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1. By the community, for the community 

ABCD in Paganhill, GB   

 
Paganhill, Great Britain had a bad reputation. Nevertheless, within two 

years, Paganhill developed into a community where people want to move 

to! Come and hear some of the highlights and challenges we faced using 

the Assed Based Community Development (ABCD) approach. We would 

love to hear your thoughts on how to keep this vibe going. Let’s think 

about our next steps by answering the question “How to keep the ABCD 

values alive?”  
 

Vraagshopleiders: Merethe Dahl Turner and Jaqui Smith  

E: merethe@stroudcf.org en jaquismith@hotmail.co.uk 

W: www.paganhill.org 

 

 

2. Community building binnen een ‘institutioneel’ programma  
Kan dat wel? En hoe dan? 

 

In de Rotterdamse wijk Bospolder Tussendijken (BoTu) werkten 
bewoners met de gemeente, woningbouwcorporaties en andere 
institutionele partners aan een tienjarenplan voor de wijk. Het is 
de bedoeling om écht anders samen te gaan werken: integraal en 
innovatief. Community building is dan ook één van de drie pijlers 
van de aanpak en bewoners dragen de verantwoordelijkheid. 
  Wij geloven dat community building echt gaat werken als 
het van óns, de mensen in de wijk, is. Geen onderdeel van een 
tijdelijk project dat wordt uitgevoerd door professionals, maar 
kennis en kunde die wij zelf opdoen en delen met medebewoners. 
We gaan met een echte open agenda de buurten in. Tegelijk 
werken we nauw samen met partners die gewend zijn te werken 
met vooraf geformuleerde oplossingen voor ‘problemen’.  Als je in 

De ABCD Popeldag is dit jaar op vrijdag 17 mei in het Krachtstation in 
Utrecht. Een dag vol kleur, verhalen, spanning, onverwachte successen, 
pittige puzzels, tegenvallers, glimmende ogen. En nog veel meer: het is de 
ABCD Popeldag, voluit: Asset Based Community Development. Inmiddels 
een begrip in community building land. 
 
De Popeldag is geen haal- en brengsuper, maar een gezamenlijke werkdag. 
Met 10 werksessies over de dagelijkse ins en outs van ABCD in de praktijk. 
Geen grote vergezichten, maar verhalen en vooral vragen van om de hoek. 
Daarom hebben we dit jaar vraagshops. Hier vind je alvast een greep uit de 
vraagshops.  
 
Aanmelden kan nog. Ga snel naar https://www.lsabewoners.nl/event/abcd-
popeldag/ 
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jouw buurt ook samenwerkt met de gemeente maar wil zorgen dat de oplossing van de buurt is en blijft, ben 
je bij deze vraagshop aan het goede adres. Al werkende komen we allerlei dilemma’s en keuzes tegen … 
bergen aan input voor een vraagshop! 
 

Vraagshopleider: Milja Kruijt, Delfshaven Coöperatie 

E: baken@openzee.nl  

W: http://delfshavencooperatie.nl (Delfshaven coöperatie), http://bospoldertussendijken.nl (het integrale 

programma), https://www.gobotu.nl (de open oproep deel te nemen)  

 

 

3. Buurtreuring in Diemen 

Hoe maak je de kring groter?   

Vanuit positiviteit ontstaan allerlei activiteiten in de flat aan de Rode Kruislaan. We drinken liftkoffies, 

hebben flatbiebs, er zijn zwembadjesdagen, een High Tea voor ouderen, een kinder- en fotoclub, een 

opgeknapt trapveldje en een opkikkergroep.  

  Op de Rode Kruislaan in Diemen krijgt ABCD al 

meer dan twee jaar voet van de grond. Met twintig 

flatmakers zorgen we voor reuring in de buurt, een 

buurt die vroeger geen al te beste naam had. We doen 

nu mee met een buurtpact van de gemeente. We 

geven workshops aan ambtenaren en medewerkers 

van de woningcorporatie over samenwerking die wél 

werkt. Daarmee laten we zien wat er allemaal kan 

ontstaan als organisaties gemeenschapsgericht werken 

en bewoners echt aan zet zijn. We zijn best tevreden, maar… het zou mooi zijn als we de kring van 

actieve flatmakers, degenen die de voorzetjes geven, de ideeëndragers en organisatoren groter konden 

maken. Wat zijn jullie ervaringen? Welke  tips kunnen jullie ons meegeven?  

 

Vraagshopleiders: Flatmakers Anja Stakenburg en Ina Stam 

E: A.stakenburg@telfort.nl   

W: https://www.lsabewoners.nl/wp-content/uploads/2018/12/LSA-BB132-webversie.pdf (pagina 6) 

 
4. Thuismakers in Arcadia, Rotterdam 

Hoe maken we het gezelliger, inclusiever en leuker in onze flat?    
 
In wooncomplex Arcadia in Rotterdam 

wonen wij,55+ers, en de bewoners van twee 

zorgorganisaties zij aan zij. Het samen wonen gaat niet 

altijd van een leien dakje. Hoog tijd om daar wat aan 

te doen! Sinds januari is er een community builder. 

We zoeken samen naar de sterke kanten van onze 

buren en kijken uit naar onverwachte verbindingen. 

