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De Fotovideo impressie ‘Dé Meetup voor zelfbeheer van buurt- en wijkhuizen’ 

Op 8 april 2017 zijn wij vanaf 8:30 uur met 24 bewoners uit Amsterdam- Zuidoost, Noord en West naar Eindhoven gereden, georganiseerd door 

Sabo Advies Bewonersparticipatie in opdracht van Landelijke Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA). LSA is een landelijke organisatie 

voor actieve bewoners. Ze zijn met hun netwerkplatform voortdurend bezig met het verzamelen en kennisdelen van experimenten van actieve 

bewoners. Ongeveer 80 bewonersorganisaties zijn bij hen aangesloten.  

LSA en Sabo werken samen aan het zichtbaar maken van diversiteit onder bewoners (groepen). Met diversiteit kunt u denken aan leeftijd, 

opleidingsniveau, etniciteit, religie en activiteit. 

Waar gingen wij naar toe? 
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De heenreis: Buzz on the road 

Om 1,5 uur reistijd te overbruggen werden bewoners met een BuzzQuiz uitgedaagd. Met de BuzzQuiz werden kennisvragen over de stadsdelen 

en over culturele weetjes gesteld.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op deze link voor een kort filmpje van : De BuzzQuiz door Marcel 

Suitela, De Bara, wat is dat?  Dit filmpje is privé op youtube en alleen 

toegankelijk voor de aanwezigen. Op aanvraag mogelijk. 

https://youtu.be/Q0793h28EMM 

  

 

https://youtu.be/Q0793h28EMM
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Aankomst: Dé Meetup voor zelfbeheer van buurt- en wijkhuizen 

 

Eenmaal aangekomen in Eindhoven konden de bewoners een dialoog met de trekkers van Beheer je Buurthuis bijwonen. Trendbureau gaf een 

presentatie.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners konden hun naam en foto op een linkedin bord plakken om de verbinding met andere actieve 

bewoners te leggen. Vertel waar bent u goed in? 

 
 Linkedin bord 
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LSA organiseerde een bijeenkomst met allerlei workshops over buurtinitiatieven met een vernieuwd karakter. De deelnemers konden een 

drietal workshops volgen. Zie hier een impressie van drie van de vijftien workshops.  

 

  

Workshop Crowdfunding en andere financiering 

Workshop Bestuursmodellen voor het runnen van je buurthuis  

Klik op deze link voor een kort 

filmpje van de workshop: Een goed 

ondernemersplan opzetten van Erik 

Arkesteijn van KNHM 

https://youtu.be/60Vrh4WsMaM 

 

Workshop: Een goed ondernemersplan opzetten 

https://youtu.be/60Vrh4WsMaM
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Na een actieve deelname aan de workshop kon er verbinding worden gelegd door gezamenlijk te eten. Er werd mediterraans eten geserveerd, 

waardoor de buikjes met een linzensoep, couscous en overheerlijke feta en gehaktbroodjes werden gevuld. Uit de tassen verschenen natuurlijk 

ook zelfgemaakte broodjes pom en bakkeljauw.   

  

 

Kennisdelen  
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De terugreis: De Buzz-discussie 

In de bus waren actieve -en mondige burgers aanwezig, waardoor er levendige discussies werden gevoerd. De discussies gingen over hun 

huidige rol bij de bijeenkomst in Eindhoven, over de verbinding leggen met landelijke bijeenkomsten en over de benodigde aandacht aan 

vrijwilligers op het gebied van training. Ook kwam naar voren dat er mogelijk een professionele en betaalde projectleider de vrijwilligers voor 

een bepaalde periode kan trainen en begeleiden, zoals dat blijkbaar in Engeland gebeurde.  
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Klik op deze link voor een kort filmpje van : Toespraak Lizette Pinas " Volgend jaar Landelijke LSA event in Zuidoost” 

Dit filmpje is privé op Youtube en alleen toegankelijk voor de aanwezigen. Op aanvraag mogelijk. https://youtu.be/mDhpM_2U3EI 

 

https://youtu.be/mDhpM_2U3EI
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Initiatieven:  

 Er moet een werkgroep komen om de leegstand in Zuidoost te inventariseren. Er zijn genoeg organisaties die betaalbare ruimtes 

zoeken. Marcel en Ester geven aan met de gemeente in gesprek te zijn over lege vastgoed in Noord. Als er meer duidelijkheid is kunnen 

zij informatie geven over de aanpak in Zuidoost.  

