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8.  DE WERKERS EN HUN WIJK 

“Maar de wijk is er niet. Daar ben ik wel achter. Dat zijn (…) hele kleine buurtjes 

en daarin zitten een aantal mensen die actief zijn en die vormen  (…) naar buiten toe 

een geheel [. …] Dan krijg je een saamhorigheid.” (Toon, B.6.2)

8.1.  Inleiding

Dit hoofdstuk biedt informatie over de geïnterviewde werkers in Den Bosch-Oost: wie zij 

zijn, in welke sectoren zij werken, hoe en waarom zij in de wijk terechtgekomen zijn en welke 

beelden zij hebben van de wijk. Onderzocht is of er een relatie bestaat tussen deze elementen. 

Daarna heb ik de wijkbeelden van de werkers geconfronteerd met de geografische, orga-

nisatorische en sociologische benaderingen van de wijk, die beschreven zijn in deel I. Hoe 

verhouden de beelden van binnenuit zich tot beelden van buitenaf? In een laatste paragraaf 

is een casus uit gewerkt, waarin de wijk en de gemeente discussiëren over de wijkindeling; een 

indeling die gebaseerd is op verschillende benaderingen. 

De inzichten beschreven in dit hoofdstuk vormen een eerste stap in de verkenning van het 

wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost. Het is een antwoord op een deel van de tweede 

onderzoeksvraag:

Den Bosch-Oost aan wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren en wat 

zijn hun onderliggende ideeën?  Welke strategieën hanteren de werkers hierbij 

en wat zijn hun onderliggende drijfveren om in de wijk te werken? Bereiken zij 

de sociaal-economisch zwakke groepen?

8.2.  Introductie van de werkers 

De geïnterviewden zijn beroepskrachten, personen die via een I/D-regeling in de wijk werken 

en vrijwilligers. Zij werken ten tijde van de interviews (in 2003)  variërend tussen de 3 en 30 

jaar in de wijk Den Bosch-Oost. 

Tabel 8.1. Aantal jaren werkzaam in de wijk Den Bosch-Oost

Aantal jaren werkzaam Beroepskrachten I/Ders Vrijwilligers Totaal

.>20 jaar  2  7 9

10-20 jaar  4 3 3 10

5-10 jaar  5 2 4 11

3-5 jaar  1  9 10
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De beroepskrachten en I/Ders zijn ingedeeld naar functie. Voor de vrijwilligers is een onder-

verdeling gemaakt naar de soort activiteiten, die zij voornamelijk uitvoeren: zorgactiviteiten 

of welzijnsactiviteiten. Zorgactiviteiten zijn: opvang psychiatrische patiënten, vrouwenhulp-

verlening, activiteiten verbonden aan het gezondheidscentrum, bezoek zorgbehoeftige oude-

ren, zelfhulpgroepen. Welzijnsactiviteiten zijn de activiteiten in buurthuizen, doe-activitei-

ten zoals houtbewerking en jeugdwerk. Voor deze laatste categorie geldt dat deze vrijwilligers 

in hun vrijwilligerswerk ook zorgactiviteiten uitvoeren, maar dat die niet de hoofdmoot vor-

men. 

Tabel 8.2. Sectoren en activiteiten in categorieën

Medisch en paramedisch Sociaal/medisch Sociaal

Huisarts Praktijkverpleegkundige Maatschappelijk werker

Fysiotherapeut GGZ-medewerker Opbouwwerker

 Preventiewerker Leerkracht van de basisschool

 Vrijwilliger in zorgactiviteiten Werker in de kinderopvang

  Buurthuiswerker

  Vrijwilliger in welzijnsactiviteiten

Ter verduidelijking volgen hier twee voorbeelden van de twee soorten vrijwilligersactiviteiten; de 

activiteiten van de beroepskrachten spreken voor zich. Een voorbeeld van een zorgvrijwilliger:

“Ja, ik denk (…) dat ik toch mensen wilde helpen (…)  mensen vooruit wilde helpen. En bij de vrou-

weninitiatiefgroep dat was meer( ...) hoe moet ik dat  zeggen, voor mij zelf. Mijn eigen ontwikkeling. 

En ja, toen ik aan dat psychiatrieproject begon, dacht ik, dat is toch wat meer met mensen, mensen 

helpen, dat kan ik nu wel aan. Ik had in die tijd ook wel heel veel geleerd denk ik (…) en niet zo zeer 

over de psychiatrie, maar ik had wel heel veel geleerd wat mensen bezig hield in de wijk.”(Jeanne, B. 6.3)

Een voorbeeld van welzijnsactiviteiten:

“Zoals ik die mensen die ik hier zie, die dan eigenlijk niks meer kunnen en die met één hand zitten te 

figuurzagen en te schuren. De ene houdt het vast en de andere zaagt en de een boort en de ander houdt 

het vast met één hand en dat is een prestatie.” (Dorus, B.6.12)

 

8.3.  Referenties en keuzegronden

Waarom ga je in Den Bosch-Oost als beroepskracht of vrijwilliger werken? De meeste res-

pondenten hebben hier een uitgebreid verhaal over. Voor een deel van de respondenten is 

de keuze om in Den Bosch-Oost te gaan werken een bewuste keuze geweest; zowel voor de 
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beroepskrachten als voor vrijwilligers. Voor de beroepsmatige werkers is een onderscheid 

gemaakt tussen degenen die bewust voor het werken in Den Bosch-Oost kiezen en zij die toe-

vallig vanuit een sollicitatie of werkopdracht in die wijk terechtkomen. Bij de vrijwilligers is 

een verschil gemaakt tussen hen, die min of meer vanzelfsprekend vrijwilliger zijn, omdat zij 

in de wijk zijn geboren en/of getogen en de anderen, die niet in de wijk wonen, maar bewust 

voor vrijwilligerswerk in Den Bosch-Oost hebben gekozen.

Een beroepskracht, die bewust gekozen heeft:

“ (…) een cultuur uit ademde waarin ik (...) erkenning zag van een arbeidersomgeving (…) van men-

sen die in gelijksoortige omstandigheden wonen zoals ik gewoond had (..) en mensen die […] aardige 

ideeën hadden over hoe het er uit zou moeten zien met zorg […] en dat hier ruimte was voor iets 

anders, een gezondheidscentrum en die achtergrond […] ik zou me niet hebben aangetrokken gevoeld 

tot een buurt waar villa’s staan.” (Bram, B.4.1)

Nog een voorbeeld van een bewuste keuze:

“Nou, ik ben die stage gaan doen, omdat H. heel veel vertelde over het werk in Den Bosch-Oost, de 

ideologie daarachter; van die solidariteit met de bewoners en de mensen in een achterstandssituatie. 

[…] Ik las natuurlijk ook vaak in de krant over Den Bosch-Oost en alles wat daar over geschreven 

stond, dat sprak mij altijd heel erg aan en wat ik denk wat ook meegespeeld heeft, is de visie van het 

werk op de wijk.” (Annelies, B.4.4) 

Een vrijwilliger die in het vrijwilligerswerk stapte omdat zij woont in de wijk:

“In het begin (…)  bij elkaar komen en brainstormen van wat zou dat gezondheidscentrum kunnen 

betekenen hier. […] Ik stapte er echt absoluut blanco in.  ( …)  per toeval ( ...)Het sprak me wel aan, 

want het was iets dat in de buurt zou gebeuren, dat wilde ik graag.” (Anneke, B.6.4)

Een vrijwilliger die vanuit een hulpverleningscontact vrijwilligerswerk oppakt:

“Ik ben gestopt met werken en dat was de grootste vergissing die ik ooit begaan heb, want dat was 

maar niks thuiszitten met een baby’tje. En daar kreeg ik toch allerlei klachten van en dan meld je je 

natuurlijk bij de huisarts […] en die heeft mij doorverwezen naar het maatschappelijk werk in plaats 

van medicatie voor te schrijven. Ben ik een of twee keer bij de maatschappelijk werkster geweest en die 

sprak mij meteen aan op kwaliteiten die ik in huis had en ik was zo vrijwilliger in Den Bosch-Oost.” 

