
Workshops, inleidingen, op lokatie, 
Meemaken, op de camping,  
de borrel, pubquiz,… 
#Krachtproef17 
 
Versie 4 
Disclaimer: Programma is nog steeds in ontwikkeling. Volg www.krachtproef.org 
 
 

Keynote speakers 
 
Jeroen Gradener (Lecturer community development Hogeschool Amsterdam en maker van het 
proefschrift ‘Keys to Community’)  gaat in op de recente roep om  meer opbouwwerkers om de 
sociale verbanden in buurten en wijken tot verdere bloei te brengen. Hier ligt een kans om ook aan 
de systematische oorzaken te werken die vaak ten grondslag liggen aan de problemen van mensen in 
precaire situaties, zoals armoede, uitsluiting, discriminatie, en de machteloosheid  die de 
voedingsbodem is voor populisme, radicalisering en discriminatie. Hiermee komt de traditionele 
politiserende rol van het opbouwwerk in beeld - community organizing- die niet alleen mensen 
activeert tot sociale deelname maar ook ondersteunt bij het ontwikkelen van politiek inzicht en 
handelingsvermogen. Van eigen kracht naar burgerkracht: Wat vraagt dat van de opbouwwerker 
anno 2017? 
 
Femmianne Bredewold is onderzoekster en  Assistant Professor bij Universiteit voor Humanistiek 
Ze heeft een reeks aan publicatie. Zoals ‘De Lof de Oppervlakkigheid’ en ‘Hoe de Verzorgingsstaat 
Verbouwd wordt’ die ze samen met Albert Jan Kruiter schreef. Kritische maar zeer goed 
onderbouwde verhalen over wat er nu eigenlijk echt terecht komt van grote woorden als 
zelfredzaamheid, transformatie in al wijken en dorpen. Want er is ”een opvallend gebrek aan visie 
daarop” 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/20/dichter-bij-de-burger-was-de-belofte-maar-nieman-
1619783-a1340699 
 
 
Tine Hens is een Vlaamse historica en journaliste. Ze is heel Europa doorgereisd  op zoek naar 
antwoorden op de vele vragen die ze zich stelde: ‘Hoe zou de wereld na het kapitalisme eruit zien? 
Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te laten? …’ En ze bezocht tien-en 
tientallen bewonersinitiatieven van Zweden tot en met Griekenland. Dat kwam terecht in haar boek 
“Het klein verzet”. Daarover gaat haar verhaal en wat community builders kunnen betekenen als 
supporter, waterdrager of aanjager van deze initiatieven. 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/20/het-klein-verzet-de-wereld-na-het-kapitalisme 
 
 
Ahmed Marcouch 
Nu de burgemeester van Arnhem. Ooit agent in Amsterdam, daarna voorzitter van het stadsdeel 
Sliervaart. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn harde opstelling ten opzichte van 
probleemjongeren. En dat was misschien wel zijn toegangsbewijs tot de Tweede Kamerlid van  2010 
tot dit voorjaar. Hij heeft duidelijke opvattingen over normen en waarden. Trekt de wijken in, neemt 
stelling tegen radicalisering maar is net zo kritisch als het gaat om welzijnsactiviteiten gericht op de-
radicalisering, en slaat bruggen onder meer door als moslim te preken bij de remonstrantse kerk.  
Ofwel Marcouch doet wat en valt op. 
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Cormac Russel 
Cormac Russel is de  directeur van  Nurture Development en van ABCD  Europe. Lid van de Asset 
Based Community Development (ABCD) Institute in Chicago. En door ABCDfounder John MacKnight 
aangezen om de ABCD-legacy verder te brengen.  Hij traint wijken, organisaties en overheden in de 
ABCD-aanpak en andere empowermentstrategieën. Dat gaat van Kenia, Zuid-Afrika, Engeland, 
Signapoer, Zweden, Verenigde Staten tot Australie en ook in Nederland. 
Zijn verhaal op het eerste  opbouwwerkersfestival #Krachtproef liet diepe indruk na: “Een 

imponerende afsluiting van Cormac Russel. Alles kwam in één verhaal bij elkaar.`  Vandaar op 

Krachtproef17, als finale afsluiter ‘Cormac Russel, Five Years Later’  Cormac Russel benadrukt het 

belang van het uitgaan van de kracht die al in gemeenschappen aanwezig is. “Overheden zijn vaak 

bezig met het in kaart brengen van de lege helft van het glas, maar het is juist het halfvolle gedeelte 

wat verschil kan maken.” 

