
B eter luisteren naar wat  de burger nodig heeft 

Project 5 | De burger is aan zet! 

Karenanna Knopper, Projectleider 
“ Levanto en I2YP bieden jonge vrijwilligers de kans trainer te worden om jongeren  

in de wijk beter te ondersteunen.”

Wat wil de burger? Wat heeft hij nodig om zelfredzamer te worden en meer eigen regie te pakken? Daarover gaat het in het project 
Burger aan zet. Projectleider Karenanna Knopper: “We moeten af van het ‘invullen’ van wat wij denken dat goed voor de mensen 
is. Dat betekent dus beter luisteren én burgers de handvatten aanreiken om positiever en gezonder in het leven te staan.” 

alle jeugdhulpverleners in de wijk! 
Daarnaast willen jongeren graag een 
vaste plek in de wijk waar ze ervaringen 
kunnen uitwisselen met leeftijd- en 
lotgenoten en ervaringsdeskundigen. 
Als derde zouden ervaringsdeskundigen 
en beroepskrachten samen met elkaar 
moeten optrekken. Mogelijk versnelt 
het proces daardoor en heeft de 
jongere kortere tijd gespecialiseerde 
hulp nodig. Een aantal acties is 
inmiddels genomen. Zo is bijvoorbeeld 
een aantal workshops georganiseerd, 
verschillende organisaties (Trajekt, 
voetbalvereniging) zijn met elkaar in 
contact gebracht en Levanto en I2YP 
bieden jonge vrijwilligers de kans trainer 
te worden om jongeren in de wijk beter 
te ondersteunen.” Karenanna: “Kern van 
de zaak is dat we goed blijven luisteren, 
vertrouwen winnen en de vraag van de 
jongeren als uitgangspunt nemen voor 
nieuwe initiatieven en activiteiten.” 

VIDEOPORTRETTEN EN ARCHITECT 
IN DE WIJK 
Naar mensen luisteren, is ook de rode 
draad in het deelproject ‘Burgerraad-
pleging’. “We hebben 10 mensen  
opgezocht die in de wijk zijn opgegroeid 
en hen uitgebreid geïnterviewd en 
gefilmd. De filmpjes zijn op Youtube 

geplaatst. De bedoeling van deze 
videoportretten is zichtbaar te maken 
hoe mensen echt (willen) leven.  
We hopen hiermee andere inwoners 
te inspireren en te stimuleren dat 
mensen met elkaar in gesprek gaan, 
hun wensen en behoeften delen en 
een sterker wijkgevoel creëren.” 
Dat is eveneens wat het deelproject 
‘Architect in de Wijk’ beoogt. “Met dit 
project willen we een burg slaan tussen 
de wensen van de wijkbewoners en 
verbetering van leefbaarheid in de 
wijk. Dit bijzondere project doen we 
samen met Zuyd Hogeschool.” Marlou 
Driessen, docent van de opleiding 
Ergotherapie: “Vanaf 1 september 
2018 gaan twee van onze 3e-jaars 
studenten in de wijk aan de slag.  
Zij beginnen met een oriëntatie in de 
wijk en gaan in gesprek met mensen 
over actief burgerschap en leefbaar-
heid. Wat is er al, wat is nodig om de 
leefbaarheid te vergroten? In samen-
spraak met de burgers bepalen we 
vervolgens welke vraagstukken  
we oppakken. Afhankelijk van het 
vraagstuk, betrekken we studenten 
van andere Zuyd-opleidingen erbij 
(social studies, engineering, civiele 
techniek, communicatie & multimedia-
design etc.). Deze studenten voeren 

Dat is dan ook precies waar het om 
draait in het project Burger aan Zet. 
Karenanna sprak de afgelopen 
anderhalf jaar met talloze burgers in 
de wijken, jong en oud, over ervaringen, 
meningen, gevoelens en ideeën hoe 
het anders kan. Karenanna: “Ik heb 
bijvoorbeeld uitgebreid gesproken met 
10 jongeren over hun ervaringen met 
de jeugdhulpverlening (deelproject 
I2YourPlace). Daarnaast hebben  
17 jongeren een enquête ingevuld. 
Wat blijkt: zij hebben veel behoefte 
aan een luisterend oor, bij voorkeur 
van een ervaringsdeskundige. De hulp 
die zij krijgen, ervaren ze als wisselend.  
Ze vinden dat er weinig naar hen 
wordt geluisterd waardoor ze zich 
onvoldoende serieus genomen 
voelen. De jongeren begrijpen niet  
dat altijd naar hen wordt gekeken als 
probleem-veroorzaker, terwijl er thuis 
vaak van alles aan de hand is waar 
niets aan wordt gedaan. Allemaal geven 
ze aan grote behoefte te hebben aan 
praktische hulp en onderschrijven ze 
de kracht van gesprekken met 
ervaringsdeskundigen van hun eigen 
leeftijd.” “Deze inventarisatie gaf 
duidelijke richting voor verbetering 
aan,” constateert Karenanna.  
“Dit biedt belangrijke informatie voor 