(Sandra, B.6.6)

In deze keuzes spelen verschillende referenties een rol. Bram kiest voor een arbeidersbuurt; 

een type wijk, waarin hij zelf is opgegroeid en waar hij zich toe aangetrokken voelt. En hij 

kiest tegelijkertijd voor een wijk om een ander soort gezondheidszorg te realiseren. Annelies 

voelt zich aangetrokken tot de werkwijze in Den Bosch-Oost die ze uit de krant en via ver-

halen kent. Anneke wil zich inzetten voor een wijkorganisatie, omdat zij het belangrijk vindt 

dat zij een verbinding heeft met de wijk. En ook Sandra zoekt een plek waar ze aansluiting 

vindt bij wijkbewoners en waar zij haar kwaliteiten kan inzetten.  Niet iedereen kiest bewust 

om te werken in Den Bosch-Oost. Sommige beroepskrachten komen er bij toeval terecht 

vanuit hun aanstelling bij een instelling. Sommige vrijwilligers zijn in de wijk opgegroeid, 

hun familie woont er en zij zijn als vanzelfsprekend actief in deze wijk.
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Een beroepskracht:

“Dan zit je met je neus boven op die vacatures die iedere keer binnen de GGD de ronde doen en zo ben 

ik er eigenlijk ingerold.” (July, B.4.12)

Een I/Der:

“Want ik wilde graag iets doen. En omdat dat lekker dicht bij school was en de kinderen nog allemaal 

op de basisschool zaten.” (Mary, B.5.3)

Een vrijwilliger:

“Ik ben hier geboren en getogen. […] Eigenlijk is het begonnen bij een voetbalvereniging en dat was ook 

[…] hier in Oost. Ik ben als voetbaltrainer begonnen bij OVH. En daar ben ik eigenlijk met de jeugd 

begonnen, […] omdat de jeugd mij wel trok. En ik ben misschien ook wel iemand die graag iets voor 

een ander wil betekenen. […]  En ondertussen ben ik ook weer door andere mensen gevraagd […]  

lijkt  dat niks voor jou om dingen mee te organiseren voor de jeugd. En ja, dat doe ik ondertussen ook 

al bijna 20 jaar.” (Henk, B.6.13)

Dit zijn enkele voorbeelden hoe werkers terechtkomen in Den Bosch-Oost en actief worden 

in de wijk. De keuzegronden om in de wijk te gaan werken of actief te worden zijn samen 

gevat in drie categorieën. 

Tabel 8.3 De keuzegronden in categorieën

Bewuste keuze                                         Instellingskeuze                                     Geen keuze, maar een  

vanzelfsprekendheid

In de aangehaalde citaten zien we dat verschillende referenties een rol spelen bij de keuze om 

in de wijk te gaan werken of actief te worden. In de historische beschrijving van het welzijns-

werk en het gezondheidscentrum in deel II komen die verschillende referenties eveneens naar 

dit gezondheidscentrum 

werken vanwege de visie 

en/of werkwijze.

achter-

standswijk vanwege mijn 

achtergrond.

mensen horen.

achterstands-

wijk werken omdat juist 

deze mensen recht op 

goede zorg hebben. 

Ik wil mijn beroep uitoefenen 

en dat is toevallig in Den 

Bosch-Oost. De plek om het 

beroep uit te oefenen speelt 

geen of nauwelijks een rol bij 

de keuze.

 

Ik rol vanzelfsprekend in het 

werk, omdat ik woon in de 

wijk of omdat ik er ben opge-

groeid of omdat mijn familie 

en/of vrienden er wonen.
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voren. De verschillende referenties zijn op basis van de analyses in categorieën ingedeeld: 

rationeel/cognitieve, morele en sociaal/emotionele referenties. 

Tabel 8.4. De referenties in categorieën 

Rationeel/cognitieve referenties           Morele referenties                 Sociaal/emotionele referenties

Rationeel wijst op cognitief, hoewel bij de oprichters bijvoorbeeld naast de ideologische, 

marxistische referenties ook emotionele en morele aspecten meespelen. Bij de vrijwilligers 

geldt deze combinatie eveneens voor degenen die via de basisacademie (zie hoofdstuk 6) 

geleerd hebben van hun ervaringen en op basis daarvan nieuwe inzichten hebben opgedaan, 

die vervolgens doorspelen in de keuze om bijvoorbeeld nieuwe activiteiten op te pakken. 

Dit spreekt uit het citaat van Jeanne in paragraaf 9.2. Vanwege het overheersend cognitieve 

element is ervoor gekozen deze in te delen bij de rationeel/cognitieve referenties.

Voor de meeste personen gelden meerdere referenties, maar meestal is er één de sterkste. In de 

loop van de tijd kunnen de referenties verschuiven. In de keuzegrond om in Den Bosch-Oost 

te werken treedt een enkele keer een verandering op. Helma (B.4.6) treedt als wijkverpleeg-

kundige in dienst bij de Thuiszorg en komt toevallig in Den Bosch-Oost te werken. Enkele 

jaren later kiest zij er bewust voor om over te stappen naar gezondheidscentrum Samen Be-

ter, omdat zij wil werken in een kleinschalige wijkgerichte voorziening. Bij haar verandert een 

instellingskeuze in een bewuste keuze. Diana (B.4.9) werkt bij de GGZ en krijgt van de GGZ 

-

sche concepten (marxisme, 

wijktheorie, samenwer-

kingstheorie, etc.) van 

waaruit men in de wijk wil 

werken.

men wil zijn/haar beroep 

in Den Bosch-Oost uitoe-

fenen.

emancipatieproces van 

vrijwilligers en I/Ders (zij 

willen hun ervaringsdeskun-

digheid en hun inzichten 

opgedaan via scholing in de 

wijk inzetten).

achterstandswijk 

willen werken om ‘goed’ te 

doen, iets voor anderen te 

willen betekenen.

-

digheidsgevoel willen 

werken voor mensen in 

een achterstandswijk c.q. 

kwetsbare mensen, omdat 

juist zij recht hebben op 

goede zorg.

-

tergrond of geboorteland 

voor mensen in achter-

standswijken willen werken 

vanuit morele in plaats van 

sociale en/of emotionele 

overwegingen. 

aangetrokken voelen tot 

de sfeer en werkwijze in 

Den Bosch-Oost en daarin 

willen delen.

tot inspirerende personen 

met een uitgesproken 

werkwijze.

in de wijk, door familiaire 

banden je gestimuleerd 

voelen om in die wijk te 

willen werken. 
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de opdracht om geschikte woningen te zoeken in het kader van de extramuralisering van de 

instelling. Bij het rondkijken naar geschikte woningen kiest zij bewust voor Den Bosch-Oost 

vanwege de open en gezellige indruk die de wijk op haar maakt. Een in eerste instantie instel-

lingskeuze verandert bij haar in een bewuste keuze voor de wijk. 

Een overzicht van de referenties en keuzegronden is opgenomen in de tabel in bijlage 7. In 

de volgende paragraaf komen de wijkbeelden aan bod en in de daarop volgende paragraaf de 

relaties tussen de keuzegrond, referenties en wijkbeelden.

8.4. Wijkbeelden 

In de gesprekken met de beroepskrachten en vrijwilligers nemen velen de benaming Den 

Bosch-Oost of kortweg ‘Oost’ als vanzelfsprekend in de mond. Deze vanzelfsprekendheid 

heeft te maken met de ontwikkeling van wijkactiviteiten gedurende de afgelopen 30 jaar in 

dit gebied. Den Bosch-Oost is een vastomlijnd gebied voor de medewerkers van gezondheids-

centrum Samen Beter en Hulpsector Oost. Voor de beroepskrachten is Den Bosch-Oost de 

wijk, waarin zij samenwerken. 

“Nou, professioneel samenwerken vind ik wel belangrijk; dat een wijk dus een soort gebied is waar je 

als een kleine gemeenschap, een klein maatschappijtje op zich, waar je met elkaar zorgt voor een goed 

voorzieningenniveau (…)  voldoende basis dingen waar mensen gebruik van kunnen maken, dat vind 

ik wel heel fijn in een wijk.” (Annelies,  B.4.4)

Toch zijn er verschillen als zij spreken over Den Bosch-Oost. Den Bosch-Oost is ‘de wijk’ en 

die wijk is samengesteld uit verschillende ‘buurten’ met ieder eigen kenmerken. Die buurten 

horen voor hen meer of minder bij elkaar. Een aantal vrijwilligers en de opbouwwerkers ma-

ken haarfijn onderscheid naar de kenmerken van de verschillende buurten. 