Onlangs hebben we elkaar in een bijeenkomst beter 

leren kennen, ideeën bedacht en plannen gemaakt om 

de sfeer in ons gebouw te verbeteren.  
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  Inmiddels is er een groep Thuismakers Arcadia actief, die een Facebookgroep heeft opgezet, aan een 

gezamenlijke krant werkt en binnenkort de eerste Thuismakers borrel organiseert. Hoe kunnen we dit 

veelbelovende nieuwe gezamenlijke begin versterken? Wie heeft ervaring met vergelijkbare woonsituaties, 

waar hele verschillende groepen bij elkaar wonen? We zijn benieuwd naar jullie ervaringen!   

   

Vraagshopleiders  

Jurriaan Verhofstad (bewoner Arcadia en Thuismaker) 

E: ontwerp@jverhofstad.nl 

Heleen van Praag (community builder Arcadia)  

E: heleen@ideeenbrouwerij.nl  

 

 

5. Loop mee naar de Pomp 
Een commercieel restaurant met maatschappelijke functie  

 

Van verval tot bruisende plek:  
Aan de Croeselaan in Utrecht staat het voormalig 

tankstation van de Shell. Er was sprake van 

achterstallig onderhoud en een belabberde 

uitstraling richting de omgeving. Buurtinitiatieven 

wilden van deze vervallen locatie graag een 

bruisende plek voor de buurt maken. Toch is er 

aan die ideeën tot voor kort geen concrete 

uitvoering gegeven. Vooral omdat de locatie nog 

niet beschikbaar was. Maar de locatie is nu wel beschikbaar! 

  Het oude gebouw is getransformeerd tot restaurant. Bijzonder aan deze plek is dat er ook ruimte is 

voor maatschappelijke initiatieven en ideeën uit de buurt. Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat is best 

spannend. Dat moeten we samen met de buurt, De Pomp en de gemeente verder uitwerken. We hebben 

twee belangrijke vragen: Hoe zet je een commercieel restaurant met maatschappelijke functie in voor 

community building? Hoe vindt een Wijkraad zichzelf opnieuw uit?  De Wijkraad Zuidwest zet zich in voor 

community building en heeft de ABCD aanpak omarmd. Maar hoe doen we dat? Wie kent voorbeelden? Wie 

heeft ideeën en helpt ons verder op weg? 

 

Vraagshopleider:  

Loog Landaal 

E: looglandaal@gmail.com 

 

6. How to build a community builder?  

Een community builder werkt van binnenuit, 

zonder eigen agenda, in dienst van de 

gemeenschap. Niet als project, maar als 

dagelijkse activiteit. De community builder 

krijgt als de “neutrale” professional in een 

nieuwe gemeenschap te maken met 

buurtbewoners die ieder hun eigen, talenten, 

ervaringen en geluid hebben. Geen mens is een onbeschreven blad. Elk individu wordt gekleurd door 

opvoeding, cultuur, normen en waarden. Door die diversiteit kan er professional en bewoners wrijving 

ontstaan.  
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 Mijn naam is Chaerrelle Simon, een 33-jarige alleenstaande moeder, religiewetenschapper, recent 

actieve buurtbewoner en mensenliefhebber. Ik woon in Nieuwegein. Het is mijn wens om te komen tot een 

profiel van een community builder dat nog beter aansluit bij de wijk en haar bewoners. Er bestaat aardig wat 

materie vanuit het professionele perspectief. Daarom wil ik met jullie graag in gesprek over de vraag welke 

kwaliteiten een Community Builder moet beschikken die lokale initiatieven van mijn wijk ondersteunt en ze 

ook weet te versterken.  Tegelijk bouwen we aan een profiel voor andere community builders in het land. 

Wat zou je meer van willen van een Community Builder? Wanneer had je iets aan een professional? En 

wanneer niet? Welke tips hebben we voor community builders? Wat zijn ‘the do’s and the dont’s?’   

  

Vraagshopleider: Chaerrelle Simon  

E: chaerrelles@gmail.com 

 

7. Waar zijn de gemeenschappen? 
De Nieuwe Jutter staat in de Rivierenbuurt in Utrecht. Veel mensen kennen dit buurthuis. Het wordt 
geroemd om zijn bruisend zelfbeheer (‘voor en door de buurt’), zijn bindend vermogen, de gastvrije sfeer en 
energieke collectieve kracht. Debet aan dit succes is de onspectaculaire manier van communitybuilding van 
de nieuwe jutters, hun dagelijks doen.  

ABCD gaat over de ontwikkeling van gemeenschappen. 

Maar wat is een gemeenschap, hoe ziet jouw 

gemeenschap eruit en hoe werkt dat? Daar draait deze 

vraagshop om. Aan de hand van de volgende vragen: 

 

1.     Waar is de gemeenschap om jou heen? 

2.     Wat doen gemeenschappen? 

3.     In gemeenschappen komt van het een het ander. 

Hoe werkt dat? 

4.     Hoe breng je dit in beeld? 

 Maar misschien heb jij nog wel andere vragen… 

 

Vraagshopleiders: 

Kees Fortuin & Mariska van Keulen 

E: fortuin@socialegebiedsontwikkeling.nl 

 contact@mariskavankeulen.com 
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