
Buitenwerk, ook in coronatijden  
  
Ik denk niet dat er een ambtenaar  in deze tijd is die denkt:” Fijn, die coronaquarantaine, nu ik toch 
niemand kan bereiken, kan ik eindelijk een paar zaken lekker makkelijk vanachter mijn bureau 
erdoorheen jassen,  zonder er de hele tijd met bewoners over aan de slag te moeten.”   

 
Maar goed, als dat geen optie is blijft de vraag: hoe doe 
je dat dan, samenwerken met de stad in Coronatijden?  
Eigenlijk is het heel simpel. De algemene houvast-regels  
voor een succesvolle samenwerking met de stad gelden 
ook in coronatijd. Wil je iets voor elkaar krijgen, heb je 
minimaal nodig:  
 
1. de wil om open in gesprek te gaan én in gesprek te 
blijven met bewoners,  
 
2. zin om aan te sluiten (en soms ook mee te doen) bij 
wat er allemaal al is in een buurt, aan onderlinge 
verbanden en buurtactiviteiten,  
 
3. vindingrijkheid, misschien nu iets meer en iets 
gekker dan normaal. Want corona dwingt ons nou 
eenmaal tot allerlei abnormale dingen, die we 
uiteindelijk weer gewoon gaan vinden.   

 
Welke vormen en manieren je vervolgens kiest, hangt van een aantal dingen af. Bijvoorbeeld of je al 
in contact bent met mensen in een straat/buurt/de stad, rondom je project. En welk doel je hebt. Of 
je vooral wilt aansluiten bij wat er al gebeurt in de stad, vooral buurtkracht wilt versterken. Of dat je 
wilt starten met een buurtproject en daarvoor contact zoekt met bewoners,  bijv. voor de keuzes bij 
een straatherinrichting of groenplan. En natuurlijk vooral wat bij de buurt en haar bewoners past of 
de mensen met wie je het project wilt optuigen.   
 

Een paar tips hoe je daar werk van kunt maken 

• “Wandel door het leven en praat met iedereen”. Een motto dat de gemeente Duiven in een 
nieuw gebouw vereeuwigd heeft. Als je dit ter harte neemt als basis van je werk, kom je een heel 
eind. Gewoon 3x per week door de straat wandelen die je wilt herinrichten en met mensen 
praten. Over het weer, de straat, hun hond,  hun gebruik van de straat, hun herinneringen en 
favoriete stukje, hun ergernissen.   
 

• In gesprek blijven met de mensen met wie je samenwerkt: onderhoud de relaties. Bel gewoon 
af en doe en vraag hoe het gaat. Doen initiatiefnemers in hun communities ook. Zo raak je elkaar 
niet kwijt en kun je straks de draad makkelijker weer oppakken.  En organiseer ook online 



sessies. Geen vergaderingen, maar interactieve sessies met thema’s, stellingen, simpele leuke 
werkvormen, breakout-groepen.  Niet alleen om doelgericht informatie voor je project op te 
halen of over je project te droppen. Maar ook om actieve bewoners, stad- en buurtmakers, met 
elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar kunnen inspireren.   
 

• Aansluiten bij de online platforms van bewoners/ondernemers zelf. Juist nu in coronatijden 
merk je dat online bij elkaar komen veel meer mainstream is geworden. Hele buurten zijn over 
de drempel. De makers van Mijnbuurtje.nl hadden het nog nooit zo druk. En ook Facebook, Insta 
en twitter blijven een onuitputtelijke bron van contacten en bieden kans om in gesprek te 
blijven.   
 

• Online tools om meningen te peilen en te delibereren, zijn er volop en door corona is het aanbod 
nog uitgebreider dan daarvoor.  De Placemakers hebben daarvoor een heel arsenaal aan 
mogelijkheden in de aanbieding: www.placemakers.nl 
 

• Tot slot: maak en houd het leuk, ook voor jezelf. Maak daarvoor ook gebruik van de corona-
initiatieven die nu in buurten en steden oppoppen, wie weet ook in je eigen buurt/stad. 
Organiseer bijv. een stoepkrijtactie met kinderen om hun ideeën voor de speelplek te peilen die 
heringericht moet worden.  Of laat voor de herinrichting van de straat een buurtboek rondgaan, 
waar elk huishouden zijn moodboard in kwijt kan.  
 

Bij alles geldt dat je niet in de startblokken komt als je binnen blijft. Buiten is eigenlijk altijd de 
norm voor samenwerking met de stad. Binnen is de uitzondering. Ook in coronatijden.     
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