Een vrijwilliger:

“ Ik heb het idee dat je onze eigen buurt (Aawijk Noord) op kunt splitsen. Achter de Hesselstraat […] 

daar zitten (…) moet ik het goed uitdrukken, volk van lagere stand. De andere straten zien er, vind ik 

persoonlijk, netter en verzorgder uit dan de Hesselstraat en verder daarachter (…)  Nee, gewoon het 

hele beeld van de straat, dat is […] een oude volksbuurt en dat zie je aan de andere kant niet. En de 

Graafsewijk Noord, dat is ( …) Dat is een heel ander stuk, nou, ik heb er twee zussen wonen. Wordt in 

mijn ogen een beetje elite-achtig. Ik wil niet zeggen dat er echt geld woont. Ja, het is daar heel anders. 

Ik weet nu even niet hoe ik het moet omschrijven. Netjes, opgeruimd, daar is ook een bepaalde samen-

horigheid in die wijk. […] . Dan heb je het gedeelte rond het gezondheidscentrum, Palmboomstraat, 

Cypresstraat: ( …)  een oudere volkswijk, de mensen die daar wonen, die wonen er al van kinds af aan 

en dat is echt een kliekje bij elkaar. Zo zie ik het hoor. In de Aawijk Zuid (…) komen we ook bijna nooit 

(…)  De flats is  allemaal heel onbekend […] Ik zou bij god niet weten wie er in woont, wat voor soort 

volk het is”. (Harry, B.6.14)
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Bewoners zijn actief in de eigen buurt en kennen die goed. Zij geven precies aan welke men-

sen in welke delen van de buurt wonen, naar welke scholen de kinderen gaan en welke buurt-

huizen door wie bezocht worden. Door onderlinge contacten of contacten met familieleden 

die in andere delen van de wijk wonen, leren ze die delen van de wijk eveneens goed kennen. 

Hoe ervaren bewoners, die nog niet zo lang in de wijk wonen de wijk? Een jonge moeder, die 

toevallig in Den Bosch-Oost komt wonen en vanuit een reïntegratietraject als vrijwilligster 

bij de kinderopvang werkt, beleeft de wijk op een andere manier:

“Ik woon hier aan de Lagelandstraat, hier vlakbij. Al een jaar of zeven denk ik. Ik kom oorspronkelijk 

uit Hintham. […]  Ja, het enige is dat er gewoon alles is. Het is gewoon heel handig. Ik loop makkelijk 

naar Samen Beter. Ik loop hier naar de Super, naar de Edah, naar de Kruidvat. Alles zit hier bij de 

hand (…) De Aldi zit om de hoek. Ik loop gemakkelijk naar de stad. Ik zit gewoon heel centraal.”  

(Loes, B.6.21)

De beroepskrachten leren de wijk kennen door hun beroepsmatige oriëntatie. Zo deelt een 

opbouwwerker de wijk in vanuit zijn contacten met buurtcomités en komt tot 15 verschillen-

de buurtjes in Den Bosch-Oost. Hij heeft in zijn werk te maken met de verschillende buurtjes 

in de wijk, maar komt in zijn werk eveneens de wijk als geheel tegen en zegt daarover:

 “Mensen zitten erg vast gebakken aan Oost” (Lex,  B.4.10)

In Den Bosch-Oost zijn in de loop der jaren als gevolg van de extramuralisering van de GGZ-

instellingen diverse woningen voor GGZ-cliënten gekomen. Een GGZ-medewerker kijkt van-

uit het perspectief van deze bewoners naar de wijk: 

“Ja, maar voor mij is Den Bosch-Oost inderdaad waar onze bewoners wonen. In de buurt van de 

Hesselstraat en de Bloemaertstraat, dat is net de Graafseweg over; daar ook. De Zaanstraat, waar 

de Karwei heeft gestaan. Ja en dat vierkant stukje bij Samen Beter van Beurdestraat. Dat is voor mij 

dan de wijk Oost.” (Diana, B.4.9)

De andere beroepskrachten spreken meer over de totale ‘wijk’, waarin zij verschillen zien. 

Die verschillen benoemen zij niet per buurt, maar eerder naar groepen mensen. Een huisarts 

kijkt vanuit zijn contacten met patiënten: 

“Ik vind het een wijk die tot uitdagingen uitnodigt; ik vind het ook de mix van culturen, die je daar 

nu tegenkomt (...) de enorme diversiteit die je daar tegenwoordig steeds meer ziet van buitenlandse 

mensen. […] Aan type cultuur allochtonen, autochtonen, Marokkanen, Turken, Irakezen, Iraniërs,  

Somaliërs,  mensen uit Centraal Afrika, uit Zuid-Amerika […], ik vind dit juist ook heel leuk die 

diversiteit [...] maar dat maakt het gelijktijdig ook heel complex.” (Bram, B.4.1)

Een vrijwilliger verbonden aan het gezondheidscentrum:

“De kleine ambtenaren van weleer, keurig, met net opruimde tuintjes, schone gordijntjes, elke zes 

weken, vier weken keurig de ramen gelapt; ook qua normen en waarden. Denk ook aan een groep 

bewoners die ( …) het harder te halen hebben, financieel, ook qua eigen mogelijkheden. En dat dat 
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met name de groep is, die zich qua opstelling naar onze buitenlanders verhardt (…). Je hebt heel veel 

groepen bewoners. Tegenwoordig veel oudere, alleenstaande vrouwen, weduwen dat vind ik ook een 

grote groep aan het worden. Ja, en een grote groep mensen die in de WAO zitten en eigenlijk geen 

perspectief meer hebben”. (Sandra, B.6.6)

De diverse termen die men hanteert, horen bij een bepaald tijdperk en ideologie. Vrijwilli-

gers, die de wijk al heel lang kennen, hebben het over ‘ons soort mensen’, volksmensen, werk-

mensen, nette mensen, gestudeerden. De ‘oprichters’ van Samen Beter (beroepskrachten én 

vrijwilligers) hebben het over arbeiders en arbeiderswijk. Een term die hoorde bij het ideolo-

gische concept van de jaren zeventig en begin tachtig van de vorige eeuw, zoals beschreven in 

de historische reconstructie. Die term verdwijnt en daarvoor in de plaats komt de benaming 

laag- en hoogopgeleiden, wat ook vooral gebruikt wordt in relatie tot gemixte en gemêleerde 

wijk. Bij de vrijwilligers en beroepskrachten die in de jaren negentig actief worden, komt het 

woord achterstandswijk en achterstandsgroepen naar voren. Dit is vooral een beleids- en 

subsidieterm, die zij overnemen. Nog recenter zijn de benamingen ‘geïsoleerden’ en ‘uitge-

slotenen’. Het gaat hierbij om groepen mensen zoals multiproblemgezinnen, vluchtelingen, 

psychiatrische patiënten, vereenzaamde ouderen. Sommige woorden en concepten blijven 

bestaan in de wijk, andere verdwijnen.

De benadering van de beroepskrachten is vanuit hun werkzaamheden ingegeven. De op-

bouwwerker deelt de buurtjes in rondom de buurtcomités. De huisarts typeert de wijk van-

uit zijn contacten met allochtonen en vluchtelingen. De vrijwilliger van het gezondheidscen-

trum benoemt de verschillende groepen in de wijk en de medewerker van de GGZ noemt de 

straten in de diverse buurten waar de beschermde GGZ-woningen staan.