 Als gevolg van deze dag organiseert Huurdersvereniging Zuidoost een terugkomdag om vervolgstappen te bespreken.  

Aanbevelingen aan LSA 

 De bewoners hebben nuttige informatie opgehaald en lering uit de inspirerende initiatieven getrokken. Vooral bij de workshop 

‘ Rondleiding van Stichting IK Wil’  was het volgende bijgebleven ‘heb engelengeduld en blijf geloven in je droom’ 

 LSA is sterk in het organiseren van dit soort evenementen en bewoners vinden dat nuttig.  

 Het Linkedin bord was een creatieve manier om verbinding met andere mensen te leggen. 

 Workshop Crowdfunding heeft vernieuwende inzichten opgeleverd. Nu is het duidelijk dat niet alleen ondernemers, maar ook 

bewoners hiervan gebruik kunnen maken.  

 De bewoners miste een aankondiging bij binnenkomst dat de bewoners uit Amsterdam waren gearriveerd. 

 De bewoners hadden liever deel van de programmering uit willen maken, dat bijvoorbeeld één bewoner uit Zuidoost iets over zijn of 

haar initiatief verteld. In hun visie willen de bewoners graag iets komen brengen en niet alleen halen.  

 De bewoners miste een plenaire afsluiting waar een terugkoppeling van de workshops werd gegeven. Vanwege het gemis van de 

plenaire bijeenkomst was er weinig ruimte tot netwerken.  

 Opvallend was dat de nadruk lag op dat bewoners met hoge inkomensgroepen de regie in buurthuizen hebben en niet de lage 

inkomensgroepen.  

 De bewoners stellen voor om volgend jaar met ‘50 jaar Bijlmer’ een Landelijke LSA –event te organiseren in de Bijlmer. LSA komt terug 

naar Zuidoost.  

 Wat betreft het eten, was het zeer smaakvol alleen had de catering handschoenen kunnen gebruiken bij het opscheppen van het eten.  

Tips voor de busevent/ Sabo:  

 Nog meer jongeren bij kennisevenementen betrekken om de volgende generatie hier meer bij te betrekken. 
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Quotes van de actieve bewoners 

‘Bewoners willen meer invloed!’ 

‘Vanwege negatieve ervaringen in het verleden hebben wij 

angst dat andere met onze plannen ervan doorgaan! ‘ 

‘Zelfbeheer? We willen zelf onze buurthuizen beheren en geen mensen van 

buitenaf!’ 

 

‘Ik heb een initiatief bij het stadsdeel ingediend, maar ik krijg geen reactie!’  

‘LSA kom volgend jaar met 50 jaar Bijlmer naar Zuidoost!’  
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Namens het Buzzteam: 

Hartelijk dank voor uw actieve bijdrage en wij danken LSA voor deze kans! 

 

 

 

Sabo Advies Bewonersparticipatie 
gaat voor zeggenschap, inspraak en 
gelijkwaardigheid.  

Voor vragen over opzetten 
bewonersinitiatieven, diversiteit bij 
bewonersorganisaties, 
dialoogsessies over complexe woon 
gerelateerde onderwerpen, 
busevents naar landelijke 
kennisbijeenkomsten; 

Neem contact op met Saskia Bosnie 
saskia@saboadvies.nl,  

www.saboadvies.nl  

Tel: 06-45 67 90 38  Buzzteam:  

 Ester van der Weerd 

 Marcel Suitela 

 Saskia Bosnie 

 

Klik op deze link voor een kort filmpje van : 

Afsluitingswoord Saskia Bosnie Sabo Advies 

Bewonersparticipatie 

Dit filmpje is openbaar op Youtube 

https://youtu.be/OqQcXfv-GiU 

  

 

Landelijke Samenwerkingsverband 

Actieve Bewoners (LSA) 

http://www.lsabewoners.nl/ 

Tel: 030- 231 75 11 

mailto:saskia@saboadvies.nl
http://www.saboadvies.nl/
https://youtu.be/OqQcXfv-GiU
http://www.lsabewoners.nl/

