
Verandering vraagt om inspirerende verhalen en nieuwe taal 

“Ik heb me nooit gerealiseerd dat ambtenaren zoveel last van de afspraken in hun eigen gemeente 
hebben. Ik kreeg vandaag vooral energie van de onderdelen met bewoners. De bewoners waren 
oplossingsgericht en inspirerend. Terwijl ik vond dat  ambtenaren het vooral over problemen hadden 
en veel beleidstaal gebruikten waardoor hun verhalen voor mij niet echt gingen leven.” Aan het 
woord is de twintiger Rutger en het is zijn eerste reactie op de vraag wat hij van het Festival de 
Energieke Samenleving vond.  

Marjolein, een andere jongere, vult het verhaal van Rutger graag aan. “In een sessie met veel 
ambtenaren ging het over ‘het legitimiteitsvraagstuk’. Daar werd heel ingewikkeld over gedaan. “Het 
is toch altijd maar dezelfde beperkte groep burgers die hun mening geeft” etc. Ik vond het mooi dat 
er toen iemand op stond die zei: “En moeten we bewoners daarom niet betrekken? Begin gewoon 
eens met aan te bellen bij 5 mensen en praat over wat er concreet speelt in hun directe omgeving;  
vraag in gewone taal naar hun verhaal, ervaring en mening. Zij weten het best wat er speelt, ook wat 
anderen vinden. Vandaaruit ga je verder.” Daar ben ik het helemaal mee eens. Natuurlijk is het lastig 
en 5 mensen is niet veel. Maar je moet wel gewoon ergens bij de bewoners die het aangaat 
beginnen.”    

Marjolein en Rutger zijn twee van de vier jongeren die ik onderweg van Utrecht naar Den Bosch en 
aan het eind van de dag weer terug, uitgebreid sprak over hun verwachtingen en ervaringen op het 
Festival de Energieke Samenleving in Den Bosch. De één was bezig met het opzetten van sociale 
horeca in een vergeten park. De ander probeert met bewoners een levendige natuurijsbaan bij de 
stad te realiseren. Weer een ander probeert een nieuw chique buurthuis ook daadwerkelijk van de 
bewoners te laten zijn. En de vierde is vooral geïnteresseerd in de manieren waarop bewoners en 
hun omgeving vorm geven aan de zorg voor ouderen, in aanvulling op de formele zorg. Daar zou zij 
graag ook een rol willen spelen. 

Wat blijft hun van het festival het meeste bij? En wat gaan zij hiermee doen? Alle vier komen ze met 
oplossingsgerichte inspirerende verhalen. 

Yvonne is psychologe. Na een periode in het trainingsvak, heeft ze een tijdje geleden de overstap 
naar de zorg gemaakt. “Ik ben in een psychologenpraktijk aan de slag gegaan als behandelaar. Dat 
vond ik fantastisch. Iedereen kwam er binnen van jong tot oud. Wat ik wel lastig vond is de tijdsdruk 
als gevolg van de contracten met verzekeraars. Ik had het idee dat ik mensen daardoor niet de 
aandacht kon geven die ze eigenlijk vroegen. Ik wil heel graag verder in de zorg. Op een manier dat ik 
meer gerichte aandacht aan mensen kan geven. De laatste tijd dacht ik daarbij vooral aan de zorg 
voor ouderen. Ik weet al best veel wat er in de formele zorg gebeurt. Maar daaromheen?  Dit was 
voor mij een belangrijke reden om naar dit festival te komen. Wat gebeurt er allemaal in de zorg voor 
ouderen? Welke initiatieven zijn er en hoe wordt er ingespeeld op de vraag die alleen maar 
toeneemt terwijl het formele aanbod afneemt? Het leuke is dat ik op een andere manier 
geïnspireerd ben geraakt dan ik vooraf dacht.  

Het zijn vooral de verhalen van mensen die me geraakt hebben. En dan vooral die verhalen waaruit 
blijkt dat mensen vaak tot veel meer in staat zijn dan zorgaanbieders denken. De boodschap van Joy 
van der Stel spreekt mij zeer aan: “Wijzig de norm. Laat mensen zelf keuzes maken. Sluit niets uit”.  



En waar ik deze dag vooral met de focus van zorg voor ouderen binnenkwam, merk ik dat ik mede 
door het inspirerende verhaal van Wil Knol die opkomt voor ex-gedetineerden, een andere rode 
draad bij mezelf ontdekt heb. Ik wil me eigenlijk vooral richten op mensen die door de maatschappij 
zijn losgelaten. Het maakt niet uit wie. Wat zijn hun keuzes? Wat hebben zij nodig?  

 

Rutger’s interesse ligt vooral bij het sociaal ondernemerschap. “Maatschappelijke organisaties 
hebben het moeilijk. Dat heb ik van binnenuit gemerkt. Organisaties die niet sociaal ondernemen 
vallen om. Oude manieren van fondsen en subsidieverwerving werken niet meer. Ik richt me nu 
vooral op het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Bij het invulling geven aan het ‘chique’ 
buurthuis voor de buurt, merkte ik dat je bewoners en partijen al ontzettend kunt helpen door de 
juiste vragen te stellen, discussies te leiden en praktische vraagstukken, in elk geval in het begin, uit 
handen te nemen. Eigenlijk is het succes vooral te danken aan het feit dat het me lukte om alle 
belangen en de gemeente op één moment aan dezelfde tafel te krijgen en op dat moment dezelfde 
taal te laten spreken.  