In de beschrijving van de wijk en de verschillende buurten klinken vele en van elkaar ver-

schillende typeringen door. In de interviews zijn al die typeringen gecodeerd, wat leidde tot 

65 verschillende benamingen. Als code is soms de letterlijk het woord van de respondenten 

gebruikt; meestal zijn langere omschrijvingen samengevat. Zo zijn bijvoorbeeld de termen 

‘wijk met arme mensen’ en ‘achterstandswijk’ door de respondenten zelf gebruikt. De be-

naming ‘zorgzame wijk’ is een samenvattende term. Al deze coderingen zijn geclusterd in 

zogenaamde familiecodes en vervolgens in 3 categorieën ondergebracht. 
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Tabel 8.5. De wijkbeelden in categorieën

Rationeel/zakelijke benamingen             Emotionele benamingen                        Sociaal/relationele benamingen

Soms is het een waardevrije omschrijving en zijn het zakelijke, rationele vaststellingen:

“Kijk, Oost is een heel gemêleerde buurt. Daar zit qua niveau, en dan heb ik het ook echt over oplei-

dingsniveau, zit daar natuurlijk van alles door elkaar.” (Gwen, B.4.5),

En

“Heel verschillend (…) hoe moet ik dat nou zeggen. Stelletje fatsoenlijke arbeiders en stelletje lichte 

criminelen. Door elkaar heen, bij ons zit alles door elkaar heen. Er zijn mensen die met regelmaat 

worden opgepakt vanwege de plantjes die ze op zolder hebben staan. Ja, er zijn dus ook mensen die 

gaan dus iedere morgen netjes de deur uit en die komen ’s avonds thuis en er zijn mensen die zie je 

nooit werken, maar die hebben meer dan die mensen die wel werken. Mensen die heel zorgzaam zijn 

om de kinderen en mensen die de kinderen  ‘s morgens op straat stampen […]  Dat is heel verschillend. 

[…]  Ik vind  als ik heel Oost zou rekenen, dat vind ik een wijk, daar kan in mijn ogen, kan iedereen 

uit alle bevolkingslagen, kan hier gewoon terecht. Want, ja, je hoeft jezelf niet aan te passen, want als 

je gewoon normaal doet, zal je ook normaal ontvangen worden.  Dat vind ik heel typerend voor Oost 

hoor; er woont echt van allerhande lagen van de bevolking.” ( Harry, B.6.14)

Soms overheersen persoonlijke en emotioneel gekleurde ervaringen: 

“Een wijk die aan het verloederen is, dat wel.” (Gwen, B.4.5)

En

“Het is een wijk waar ontzettend veel gekletst en geroddeld wordt, wat mij mateloos irriteert. En wat 

vooral eigenlijk gebeurt door de oudere mensen in de wijk.” (Mary, B.5.4)

Negatieve en positieve waarderingen wisselen elkaar in de drie clusters af; sommige vrijwil-

ligers noemen de wijk gezellig en fantastisch. Anderen benaderen de wijk vooral vanuit de 

relaties die men ziet tussen wijkbewoners en tussen beroepskrachten en wijkbewoners (so-

ciaal/relationeel):

gemixte wijk

arbeiderswijk

achterstandswijk

wijk met sociaal-economi-

sche gezondheidsverschillen 

(SEGV)

wijk met hoog percentage 

allochtonen 

gezellige wijk, onpersoon-

lijke wijk, fantastische wijk, 

roddelwijk, verloederde wijk, 

nette wijk, criminele wijk, 

veilige wijk, wijk met arme 

mensen, allochtonenwijk 

actieve wijk, inactieve wijk, 

zorgzame wijk, individualisti-

sche wijk, verbrokkelde wijk, 

saamhorige wijk, geïntegreer-

de wijk, gesloten wijk, wijk 

met ‘ons soort mensen’



172 

“[...] in Den Bosch-Oost heel veel mensen toch ook ( ...) familie, kinderen, broers, zussen, dat die alle-

maal in de omgeving wonen en dat die dus een belangrijk bestanddeel van het netwerk vormen (….) Ik 

denk dat het ook een wijk is waarbij mensen vrij dicht op elkaar wonen, dat je ook al heel gauw iets met 

elkaar moet, of doet of (…), je moet ook van dezelfde voorzieningen gebruik maken.  Je zoekt het toch 

allemaal een beetje dichter bij huis. Je komt elkaar tegen op straat.  Je moet ook al gauw iets samen en 

dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je ook iets met elkaar kunt.” (Helma, B.4.6)

En

“En daar zitten we dus nu met het kantoor en dan merk je wel dat de omgeving ons heeft leren kennen. 

Dat de bewoners van de straat (…..) komen aankloppen;  die komen bij het kantoor aankloppen van 

‘god ik heb wat kleren en misschien is dat wel iets voor die meneer’ […] Die zijn geïnteresseerd. Een 

van de bewoners die zit op de Stolp bijvoorbeeld op de biljartavond. En degene die de biljartclub runt, 

die woont tegenover het kantoor. Die heeft de weg al naar het kantoor gevonden (…) Zo van ‘god als ik 

nog eens iets meer kan doen en ik heb 8 konijnenbouten voor die groep’ en zo.” (Diana, B.4.9)

Deze wijkverpleegkundige en GGZ-medewerker benoemen alledaagse contacten in de wijk.

8.5.  Relaties tussen referenties, keuzegronden en wijkbeelden

Bij de analyse is vervolgens gekeken of de categorieën van de wijkbeelden een relatie vertonen 

met de referenties en keuzegronden van de werkers. Het meest opvallende daarbij is de grote 

diversiteit in referenties en wijkbeelden en de diversiteit in combinaties van referenties en 

wijkbeelden. Een schematisch overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 7. Een aantal rela-

ties springt er qua aantal of intensiteit uit.

Bij de beroepskrachten is géén relatie te ontdekken tussen de sector waarin zij werkzaam zijn 

en hun referenties. Er is wel een relatie tussen het aantal jaren dat men werkzaam is in Den 

Bosch-Oost en de keuzegrond. De werkers die lange tijd werken in Den Bosch-Oost hebben 

bewust gekozen voor Den Bosch-Oost. Voor de bewuste keuzegrond bij de beroepskrachten 

is de emotionele referentie de onderscheidende factor. Bij de instellingskeuze is de rationele 

referentie de onderscheidende factor. In deel II is uiteengezet hoe de eerste beroepskrachten 

voor de wijk kozen om daar een voorziening op te bouwen om hun ideeën over welzijnswerk 

en gezondheidszorg in de praktijk te brengen. Bij deze beroepskrachten speelt een sterke 

aantrekkingskracht tot de ideeën van anderen in de wijk. Beroepskrachten die later in de wijk 

komen werken, komen bij een bestaande instelling werken en zoeken een plek om hun vak, 

waarvoor zij opgeleid zijn uit te oefenen.

De sterkste referentie past bij het 1e wijkbeeld van 9 van de 12 beroepskrachten; het wijk-

beeld wordt ingekleurd door hun referenties. Voor de afwijkende 3 beroepskrachten geldt, 

dat Bram (B.4.1) erg  verweven referenties heeft, die allemaal sterk zijn. Hij is een van de 

oprichters, die samen met een groep gelijkgestemden (emotioneel) in een arbeiderswijk een 

nieuw soort gezondheidszorg (cognitief) wilde opzetten vanuit een sterk rechtvaardigheid-
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gevoel (moreel). Voor Helma (B.4.6) speelt in haar wijkbeeld mee, dat zij als studente in de 

wijk op kamers woont en op basis daarvan een emotioneel gekleurd eerste wijkbeeld heeft. 

Zij treedt als wijkverpleegkundige in dienst bij de Thuiszorg en komt toevallig in diezelfde 

wijk te werken. Haar instellingskeuze gaat niet gepaard met een rationeel wijkbeeld, maar 

met een emotioneel wijkbeeld gebaseerd op haar ervaringen als kamerbewoonster. Enkele 

jaren later stapt zij over naar gezondheidscentrum Samen Beter, omdat zij wil werken in een 

kleinschalige, wijkgerichte voorziening. Bij haar verandert een instellingskeuze in een be-

wuste keuze. Diana (B.4.9) werkt bij de GGZ en krijgt van de GGZ de opdracht om geschikte 

woningen te zoeken in het kader van de extramuralisering van de instelling. Bij het rond-

kijken naar geschikte woningen kiest zij bewust voor Den Bosch-Oost vanwege de open en 

gezellige indruk die de wijk op haar maakt. Een in eerste instantie instellingskeuze verandert 

bij haar in een bewuste keuze voor de wijk. 

Voor Gwen (B.4.5) speelt een krachtige visie op wijkgericht werken. Zij heeft gedurende vele 

jaren met tussenpozen als opbouwwerkster gewerkt in Den Bosch-Oost; ze voelt zich aange-

trokken tot de werkwijze (en enkele werkers) die ze als anders beschouwt dan de werkwijze 

van haar welzijnsinstelling. Zij maakt onderscheid tussen de gangbare werkmethode van het 

welzijnswerk en ‘haar’ methode. 

