
 

 

Aan de commissie Samenleving 

 

Geachte commissieleden 

 

Kennelijk functioneert vanaf juni 2014 het Samenwerkingsverband Jeugd1 . .. 

wij  (de Wijkacademie`) hebben er niet veel van gemerkt. 

In dit samenwerkingsverband participeren alleen de “ gevestigden”. Net Zoveel 

als er gepraat wordt over de eigen kracht van de burger waarop aangegrepen 

moet worden, net zo weinig gebeurt dat in werkelijkheid. We hebben de mond 

vol van innovatie, maar blijven op de gebaande paden, met de ‘gevestigde’ 
spelers. Deze spelers bewegen zich in de systeemwerkelijkheid en kennen 

slecht andere werkelijkheden. men weet niet beter dan ipv water, nu wijn in 

hetzelfde vaasje te gieten in plaats van zich te realiseren dat er een ander vaasje 

moet komen! 

De Wijkacademie is een succesvol project dat nu al 2jaar in Schalkwijk draait. 

Het project heeft alles in zich waar we de mond vol van hebben: gaat uit van de 

eigen kracht van burgers, is innovatief, vraagt van de professional een 

bescheiden opstelling etc. Dit project heeft zichzelf in beeld moeten spelen bij 

het CJG door hen (zon jaar gelden) uit te nodigen naar een bijeenkomst te 

komen (zelf had het CJG dit project niet in beeld!). Helaas is er vanuit het CJG 

nooit actie ondernomen dit contact op welke manier dan ook te vervolgen. 

Recent is weer door de Wijkacademie contact met het CJG opgenomen. 

De Wijkacademie is met ondersteuning van Stichting BMP opgestart. Na 2 jaar 

zou dit initiatief ingebed moeten worden in de wijk door overdracht aan 

organisaties in de wijk. Door BMP is een training aangeboden teneinde mensen 

gereed te maken adequaat dit project te blijven ondersteunen. Helaas is door de 

indertijd gedoodverfde partner DOCK geen animo getoond. 

Wij melden dit niet om genoemde organisaties in een kwaad daglicht te stellen. 

Wel om het punt te onderbouwen dat met het neerleggen van alle “ macht” en 

ontwikkelmogelijkheden bij de ‘ gevestigden’ een beperkte vernieuwing 

verwacht kan worden: deze ‘gevestigden’ weten  initiatieven die er toe doen 

voor een belangrijk deel niet te vinden, omdat zij zich buiten het gezicht (en 

begrips) veld van de systeem werkelijkheid bewegen. Bovendien rust er bij hen 

een zeer grote mate van “beslis en bepaal macht” 



 

 

Hierdoor worden fikse kansen gemist en wordt de zo vaak aangehaalde eigen 

kracht van de burger onvoldoende benut. De burger wordt te kort gedaan. 

In een recent gesprek met CJG, wederom op initiatief van de Wijkacademie, 

werd door het CJG gemeld dat bezien moet worden hoe de concepten van de 

Wijkacademie passen in door de ‘gevestigden’ voorgestaan’ beleid. Met andere 

woorden past innovatie in ‘bestaande systemen”? Op weg naar innovatie zou de 

vraag moeten zijn: laten we gaan bezien hoe we het systeem klaar gaan maken 

voor innovatie? 

Tja en zo houden we meer van hetzelfde, immers het zijn de ‘gevestigden’ die 

bepalen. 

U geeft hen de macht om te bepalen. 

Het zou innovatief zijn als u zich erover zou buigen met welke constructie u 

andere initiatieven onafhankelijk de ruimte wilt gunnen hun plannen te 

realiseren. Natuurijk in samenspraak met anderen, maar vanuit een positie van 

gelijkwaardigheid. 

‘Samen doen!’, kan pas dan echt Samen Doen worden. 

Dit zo mag ik u melden is een zeer wezenlijke voorwaarde waaraan voldaan 

dient te zijn als Haarlem werkelijk innovatie in het Sociaal Domein ambieert.  

drs. I.H. Verwey 

(lokale partner Wijkacademie) 


