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Sociale basis?
● Wat wordt onder sociale basis verstaan? Het is een onduidelijk begrip. Er is behoefte

aan consistente terminologie. En aan een term die gewoon wordt begrepen door
iedereen: bijvoorbeeld, “de leefbaarheid vergroten” zegt bewoners wel wat.

● Maak een afspraak over de definitie van het begrip sociale basis; een concrete
gemeenschappelijke taal. Dit punt is bij de bijeenkomsten van de ASDG over het
onderwerp sociale basis meermalen naar voren gekomen.

● Praktisch kan dit opgelost worden door een definitie voor te leggen en aanwezigen te
vragen of ze daarmee kunnen werken in de bijeenkomst.

● Een voorbeeld van aansprekende definitie sociale basis is die van Movisie (2018): ‘het
geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk
maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken,
gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving’.

● Er is door een deelnemer de term sociale basis infrastructuur geopperd (hier was
overigens geen consensus over).

● Ook van belang is dat een goede sociale basis een preventieve werking kan hebben.

Bewoners:
● In de vragen mist nu expliciete aandacht voor de rol en rechten en plichten van de

diverse partijen; bewoners, ambtenaren, professionals etc. Begin het gesprek over het
bouwen van de sociale basis bij de bewoner. Hierbij kan de kapstok van factoren die
cruciaal zijn voor bewonersparticipatie helpen: informatie, inclusie en invloed (NB. Dit is
niet eenzijdig; op het moment dat bewoners bepaalde taken gaan uitvoeren geldt voor
hen ook de plicht andere partijen te informeren, net als dat de gemeente informatie dient
te verschaffen aan bewoners om taken uit te kunnen voeren).

● Als je bewonersbetrokkenheid bespreekt, vraag dan: Hoe kun je werken met de
bewoners en hun initiatieven als uitgangspunt (in plaats van de professional).

● Hoe kan per buurt en dorp aangesloten worden bij de mogelijkheden die de inwoners
zelf hebben iets te organiseren en hoe kunnen bewonersinitiatieven door de gemeente
gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

● Als het gaat over de ontwikkeling van de sociale basis naar de toekomst toe en hoe ze
dit willen oppakken met bewoners, vraag dan: Hoe kun je dit oppakken met bewoners,
de straat, de wijk als uitgangspunt, niet het beleid?

● De straat waarin je woont kan veel betekenen. Bijvoorbeeld, in de Riouwstraat hebben
ze een straat app. “Heeft iemand een bouwlamp”  of “nog parkeeruren over”? Kijk op
welke wijze straten iets leuks kunnen doen: een burendag organiseren, een opbouw
medewerker kan dit ondersteunen. Of betrek bewoners bij klussen in de wijk.

● Een aanvullend aandachtspunt is de afstand tussen de gemeente en de bewoners
kleiner maken. Hoe kan een gebiedsteam de afstand kleiner maken? (Bijvoorbeeld
burgers betrekken bij het gebiedsteam als er ergens een vraagstuk is. Of dat bewoners
mee kunnen luisteren zodat ze zich sneller verbonden voelen.)
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Overige inhoudelijke punten:
● Als je vraagt over de kenmerken van jouw gebied ten aanzien van de sociale basis,

vraag dan ook of ze dit ook kunnen herleiden naar de verschillende wijken en buurten.
● Als je vraagt hoe ze de rol van de Wij-teams en het GON zien zou je ook kunnen vragen:

Hoe kunnen WIJ teams en GON volgen in plaats van (mede)bepalen?
● Voeg bij waarde van accommodaties toe: de toegankelijkheid voor diverse groepen,

afspiegeling van de wijk en haar bewoners.
● Is er oog voor diversiteit in relatie tot sociale basis? (een voorbeeld van een initiatief voor

bewoners: een burgeracademie over hoe je andere culturen betrekt en hoe je
community building doet).

● Denk niet bij dorpshuizen aan kostendekkende financieringsmodellen. Dit zijn
voorzieningen die onderdeel zijn van de sociale basis. Leer aangaande de financiering
van de verschillende bestaande initiatieven.

Praktische punten:
● Je zou kunnen kijken of de lijst uitgedund kan worden door te kijken of er bepaalde

informatie ook schriftelijk kan worden aangeleverd.
● Start met de laatste vraag: wat moet er in ieder geval in die nota. Vervolgens dient dan

dat aangegeven punt onderbouwd te worden met behulp van concrete ervaringen en
observaties. Het beantwoorden van die vraag kan dan nog enigszins gestructureerd
worden door de vraag te verbinden aan topics, zoals:  bewonersbetrokkenheid,
accommodaties, financiering.

Wensen:
● Zorg voor een helder overzicht, dat onderhouden blijft, van de voorzieningen per gebied

in samenwerking met het gebiedsteam. (Zoals de sociale kaart).
● Zorg voor verbinding tussen gebieden.
● Leer van elkaar, kom er achter waarom iets in het ene gebied wel werkt en elders niet.
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