hele dag probeerde ze juist die dingen 
te doen, die eigenlijk niet meer lukten. 
Daardoor was ze continu met zichzelf in 
gevecht, ging alle energie naar negatieve 
zaken en was er geen ruimte meer voor 
leuke dingen. Nadat ze had geaccepteerd 
dat haar ziekte beperkingen met zich 
meebrengt, leerde ze weer genieten van 
andere activiteiten zoals tekenen en 
borduren. Haar kwaliteit van leven ging 
met sprongen vooruit. Elke keer roept dit 
verhaal reacties op vanuit de deelnemers. 
Herkenning ook. Ze komen zelf met 
verhalen over hún leven. Als we daarna 
het spinnenweb invullen, merk ik dat 
mensen zich beter bewust zijn van hun 
eigen (positieve) gezondheid en concrete 
aanknopingspunten vinden om het 
anders te gaan doen. Deze workshops 
geven ontzettend veel energie, niet alleen 
bij de deelnemers, maar ook bij mezelf.” 
Karenanna: “Wel valt de opkomst nog 
een beetje tegen. Het is wel mooi dat 
deelnemers enthousiast zijn, dat overal 
vertellen en andere wijkbewoners 
motiveren om ook te gaan. Op die 
manier kunnen we vanuit de basis stapje 
voor stapje werken aan een gezondere 
wijk. Om meer betrokkenheid in de wijk 
te genereren, starten we vanaf half 
september met sociale media (Face-
book, Instagram en LinkedIn).”

Marlou Driessen, docent opleiding Ergotherapie
“ Het is noodzakelijk de burger actief te informeren over en betrekken bij  

Positieve Gezondheid, zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan.  
Daarvoor organiseren we maandelijkse workshops.”

Jan Fermont, trainer Positieve Gezondheid 
“ Het is noodzakelijk de burger actief te informeren over en betrekken  

bij Positieve Gezondheid, zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan.  
Daarvoor organiseren we maandelijkse workshops.”

“
“

dan concrete opdrachten in de wijk uit 
in het kader van bijvoorbeeld hun 
(afstudeer)stage.” Karenanna: “We laten 
burgers dus zien dat er echt iets met 
hun wensen gebeurt en verduurzamen 
tegelijkertijd de wijk. De bedoeling is 
natuurlijk wel dat burgers samen met de 
studenten de handen uit de mouwen 
steken.” “Zuyd levert hiermee een 
positieve bijdrage aan de ontwikkeling 
van een vitale regio,” aldus Marlou. 

POSITIEVE GEZONDHEID IN DE WIJK 
“Met het gedachtengoed van Positieve 
Gezondheid proberen we mensen te 
stimuleren vanuit hun mogelijkheden,” 
legt Karenanna uit. “Om dat te kunnen 
doen, is het wel noodzakelijk de burger 
actief te informeren over en betrekken 
bij Positieve Gezondheid, zodat ze er zelf 
mee aan de slag kunnen gaan. Daarvoor 
organiseren we maandelijkse work-
shops.” Jan Fermont is een van de 
trainers Positieve Gezondheid. De kern 
van Positieve Gezondheid volgens Jan 
is dat het mensen aan het denken zet. 
“Ze worden zich bewust van hun eigen 
gezondheid en hoe hun leven eruit ziet. 
Elke workshop vertel ik een inspiratie-
verhaal over een oudere mevrouw met 
COPD die geen zin meer had in het leven. 
Ze kon haar ziek zijn niet accepteren. De 

Workshops voor burgers  
(vrijwilligers) goed ontvangen. 

Evaluatie: 
•  Bewuster omgaan met eigen 

gezondheid 
•  Willen PG-spinnenweb gebruiken 

als ‘eigen’ instrument bij gesprek 
met hulpverleners.

Gesprekken met jongeren over hun 
ervaringen met jeugdhulpverlening 
leveren relevante informatie voor 
hulpverleners (hulpverlenersvraag).

Videoportretten over leven en 
beleven van bewoners als  
communicatie-instrument. 

Studenten Zuyd Hogeschool doen 
onderzoek. 

Resultaten 
tot nu toe