De I/Ders zijn een kleine groep. Bij alle vijf is te zien dat de krachtigste referentie het eerste 

wijkbeeld bepaalt. Voor de vrijwilligers die in de wijk geboren en getogen (of weer terug ge-

keerd) zijn, geldt de vanzelfsprekende keuzegrond. De vanzelfsprekende keuzegrond geldt 

voor alle vrijwilligers die meer dan 20 jaar actief zijn in de wijk. Vijf respondenten met een 

bewuste keuzegrond zijn vrijwilligers, die niet in de wijk wonen, maar voor het gezondheids-

centrum of een andere wijkvoorziening activiteiten uitvoeren. 

De sterkste referentie bepaalt het eerste wijkbeeld bij 17 van de 22 vrijwilligers. Twee van 

hen, Deria (B.6.8) en Clarisse (B.6.11), hebben geen wijkbeelden geformuleerd, omdat zij 

niet in de wijk wonen en vooral activiteiten verrichten verbonden aan respectievelijk het ge-

zondheidscentrum Samen Beter en het vrouwenproject De Stroom. Zij doen enkel algemene 

uitspraken over Nederland of ’s-Hertogenbosch. Drie vrijwilligers wijken af; Loes (B.6.21), 

Elena (B.6.22) en Samuel (B.6.19) hebben een emotionele referentie, maar geen emotioneel 

gekozen wijkbeeld. Hun eerste wijkbeeld is een indruk van een wijk, waar bewoners veel voor 

elkaar doen, zonder dat zij daar een emotionele verbondenheid mee hebben. Zij komen als 

nieuwkomers in de wijk en willen er graag bij horen. Harry (B.6.14) is geboren en getogen in 

de ‘Bartjes’ en heeft vervolgens enige jaren in een andere Bossche wijk gewoond. Hij woont 

sinds 11 jaar in Den Bosch-Oost, waarvan hij een helder rationeel beeld schetst. Uit zijn 

motieven om actief te zijn in Den Bosch-Oost spreekt de vanzelfsprekende emotionele ver-

bondenheid met de wijk.  

Voor zowel beroepskrachten, I/D-ers en vrijwilligers geldt dat velen in de loop der jaren een 

sociaal wijkbeeld ontwikkelen. 
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Tabel 8.6.  Ontwikkeling wijkbeeld

  1e wijkbeeld   2e wijkbeeld

 Rationeel Emotioneel Sociaal Rationeel Emotioneel Sociaal

Beroepskrachten 5 7 0 3 2 7

I/Ders 1 4 0 0 1 4

Vrijwilligers 6 12 2 0 4 16

Totaal* 12 23 2 3 7 27

* Twee vrijwilligers gaven in hun interview geen duidelijk wijkbeeld.

De werkers ontmoeten door hun activiteiten vele wijkbewoners; zij leren de wijk en de rela-

ties tussen wijkbewoners kennen en omschrijven de wijk in termen van sociale contacten. 

Opvallend is dat de twee huisartsen en de fysiotherapeut van gezondheidscentrum Samen 

Beter (medische sector) een rationeler wijkbeeld ontwikkelen. Deze verandering heeft waar-

schijnlijk wel te maken met de sector, waarin zij werkzaam zijn en de aard van hun werk-

zaamheden. Hierop wordt terug gekomen in hoofdstuk 10.

Voor 7 werkers geldt een emotioneel gekozen tweede wijkbeeld. Vier van hen, Anna (B.6.1), Dorus 

(B.6.12), Nadia (B.5.5) en Lina (B.6.9), benoemen ontwikkelingen in hun wijkbeeld, waarin teleur-

stelling doorklinkt. De wijk is minder zorgzaam, minder actief en/of meer discriminerend dan 

vroeger. Deze uitspraken zijn als emotionele beelden geduid. Dit speelt ook voor Floor (B.4.3), 

Lex (B.4.10) en Ella (B.6.15). Zij hebben teleurstellende ervaringen in hun werk opgedaan; zijn 

afgeknapt op de ontwikkelingen in de wijk en uiten zich ook in die termen over de wijk. 

De referenties van de werkers hebben geen relatie met hun sector, maar hun referenties be-

palen bij de meeste van hen wel het eerste wijkbeeld. De sector, de aard van de werkzaamhe-

den en teleurstellende ervaringen in het werk bepalen vervolgens het tweede wijkbeeld. Het 

tweede wijkbeeld is bij de sociale en medisch/sociale beroepskrachten, I/D-ers en vrijwilligers 

overwegend sociaal. 

Wat betekenen deze uitkomsten van de analyses? Allereerst valt op dat er niet één wijk is, 

maar dat er vele beelden bestaan van een wijk. Bij de start van de werkzaamheden in de wijk 

zijn opleiding, ideologie, rechtvaardigheidsovertuigingen of de emotionele verbondenheid 

bepalende factoren voor de vorming van het wijkbeeld. In de loop der jaren wijzigen de refe-

renties zich onder invloed van de werkzaamheden en hierdoor verandert het wijkbeeld. De 

wijkbeelden drukken de aard van de kennis uit, die de werkers hebben over de wijk. 

8.6.  Wijkbeelden van binnenuit en buitenaf

In de theoretische verkenning (hoofdstuk 3) zijn de geografische, organisatorische en socio-

logische wijkbenadering onderscheiden. De gezondheidszorg en de gezondheidsbevordering 
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baseren zich op  gegevens van geografische indelingen. Het sociaal werk gaat uit van de soci-

ologische benadering van een wijk of buurt als community. De organisatorische wijk is het 

domein van de zorginstellingen en hoe zij hun zorg afstemmen op elkaar. Hier zit een eco-

nomische kijk aan vast: hoe is de meest effectieve match tussen vraag en aanbod te maken. 

De sociologische en ethische literatuur gaat vooral in op wat er tussen mensen gebeurt en 

hoe gemeenschapszin kan groeien. Zij stellen niet alleen vast of er wel of niet bindingen en 

relaties zijn, maar tevens wat ze betekenen en hoe ze zich ontwikkelen. 

In de historische reconstructie (deel II) bleek het denken over de wijk en de wijkaanpak 

door de jaren heen aan verschillende invloeden onderhevig. De wijk Den Bosch-Oost is door 

verschillende auteurs beschreven als ‘de conflicterende volkswijk’, ‘de achterstandswijk of 

saamhorige wijk’ en ‘de etalage van verschillen’. Door de tijd heen blijken de beelden en type-

ringen van de wijk aan verandering onderhevig. Niet omdat er in de wijk erg veel verandert, 

maar wel omdat inzichten en theorieën over wijken veranderen en deze van invloed zijn op 

het gevoerde beleid ten aanzien van de wijken. In de eerste periode overheerst het culturele 

kijken naar de wijk als een gemeenschap, als een community. Vanaf de jaren negentig over-

heerst het kijken naar de wijk als een geografisch gebied, dat via cijfers te kennen is. Vanaf 

2000 overheerst een mix tussen de beide benaderingen: de sociologische kijk naar de wijk, die 

wel of niet in staat is tot veel zelfwerkzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid 

en liefst zoveel mogelijk onderbouwd met cijfers. 

De verhouding tussen de wijkbeelden van de werkers en de geografische, organisatorische 

en sociologische wijkbenadering komt in de eerste subparagraaf aan bod. Vervolgens ga ik 

in op de wisselwerking tussen de activiteiten en de wijkbeelden en daarna op de functie die 

voorzieningen hebben in de gemeenschapsvorming in de wijk. In de laatste subparagraaf is 

een confrontatie tussen gemeente en werkers op basis van verschillende wijkbenaderingen 

als casus uitgewerkt.

  

8.6.1.  Er is niet één wijk

In de rationele benamingen zoals achterstandswijk en SEGV (sociaal-economische gezond-

heidsverschillen) baseren de werkers zich op kennis vanuit de geografische benadering. De 

geografische benadering gaat uit van een administratieve eenheid (postcodes) waarin gege-

vens verzameld en geïnterpreteerd zijn en een wijk achterstandswijk blijkt te zijn. Werkers in 

Den Bosch-Oost, zowel vrijwilligers als beroepskrachten, zijn op de hoogte van deze gegevens 

en toetsen deze aan eigen ervaringen. Deze getoetste kennis integreren zij in hun eigen beeld. 