 

Workshops 
 

 Oud-pastor Coen van der Heijde uit Groningen die in een vlammend betoog in de krant  
duidelijk maakte dat bestuurders en welzijnsinstellingen nog steeds in de traditionele modus zitten 
met als gevolg dat ze de belangen van inwoners verdringen en zo meehelpen aan meer wantrouwen. 
Zie http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?code=LC&date=20170424&v2=true&id=LC-20170424-

NO01014003 
 

 Voor het boek ‘Bezielende interventies’ (mei 2017) bezochten Marcel van Engelen, Peter  
Rensen en Marcel Ham het afgelopen jaar tien plekken waar sociaal werkers met bewezen en goed 
beschreven methoden werken. Auteur Peter Rensen bezocht de interventie Thuis op straat (TOS) in 
Rotterdam en Bergen op Zoom en was onder de indruk. Deze aanpak richt zich op de verbetering van 
het leefklimaat op pleintjes in de buurt en heeft duidelijk raakvlakken met opbouwwerk. 
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat Thuis op straat werkt (zie: 
https://www.socialevraagstukken.nl/effectvdmaand/thuis-op-straat-is-bewezen-goed-voor-
spelende-kinderen-onder-voorwaarden/). Er zijn tal van interventies en methodieken die 
buurtontwikkeling stimuleren (zie https://www.movisie.nl/databank-effectieve-sociale-
interventies?f[0]=im_taxonomy_vid_23:1880). Maar er is nog weinig bekend over de werkzaamheid. 
Ook de resultaten van een nog steeds populaire basismethodiek opbouwwerk als Asset-Based 
Community Development (ABCD) is internationaal en in Nederland niet geëvalueerd op 
werkzaamheid. Moeten professionele buurtaanpakken vaker en beter worden geëvalueerd en hoe? 
Is TOS het lichtend voorbeeld? Of is professionele buurtontwikkeling gebaat bij andere vormen van 
verantwoording dan evaluatieonderzoek?  
 

 Hans Hoogvorst 
 is een fenomeen in het land van bewonersparticipatie en wijkgericht werken. Al bijna 15 jaar is hij de 
‘baas’ van de School voor Gebiedsgericht Werken. Maar hij begon in de roerige zeventiger jaren als 
opbouwwerker in Haagse wijken. Werkte daarna bij diverse gemeenten. Deed beleidsfuncties, zat in 
het management van woningcorporaties en blijft eigenwijs actief in zijn eigen wijken. Over dit 
opbouwwerkende leven van Hans wordt nu een boek gemaakt, waarin we de tijden zien veranderen 
van bewonersprotest naar burgerkracht. Op Krachtproef17 een gesprek met de auteurs over het 
boek en over die times they are changing. En natuurlijk met Hans. 
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 Malika Igalla 
Zijn bewonersinitiatieven een blijvertje? Zo zou je de onderzoeksvraag van Bestuurskundige Malika 
Igalla (Erasmus Universiteit) kunnen noemen. Ze onderzocht niet alleen 59 bewonersinitiatieven ze 
studeerde ook af op een onderzoek naar de duurzaamheid van burgerinitiatieven vanuit een sociaal 
netwerk perspectief. Ze verkent de effecten van netwerkstructuren en boundary spanning op het 
bestaan van duurzame burgerinitiatieven. En het gaat over de rol van de gemeente om 
burgerinitiatieven sterker mogelijk te blijven maken.  Dit soort burgerinitiatieven hebben meer baat 
bij een andere rol, die van dienstenafnemer. 

https://www.krachtproef.org/bericht/kunnen-bewonersinitiatieven-blijvend-zijn 
 
 

