uitonderhandelen met 
de overheid (en eventueel andere instituties) 
en om een geloofwaardige intermediair te zijn 
tussen instituties en de buurt. 

Die rol kan een buurtplatform alleen vervul-
len, wanneer het geworteld is in buurtgroep-
en en bewoners. Een buurtplatform ontleent 
in de eerste plaats zijn positie aan het feit dat 
de buur blij is dat ze die positie inneemt.

Het probleem van het buurtplatform 
van de G-buurt was dat de leden de manier 
van denken van de gemeente overnamen. 
Ze maakten een gebiedsplan volgens 
dezelfde systematiek. In de K-buurt wordt 
de gemeente juist gedwongen om het 
anders te doen.

“ Als de overheid een buurtplatform wil in-
richten, dan moet ze dus geen individu-
en werven maar beginnen met bestaande 
groepen bij elkaar te roepen en hen te vra-
gen wat een buurtplatform voor hen zou 
kunnen betekenen. Als daar geen actieve 
wil blijkt om aan het platform bij te dragen, 
heeft het geen zin om een platform te be-
ginnen. De inspanningen van de overheid 
kunnen zich dan beter richten op goede in-
formatievoorziening zodat de verschillen-
de groepen weten wat er speelt. 

Mijn initiatief voor een wijkraad in 
de G-buurt is kritiek op het initiatief van 
de gemeente om het buurtplatform van 
bovenaf neerzetten. Een buurtplatform 
moet voortkomen uit guerrilla.

“
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Ondersteunt 
en wordt 
ondersteund6.

Als een buurtplatform een-
maal bestaat, behoeft het 
ondersteuning in de vorm van 

aanspreekpunten bij de gemeente, budget 
voor langere termijn en mogelijk ook in het 
leren functioneren als platform (‘projectman-
agement’, ‘vergaderskills’, ‘stoomcursus: hoe 
werkt de gemeente’, ‘subsidie-aanvragen’ 
etc.). 

Een ideaal platform wordt niet alleen onder-
steund maar is ook in staat om anderen te 
steunen. Als bijvoorbeeld een bewonerscom-
missie niet goed functioneert, kan een buurt-
platform te hulp schieten door een vergader-
ing te organiseren en/of voor te zitten. Als een 
buurtgroep problemen heeft met een sub-
sidieaanvraag of met het opzetten van een 
website kan een buurtplatform ondersteunen 
of helpen bij het vinden van ondersteuning. 

Wij hebben laten zien dat je 
als buurt zelf participatie kan 
laten organiseren. Het sociale 
weefsel wordt dan sterker voor 
ook de volgende keer. Ambtenaren 
moeten dat ondersteunen

“

Buurtplatformen zijn nu vaak 
gericht op de lokale overheid. In 
een buurt zijn vaak meer rele-

vante partijen actief: woningbouwcorporaties, 
vastgoedbezitters, zorgaanbieders (zoals jeu-
gd- en ouderenzorg uitvoerders), grote werk-
gevers, supermarkten zoals de Albert Heijn 
(ook werkgevers). Kortom, publieke en private 
partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 
beleid en geldstromen in de buurt. Een effec-
tief buurtplatform zou zich daarom moeten 
richten op al die instituties: dat komt de syn-
ergie tussen die instituties ten goede en zorgt 
voor ontschotting.

Je hebt middelen nodig om verder 
te kunnen: in ieder geval geld. Maar 
ook ondersteruning. Het probleem van 
projectsubsidie is dat ik niet vast aan de 
slag mag voordat de subsidie er is.

“ Een buurtplatform hoort niet bij het 
sociale of fysieke domein, het is meta-
domein
“

Publiek – 
privaat 7.
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Koepel of 
zelfstandige 
organisatie8.

Een buurtplatform kan functio-
neren als een plek waar andere 
organisaties samenkomen om 

te vergaderen en af te stemmen. Het kan ook 
een zelfstandige organisatie zijn of zelfs een 
Buurtcoöperatie die verschillende activiteiten 
in de buurt onderneemt. Ik denk dat een vari-
ant van een buurtplatform als zelfstandige 
intermediair zoals hierboven omschreven 
het best gedijd wanneer ze naast een wijk-
coöperatie bestaat (maar die niet zelf is). 
Anders gezegd: buurtplatformen ontlenen 
hun positie aan hun neutraliteit, hun identite-
it, hun wortels in de buurt en contacten met 
instituties. Buurtcoöperaties draaien om het 
aan de slag gaan met en voor de buurt en 
hebben daarmee een veel concreter doel. 

Een buurtplatform is er niet om 
klakkeloos beleid uit te vo-
eren van de overheid. Het is 

een kritische intermediair die stedelijke pro-
gramma’s en lokale waarden waar mogeli-
jk verenigt en soms juist wijst op de onv-
erenigbaarheid (constructief conflict). Een 
buurtplatform is daarom een voorbeeld van 
een ‘collaboratieve democratie’: het is er op-
gericht om buurtgroepen en stemmen te lat-
en samenwerken om de buurt te verbeteren. 
Dat krijgt bij voorkeur vorm in een goede dia-
loog met de lokale overheid (en andere insti-
tuties) maar kan ook de vorm aannemen van 
een constructief conflict. Die ‘collaboratieve 
democratie’ creëert ruimte voor wat soms de 
contributieve democratie wordt genoemd: de 
mogelijkheid voor mensen en groepen die een 
bijdrage willen leveren aan het verbeteren van 
hun (lokale) samenleving om die bijdrage ook 
te leveren. 

Het buurtplatform is echt een 
buurtcollectief. De doelstellingen die wij 
hebben zijn vooral meer ruimte bieden aan 
bewoners: zeggenschap en eigenaarschap 
zijn belangrijk. We willen dus meer mensen 
bereiken, meer participatie en betere 
sociaal-economische ontwikkeling in de 
buurt. 

“ Een buurtplatform bedrijft geen politiek, 
maar is er om de politiek te beïnvloeden. Je 
kijkt wat nodig is voor een buurt en geeft 
dat door en probeert ervoor te zorgen dat 
het ook gebeurt. 

“

Buurtplatform, 
collaboratieve, 
en contributieve 
democratie9.

De representatieve democratie en de 
participatieve democratie moeten elkaar 
aanvullen. De representatieve democratie 
moet zich eigenlijk een beetje terugtrekken. 
De participatieve democratie laat bewoners 
betrokken zijn. De representatieve 
democratie zou verantwoordelijk moeten 
zijn voor het geld wat in de burgerinitiatieven 
gestoken moet worden. 

“
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Samenvattend; 
een buurtplatform10.
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Is een neutrale organisatie

Met een eigen identiteit die voortkomt uit de waarden van de buurt

Die goede relaties onderhoudt met instituties en geworteld is in de 
krachtbronnen in de buurt

Die in staat wordt gesteld om een zelfstandige onafhankelijke posi-
tie in te nemen waarvanuit het als intermediair kan functioneren.

Het een vorm van democratie bedrijft die gericht is op samenwerk-
ing maar ook in staat is om constructieve conflicten te voeren.on-
afhankelijke positie in te nemen waarvanuit het als intermediair kan 
functioneren.
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Een buurtplatform wordt ondersteund met budget en scholing en 
ondersteunt andere groepen in de buurt in hun functioneren, en bij 
het verwezenlijken van hun doelen

}