Het eigen beeld is echter tevens beïnvloed door andere referenties, zoals uiteengezet. Voor 

niemand geldt dat de wijkbeelden alleen gevormd zijn door deze geografische kennis. Zoals 

beschreven in de historische reconstructie hebben de beroepskrachten van het gezondheids-

centrum vanaf het begin oog gehad voor de slechtere gezondheid van mensen in sociaal-eco-
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nomisch zwakkere wijken. In de jaren negentig kwamen de SEGV-gegevens beschikbaar, die 

de al gevormde beelden onderbouwen. Hoewel Den Bosch-Oost soms wel soms niet de status 

van achterstandswijk krijgt, is deze zich wijzigende status niet van invloed op hun wijkbeeld. 

Het herkennen van sociaal economische gezondheidsverschillen door de beroepskrachten is 

niet onderhevig aan de van buiten toegekende status.

De fysieke omgeving is mede bepalend voor de status van een wijk (dichtheid van bebou-

wing, verdeling koop- en huurwoningen, prijsklasse van de woningen). In Hoofdstuk 3 is 

besproken dat volgens Hortulanus mensen zich een beeld vormen van de fysieke omgeving, 

daarmee een sociale en culturele betekenis geven aan de gebouwde omgeving en deze verbin-

den aan een sociaal leefklimaat, waar de bewoner al dan niet wenst bij te horen. (Duyvendak 

en Hortulanus, 1999) In het volgende citaat zien we deze bewering terug:

“De mensen die voor op straat zitten, deuren die gewoon overal open staan. Nou, ik zeg altijd, een 

auto is een bepaald statussymbool voor iemand, de auto’s die bij ons in de straat staan en verder terug. 

Als je aan de andere kant heen gaat, daar staan dure auto’s, daar zie je geen mensen buiten staan. 

Daar kijk je heel anders tegen de huizen aan door een (...) ander soort gordijnen, andere dingen voor 

de ramen.[…]  Ik val net een beetje tussen de wal en het schip bij ons in de straat en dat is echt heel 

duidelijk te merken. Ik hoef niet bij die mensen die het te hoog in hun bol hebben en ik hoef ook niet 

bij het straatjesvolk te horen. Laat mij nou maar gewoon ertussenin zitten. Ik doe gewoon normaal 

zoals ik ben.” (Harry, B.6.14)  

  

De kennis over de wijk die spreekt uit de beschrijvingen per buurtje, laat zien dat de van 

buitenaf opgelegde status op basis van cijfers om een gemiddelde gaat. Sommige buurten 

in een zelfde postcodegebied zijn armer; andere buurten in Den Bosch-Oost zijn rijker. Een 

gemiddelde score heft de status achterstandswijk op. Zoals uit de verhalen blijkt, heft de 

status niet de ervaren aanwezigheid van armoede of een slechtere gezondheid op. De vele 

verschillende wijkbeelden laten zien dat een status van achterstandswijk eendimensionaal 

is. Er is niet alleen armoede, er is niet alleen gezondheidsachterstand; er is ook sociale steun 

en onderling contact. De vele haaks op elkaar staande beelden van de werkers in Den Bosch-

Oost drukken dit uit. De een legt het accent op de zorgzaamheid in de wijk; een ander op de 

tegenstellingen in de wijk. De vele benamingen van de wijk laten zien dat als je een wijk kent, 

die wijk vele gedaanten heeft. De verschillende beelden voorkomt mythevorming over de wijk 

waar Duyvendak voor waarschuwde.

8.6.2.  Kennis over de wijk verandert

Aan de start van het gezondheidscentrum Samen Beter ging een periode van twee jaar inten-

sief contact tussen de beroepskrachten en wijkbewoners vooraf. Zij bereidden gezamenlijk 

in de werkgroep de start van het gezondheidscentrum voor én waren op wijkbijeenkomsten 

en bij wijkactiviteiten voortdurend in gesprek met wijkbewoners. De wijk was object én aan-
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grijpingspunt. Enerzijds werkte de werkgroep via  activiteiten samen met bewoners aan een 

verbetering van de gezondheid. Anderzijds was de werkgroep betrokken bij de voorbereiding 

van een nieuwe gezondheidsvoorziening.

In de historische reconstructie is te lezen dat de beroepskrachten beelden over de wijk en de 

wijkbewoners hebben gevormd vanuit hun opleidingen en ideologische opvattingen over de 

gezondheidszorg en de samenleving. In de gezamenlijke activiteiten en ontmoetingen met de 

wijkbewoners komen deze beelden onder druk te staan. Zij veranderen en worden bijgesteld. 

In deze periode speelt een heftige confrontatie tussen theoretische concepten en de werke-

lijkheid, omdat deze groep gelijkgestemde beroepskrachten krachtige referenties heeft. Deze 

confrontatie geldt echter in principe voor iedereen die in de wijk komt werken en zich open 

stelt voor de wijk. Annelies vertelt over haar eerste ervaringen als maatschappelijk werker:

“Ik vond het ook wel moeilijk kan ik me nog herinneren in het begin, […] want ja een ideaal is na-

tuurlijk helemaal niet de werkelijkheid. Vanaf een afstand dacht ik dat zijn allemaal arme mensen of 

allemaal arbeiders, die toch (…) aan de onderkant van de maatschappij zitten, maar toen ik er werkte 

zag ik natuurlijk heel veel meer en zag ik natuurlijk dat binnen Den Bosch-Oost niet alleen arbeiders 

woonden, maar ook  mensen die gestudeerd hadden. […] Ook in de arbeidersklasse zelf zat variatie. 

Ik zag natuurlijk mensen die echt helemaal, wat ze dan noemden, de asocialen waren, die ook in de 

wijk zelf zo benoemd werden.”(Annelies, B.4.4)

  

En over de botsing tussen haar opleiding en de werkelijkheid:

“Nou dat waren natuurlijk een heleboel materiële (…) problemen waar ik zelf nooit mee te maken 

had gehad, zoals belastingen (…) lening aanvragen, ja dat heb ik allemaal in de praktijk moeten leren. 

Dat soort dingen, dat kreeg je niet, niet echt op school. Volgens mij leren ze daar tegenwoordig wat 

meer in, maar wij helemaal niet. Het was allemaal ideologie wat je leerde (…) En in de praktijk moest 

je daar maar handen en voeten aan gaan geven. Dus heel veel materiële vragen, maar ook wel (… ) 

ik kan me nog die ene vrouw herinneren een (… ) een wegloopdochter, dat heb ik allemaal in mijn 

eigen omgeving nooit mee gemaakt. Dus de hectiek daarom heen en het (… ) hoe moet je dat nou zo 

zorgvuldig aanpakken. […]  En ja met (…) incest problematiek, dat kende ik natuurlijk ook niet en dat 

kwam ook natuurlijk (…) daar voor. En drugsproblematiek.” (Annelies, B.4.4)

Jeanne is door haar vrijwilligerswerk haar eigen ‘volksmilieu’ ontgroeid. Ze voelt zich er niet 

meer helemaal bij thuis. Ze is ook vrienden kwijt geraakt. Ze kijkt er niet op neer, maar is 

wijzer geworden en vindt andere dingen nu belangrijker: 

“Om in zo’n echte volkswijk te wonen. Nee, ik denk omdat je zelf ook (…)  wijzer, verstandiger, anders, 

anders bent geworden. Anders tegen dingen aan bent gaan kijken. Ik geloof niet dat ik daar nou nog 

mee uit de voeten zou kunnen, met de flessen bier buiten, nee. Nee, daar zou ik me zelf nou niet meer 

bij aansluiten. Terwijl ik daar vroeger rustig bij ging zitten. Nee, dat ben ik ontgroeid denk ik. Ja, mis-

schien ook door de kinderen. Die hebben ook allemaal een andere weg gekozen. (…) Nee, ik ben dat 

toch ontgroeid denk ik. Nee, ik kijk er niet op neer. Want dat denk ik dan nou ik heb daar vroeger 

ook bij gezeten en dat was ook gezellig. Maar ik (…)  ik ben ook vriendinnen verloren doordat ik in 
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het werk gegaan ben, zo die met mij niet meer op dezelfde voet konden praten.[…] Doordat ik hier in 

de wijk ben komen wonen en een hoop vrijwilligerswerk gedaan heb, cursussen, ja van allerlei dingen 

opgestoken heb, ben ik gegroeid. En dan ja (…) sommigen van mijn oude kennissen die konden daar 

niet in mee.” (Jeanne, B.6.3)

Bij Jeanne botsen haar nieuwe wereld als vrijwilliger en alles wat ze geleerd heeft op de basis-

academie met haar ‘oude leven’ en de mensen die daarbij hoorden.