 Van Die Jongens.   
Antnie Koenen en  Reinier Postma zijn Van Die Jongens opgezet. Ze werken real live in 
gemeenschappen met inwoners. Het concept is social design. In de praktijk staan Van Die Jongens 
gewoon opeens in je keuken met je te praten of in je voortuin om te verkennen wat er echt speelt. 
Een voorbeeld is hun Europese fietstocht richting het Zuiden waar ze op zoek zijn gegaan naar wat 
thuis is voor mensen.  Maar Van Die Jongens gewoon mee op Krachtproef17. 
http://www.vandiejongens.nl/ 
 
Deep Democracy 
Democratie is een goed systeem, maar als minderheid kan er je soms behoorlijk last van hebben. 
Deep Democracy – ontwikkeld in Zuid-Afrika– is erop gericht alle meningen boven water te krijgen, 
actief te zoeken naar alternatieven en met de grootst mogelijke meerderheid (liefst unaniem) een 
besluit te nemen 
De methode van Deep Democracy is een uiterst praktische facilitatie methode, die zeer bruikbaar is 
voor iedereen die werkt met groepen en individuen. Het biedt handvatten voor besluitvorming met 
aandacht en waardering voor andere opvattingen. Zonder te polderen en zonder conflicten weg te 
poetsen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar 
onderzocht. In dialoog en in discussie.  
http://deepdemocracy.nl/wat-is-deep-democracy/wat-is-deep-democracy/ 
Deze workshop wordt  gegeven door medewerkers van Spectrum 
 
 
De Blije Kameel van Mieke de Lange en Mariska Kappert is het bedrijf van deze twee 
opbouwwerkers. De naam komt van de mooie camelstory die Cormac Russel hield op Krachtproef13. 
Ze maken werkvormen zoals de Kamelentocht, werkspellen zoals onlangs het grote netwerkspel voor 
sociale wijkteams. Op Krachtproef17 zitten ze beide in Reykjavik samen met actieve IJslandse 
actievelingen van Your Priorty’ (een IJslands participatieforum) zoals Róbert Bjarnason, directeur  van 
Citizens. 
Op vrijdaggavond is er tussen Amsterdam en Reykjavik een livestream met Krachtproef. We gaan 
lekker meepraten. 
http://www.deblijekameel.nl/ en www.citizens.is 
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Praktijkworkshops 
In alle wijken zijn er 3 tot 5 workshops en ontmoetingen. Allemaal rond één thema 

In Noord, Waterlandpleinbuurt – Een wijk in verandering: Waterlandpleinbuurt 
Het  thema is participatie en verbinding van verschillende culturele groeperingen en oude met 
nieuwe bewoners (van kopers van nieuwbouw tot statushouders).  

 Gewichtige Vrouwen – in beweging zetten van mensen 

 Noord actief – participatie en empowerment 

 Het huis van de WIjk 

 Buurtexpeditie  
 
Noord verjongt 
Fietstocht van oude wijken naar nieuwe hotspots  
Nieuwe Noorderlingen: creatieven, zelfbouwers en hipsters 

 Expeditie Blauwe Zand, Van der Pek & Vogelwijk 

 Buurtcentrum De Driehoek  

 Buurtwerkkamer Koekoeksplein 
 
 
Integraal werken in Osdorp 
Partijen informele zorg 
Wijkzorg 
Dagbesteding zorg en verbinding buurt 

 Huis van de wijk, Het Blommetje 

 Gesprekken met partijen over informele zorg 

 Ontmoet de kwartiermaker zorg 

 De Buurtboerderij 

 Bezoek Osdorperhof 
 
Sociaal innoveren Nieuw West 
Buurtcollege 
Gezondheidsambassadeurs 
Fonds voor Nieuw West 
 
Glocalisering in Oost 
Sociaal ondernemerschap  
Diversiteit Indische Buurt 
Van Vogelaarwijk tot Yuppenbiotoop  

 Post Oost 

 De Vonk 

 In de Batanstraat rondlopen 

 De Makkiewinkel in het Sumatraplantsoen 

 Een bezoek aan de Archipel, Makassarplein 
 

 