Vandaag ben ik vooral geïnspireerd door de praktische en vraaggerichte aanpak van het Summa 
college. Dat is een wijkleercentrum voor de zorg. Zij lossen problemen op van ouderen in de wijk die 
lichte zorgvragen hebben. MBO leerlingen uit de wijk werken daar en doen zo werkervaring op. Een 
echte win-win situatie. Wat ik helemaal mooi vind is dat alle zorgvragen geanalyseerd worden. Zodat 
ze weten wanneer welke vragen het meest gesteld worden. Daar richten ze hun aanpak op waardoor 
ze alle mensen binnen 15 minuten kunnen helpen. En met deze gegevens helpen ze ook anderen. 

Ik ben een actief twitteraar en mijn tweet van de dag is: “De gemeente moet van hangmat naar 
vangnet transformeren”. Dit hoorde ik in de sessie met Plasterk. Mij spreekt deze uitspraak aan 
omdat hij zowel een andere houding bij gemeenten als burgers (nu zeg ik het zelf ook) triggert. In 
een hangmat blijf je lekker liggen. Van een vangnet wordt je actief.  

 

Marjolein haalt veel van haar inspiratie om concreet en lokaal met bewoners aan de slag te gaan uit 
haar werkervaring bij een vakbond. “Bij de vakbond houd je je bezig met het veranderen van 
systemen. Dit duurt heel lang en eigenlijk zei het me ook weinig. Over wie hebben we het? Wil 
iedereen hetzelfde? Het gaat voor mij altijd om mensen en die zijn niet hetzelfde. Ik haalde veel 
meer voldoening uit mijn werk als vrijwilliger. Ik heb een maatje en ben met lokale projecten in de 
wijk aan de slag gegaan. Soms met succesvolle en snelle resultaten. Soms ook niet. De Sociale horeca 
in het vergeten park is er (nog) niet gekomen. Omwonenden en bedrijven waren enthousiast. Maar 
uiteindelijk is er geen trekker in de directe omgeving opgestaan. Anderen hebben weinig tijd en het is 
geen prioriteit. Dan houdt het op.  

Net als Rutger was Marjolein  op het festival erg geïnspireerd door de aanpak van het Summa 
College. “Wat ik zo leuk vind aan deze aanpak door het MBO is dat de scholen in oplossingen denken 
voor maatschappelijke problemen. Er zijn lichte zorgvragen waarin de Zorg niet (langer) voorziet en 
hun leerlingen hebben behoefte aan werk. Ik vind het heel goed dat scholen leerlingen koppelen aan 
de zorgvragen in de buurt. En dat ze daarbij ook gebruik maken van de kennis van andere partijen 
zoals hogescholen en universiteiten en IT.  



Wat Marjolein ook interessant vond om te zien is hoe een onderlinge discussie tussen ambtenaren 
verloopt. “Het ging vooral over alle problemen en regels waar ze tegenaan lopen en waardoor ze 
weinig kunnen doen. Ik ervaar het contact met de ambtenaren in de wijk waar ik wat doe heel 
anders. Misschien omdat we gezamenlijk in de wijk werken aan het oplossen van vraagstukken die 
zich in de wijk concreet voordoen?  

 

Roline wilde eigenlijk in het buitenland gaan werken in de ontwikkelingssamenwerking. “Maar ik ging 
mijzelf steeds meer de vraag stellen: Wat kunnen we daar eigenlijk bereiken? We zullen altijd 
westers paternalisme met ons meebrengen en worden de mensen daar uiteindelijk beter van? Ik 
realiseerde me gelukkig ook dat er in Nederland nog zoveel te winnen is. Ik vind het heel leuk om 
met bewoners te werken aan het realiseren van hun initiatieven. Het belangrijkste vind ik dat we het 
samen doen en dat het ook echt hun initiatief is en blijft. Op dit moment ben ik met ‘IJsclub Siberia’ 
bezig met het realiseren van een nostalgische natuurijsbaan in de buurt van Overvecht in Utrecht. 
Iedereen die mee doet is heel enthousiast. Er zijn veel wilde plannen zoals een fietsclub in de zomer.  
Drie zeer actieve initiatiefnemers met tijd zijn de trekkers en we hebben een ‘proces geograaf’ 
benoemd die het proces heel goed regelt. Ik denk zeker dat het gaat lukken. 

Op het festival nam ik deel aan de sessie ‘burger meets overheid’. We moesten tekenen wat onze rol 
daarin was. We hadden het er over dat het heel belangrijk is dat beleidstaal vertaald wordt in 
gewone taal van jou en mij. Toen bedacht ik dat daar misschien wel een rol voor mij is weggelegd. Al 
zeg ik na vandaag ook ineens burger…. Terwijl ik het eerder altijd alleen maar over bewoners heb 
gehad….. 