Deze botsingen komen steeds opnieuw voor. Er komen nieuwe groepen wijkbewoners met 

andere culturen in de wijk wonen, er komen vluchtelingen met oorlogservaringen en er 

komen bewoners met psychiatrische problemen in de wijk wonen. Elke keer weer moeten 

beroepskrachten en vrijwilligers zich verhouden tot deze ‘vreemde anderen’ zoals Kal hen 

benoemt en botst het bestaande wijkbeeld met de nieuwe ervaringen. (Kal, 2001) Door deze 

continue botsingen verandert en groeit de kennis over de wijk. Er dienen zich steeds nieuwe 

fenomenen aan in de wijk, die de kennis veranderen en vergroten. 

8.6.3.  Wijkvoorzieningen en sociaal weefsel
   

In het benoemen van het voorzieningenniveau en in de vormgeving van de samenwerking is 

de organisatorische wijk terug te zien. De criteria toegankelijkheid op loopafstand bereik-

baar en een herkenbare voorziening gaan vooral in op de fysieke aanwezigheid in een geogra-

fisch afgebakend gebied. Een man die in de jaren negentig vanuit de Antillen naar Nederland 

verhuist en in Den Bosch-Oost komt wonen, zegt hierover:

“Ik ben altijd patiënt geweest bij gezondheidscentrum Samen Beter. Toen wij hier kwamen wonen heeft 

de buurvrouw verteld over Samen Beter. […] Het is goed dat er een gezondheidscentrum is in de wijk. 

Mensen weten waar ze naar toe kunnen gaan als ze ziek zijn of als ze problemen hebben.” (Samuel, 

B.6.19)

Het gezondheidscentrum is een van de voorzieningen in een wijk: 

“Ja, het enige is dat er gewoon alles is. Het is gewoon heel handig. Ik loop makkelijk naar Samen 

Beter. Ik loop hier naar de Super, naar de Edah, naar de Kruidvat. Alles zit hier bij de hand.” (Loes, 

B.6.21)

Uit de verhalen van de beroepskrachten en vrijwilligers is op te maken dat de voorzieningen 

niet vrij zijn van emotionele en sociale benamingen. Het is de buurvrouw die de Antilliaanse 

man vertelt over het gezondheidscentrum en de aardige dokters daar. De voorzieningen be-

palen mede de kenmerken van een wijk. In de omschrijvingen van de verschillende buur-

ten door de vrijwilligers, wordt bijvoorbeeld gezegd ‘bij het gezondheidscentrum’ of ‘bij het 

buurthuis’ of ‘bij het winkelcentrum’. In de gebouwde omgeving hebben de voorzieningen 

een functie en zijn ze beeldbepalend. De voorzieningen in Den Bosch-Oost hebben echter 

nog een andere betekenis. 
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Gezondheidscentrum Samen Beter biedt in termen van Blokland ‘publieke familiariteit’. 

Publieke familiariteit is er volgens haar in een buurt als mensen elkaar toevallig ontmoeten 

bij het gebruik van voorzieningen. Wijkbewoners zijn hierdoor bekend met elkaar; niet in 

de zin van een affectieve relatie, maar ze kunnen elkaar identificeren als wijkbewoners. Toe-

vallige ontmoetingen in wijkvoorzieningen dragen bij aan het sociale weefsel van een wijk. 

(Blokland, 2006)  Bovendien zien we in de geschiedenis van Den Bosch-Oost terug dat de 

komst van voorzieningen meer betekent dan een instrumentele, organisatorische vormge-

ving van bepaalde diensten. In deel II is beschreven dat de behoefte aan eigen voorzieningen 

groot was. Het moeizame realiseren van deze voorzieningen bewerkstelligt solidariteit tussen 

beroepskrachten en wijkbewoners. (Dieleman, 1986) Voorzieningen zoals gezondheidscen-

trum Samen Beter, maar ook andere wijkvoorzieningen (wijkschool De Plataan, De Stroom, 

Trefpunt Oost, kinderopvang Het Kruimeltje en buurtcentra) zijn door beroepskrachten en 

vrijwilligers samen van de grond getild en zijn een rol gaan spelen in de geschiedenis van 

de wijk. Rond deze voorzieningen bestaan en ontstaan affectieve relaties tussen beroeps-

krachten en vrijwilligers. Zij vormen rond deze voorzieningen netwerken en dragen bij aan 

het sociaal weefsel in de wijk. De werkers –vooral de vrijwilligers en in steeds mindere mate 

beroepskrachten-  zijn degenen die mee bouwen aan die netwerken en zijn er onderdeel van. 

Voor hen biedt de wijk in de woorden van Blokland ‘hun sociale plaatsbepaling in de door 

hen zelf gegeven specifieke betekenis.’ (Blokland-Potters, 1999) Hierdoor heeft de wijk niet 

alleen een praktische, maar ook een symbolische betekenis voor hen. (WRR, 2005)

8.6.4.  Een confrontatie tussen verschillende wijkbenaderingen 

Eerder is gerefereerd aan de tegenstelling tussen de wijk en de gemeente naar aanleiding van 

de introductie van het ‘Wijkgericht werken’ van de gemeente. Deze gebeurtenis maakt duide-

lijk dat verschillende wijkbenaderingen gevolgen hebben en dat wijkbeelden van buitenaf en 

binnenuit met elkaar in conflict kunnen raken. Deze gebeurtenis is als casus uitgewerkt.

Casus 8.1   Wijkgrenzen

Vanaf de start van het Wijkplatform Oost in 2000 zijn er problemen in de afstemming 
met de gemeente over de wijkgrenzen. De gemeente hanteert een andere wijkindeling. 
Uit een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders: “Het Wijkplatform Oost 
wordt keer op keer geconfronteerd met wijzigende wijkindelingen, hetgeen de werkzaam-
heden van het wijkplatform bemoeilijkt. In haar contacten met gemeentelijke afdelingen en 
gemeentelijke instellingen zijn er steeds andere indelingen met eigen contactpersonen […]   
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In rapporten en in buurtgegevens worden eveneens andere wijkindelingen gehanteerd.” 
(Wijkplatform Oost: d.d. 05-11-2003)
In gesprekken van leden van het Wijkplatform met een wethouder naar aanleiding van 
deze brief komt naar voren, dat de gemeente een wijkgerichte aanpak aan het voorbe-
reiden is en dat deze problemen snel tot het verleden zullen behoren. Als de gemeente in 
2004 het plan wijkgericht werken introduceert, hoopt het Wijkplatform op een verbete-
ring van het contact met de gemeente. Een passage uit het besluit: “Conform het Beleids-
plan in Hoofdzaken en de Kadernota wordt voorgesteld om per 1 januari 2005 het Wijkge-
richt Werken (WGW) stadsbreed in te voeren als methode om in interactie met bewoners 
en maatschappelijke instellingen de leefbaarheid te bevorderen en de verantwoordelijkheid 
en betrokkenheid van bewoners te versterken. Invoering betekent het instellen van “wijk-
tafels” in voorlopig elf gebieden en het benoemen van zes wijkmanagers. De “wijktafels” 
zijn het platform waar interactief en integraal met bewoners én maatschappelijke partners 
de prioriteiten voor een wijk worden bepaald in de zogeheten wijkactielijst.” (Gemeente  
’s-Hertogenbosch, 2004)
Het Wijkplatform beoordeelt de gepresenteerde werkwijze inhoudelijk positief. In de 
vormgeving van het wijkgericht werken door de gemeente ziet het Wijkplatform en het 
werkersoverleg Oost echter juist bedreigingen voor de werkwijze in Den Bosch-Oost. De 
wijk is in tweeën gedeeld en bewoners uit de wijk moeten aan twee verschillende wijkta-
fels gaan meepraten over de prioriteiten van de wijk. Dit weigert het Wijkplatform Oost. 
Voor het werkersoverleg Oost geldt dat de door de gemeente voorgestelde samenwer-
king tussen professionals en wijkbewoners al sinds vele jaren bestaat; daarvoor zijn de 
wijktafels niet nodig. Zowel het Wijkplatform Oost als het werkersoverleg Oost beslui-
ten op de eigen vertrouwde manier door te gaan en negeren de wijktafels.
Er volgen diverse gesprekken met de aan de wijken Zuidoost en Graafsepoort toegewe-
zen ambtenaar, de wijkmanager. De emoties tijdens deze gesprekken lopen hoog op. 
Een van de leden van het Wijkplatform schrijft een boze brief aan de wethouder. Een 
passage hieruit: “Maar wat er nu bedacht is door de gemeente is niet iets waar ik me bij 
betrokken voel. Persoonlijk ken ik geen enkele wijkbewoner uit Oost die gevraagd heeft om 
een wijktafel. Het is een van bovenaf gedropt initiatief waarvan ik denk dat dat op Oost niet 
werkt. Ik wil best aannemen dat het wel werkt in wijken waar nog niets was, die geen historie 
van overleg kennen en waar geen netwerk bestaat. Maar waarom wordt alles wat in de wijk 
Oost gedaan wordt niet naar waarde geschat en wordt het alleen maar geaccepteerd als het 
in een door de gemeente bedacht model past?” 
Deze en andere aan de wethouder gerichte uitingen door actieve vrijwilligers resulteren 
in een gesprek op initiatief van de wethouder met een afvaardiging van het Wijkplatform, 
het werkersoverleg en de betrokken ambtenaren. De gemeente noteert naar aanleiding 
van het gesprek: “De gemeente hecht eraan de gebiedsindeling voor Wijkgericht Werken in 
stand te houden, omdat deze is gebaseerd op verschillende overwegingen zoals omvang, aan-
tal inwoners, herkenbare gebiedsgrenzen en logische beheerseenheden. Ook de partners 
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Politie, Divers en corporaties hebben hun organisatie gericht op deze gebiedsindeling. Als 
bestaande organisaties, zoals het platform Oost niet passen binnen deze gebiedsindeling 
zal primair gezocht worden naar maatwerk in de wijze van samenwerken en niet direct naar 
aanpassingen van de gebiedsindeling.” (Gemeente ’s-Hertogenbosch aan Wijkplatform 
Oost d.d. 15-06-06)
Het gesprek leidt in eerste instantie tot een soort compromis tussen de gemeente en de 
wijk, wat vervolgens niet blijkt te werken. In feite betekent het compromis dat de beide 
indelingen naast elkaar blijven bestaan. Het Wijkplatform Oost en het werkersoverleg 
Oost sluiten zich niet aan bij de door de gemeente bedachte wijkindelingen en de ge-
meente blijft vanuit de eigen administratieve indeling wijkgericht werken. 

Twee wijkbenaderingen staan tegenover elkaar. Aan de ene kant de wijkbenadering van de 

gemeente (en een aantal instellingen), waarin de wijk geconstrueerd is naar aanleiding van 

administratieve overwegingen zoals ‘omvang, aantal inwoners, herkenbare gebiedsgrenzen en lo-

gische beheerseenheden’. Aan de andere kant de actieve wijkbewoners en professionals die de 

geschiedenis van Den Bosch-Oost kennen uit eigen ervaringen ofwel uit overlevering. Deze 

werkers hanteren de wijkgrenzen die in de loop der jaren een praktische en symbolische 

betekenis hebben gekregen vanuit een gezamenlijke inzet voor de ontwikkeling van wijk-

voorzieningen. De opmerking van de gemeente ‘als bestaande organisaties niet passen in deze 

gebiedsindeling’ wordt door het Wijkplatform Oost en het werkersoverleg Oost als zeer tegen-

strijdig ervaren met de doelstelling van het wijkgericht werken.

Ondanks de overeenkomsten in wat de gemeente en de wijk nastreven is er een verschil in de 

uitgangspunten hoe men de doelstellingen van het wijkgericht werken denkt te kunnen be-

reiken. De inzet van dit verschil is een wijkconstructie op basis van administratieve gegevens 

binnen bepaalde fysieke grenzen of een ‘ervaren’ wijk op basis van historie en cultuur van 

samenwerken van beroepskrachten en bewoners aan wijkvoorzieningen. 24

24   In februari 2007 laat de wethouder in de wijkkrant weten dat ‘de wijk Oost blijft Oost’ en de 
indeling Zuidoost en Graafsepoort verdwijnt. Hij sluit zich aan bij ‘hoe de bewoners de wijk 
beleven’.
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8.7.  Conclusie

De manier waarop werkers in de wijk terechtkomen en actief worden, is verschillend. De 

beroepskrachten die vele jaren werkzaam zijn in de wijk hebben bij de start bewust gekozen 

om in Den Bosch-Oost te werken. Bij de vrijwilligers die vele jaren actief zijn, overheerst de 

vanzelfsprekendheid waarmee zij in wijkactiviteiten ́ gerold´ zijn. Bij de start van werkzaam-

heden in de wijk zijn opleiding, ideologie, rechtvaardigheidsovertuigingen of de emotionele 

verbondenheid bepalende factoren voor de vorming van het wijkbeeld. In de loop der jaren 

wijzigen de referenties onder invloed van de werkzaamheden en hierdoor verandert het wijk-

beeld mee. Oude en nieuwe beelden botsen en deze botsingen herhalen zich, want er komen 

nieuwe groepen wijkbewoners van andere culturen, er komen vluchtelingen en er komen 

bewoners met psychiatrische problemen in de wijk wonen. Door deze continue botsingen 

verandert en groeit de kennis over de wijk. 

De wijkbeelden drukken de aard van de kennis uit, die de werkers hebben over de wijk én 

hoe zij zich verhouden tot de wijk. Er is niet één wijkbeeld, maar er bestaan vele beelden van 

een wijk. De werkers, zeker degenen die langere tijd werken in de wijk gaan niet uit van een 

homogene wijk, maar kennen de verschillen tussen de buurten en de groepen. De kennis 

over de wijk die spreekt uit de beschrijvingen per buurtje laat zien dat een van buitenaf op-

gelegde status van een wijk om een gemiddelde gaat. Geconstateerd is dat op basis van cijfers 

en bepaalde indicatoren een wijk een eenduidig etiket krijgt (wel of geen achterstandswijk, 

aanpakwijk of probleemwijk en de daarbij horende extra financiering) terwijl de ervaren wer-

kelijkheid verschillend is.

De wijkvoorzieningen zijn door beroepskrachten en vrijwilligers samen van de grond getild 

en zijn een rol gaan spelen in de geschiedenis van de wijk. Deze voorzieningen bieden de 

mogelijkheid tot ontmoetingen van wijkbewoners en dragen bij aan publieke familiariteit. 

Rond de voorzieningen ontstaan netwerken en daardoor spelen voorzieningen een rol in het 

sociaal weefsel in de wijk. De werkers in de wijk bouwen in mindere of meerdere mate mee 

aan die netwerken en zijn er onderdeel van. De beroepskrachten en vrijwilligers hebben door 

de gezamenlijke ontwikkeling van wijkinitiatieven affectieve relaties met elkaar. Hierdoor 

heeft de wijk niet alleen een praktische, maar ook een symbolische betekenis voor de werkers 

in de wijk en is van invloed op de motivatie om er te werken. 

De op deze wijze ‘ervaren’ wijk kan haaks staan op een op basis van geografische gegevens 

geëtiketteerde wijk. Het meervoudige beeld, de kennis gebaseerd op botsende beelden én het 

deel uit maken van netwerken in de wijk bieden waarschijnlijk meer handelingsperspectieven 

aan de werkers dan een eendimensionaal geëtiketteerd beeld van een geografisch bepaald 

gebied. Deze aanname werk ik uit in hoofdstuk 10 over de wijkaanpak. 

 


