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Amsterdam Zuidoost en Heerlen-Noord:
Community aan zet!



16 Stedelijke Vernieuwingsgebieden

Bron: Kamerbrief L&V, BZK, 31 maart 2020



Wat is er aan de hand in de 16 SV-gebieden?
• De kwaliteit van veel woningen en de woon- en leefomgeving in deze 

gebieden is onder de maat.

• Kinderen hebben hier minder kansen dan andere kinderen. Vaker dan 
gemiddeld is thuis sprake van werkloosheid, armoede, schulden, 
onveiligheid en een ongezonde leefstijl.

• Steeds meer mensen verliezen het vertrouwen in de overheid 

• Voedingsbodem voor criminaliteit, ondermijning en het ontstaan van 
parallelle samenlevingen. 

• Corona heeft de urgentie van de opgaven in deze gebieden versneld 
zichtbaar gemaakt. 

• 15 burgemeesters oproep om deze kloof te dichten



Impactanalyse 16 Stedelijke Vernieuwingsgebieden

Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

In 2020 in de 16 gebieden onderzoek en analyses

Mei 2021 presentatie resultaten synthese-analyse 16 SV-gebieden via beleidsbrief Minister Ollongren

Resultaat synthese-analyse 16 SV: 
voor integrale aanpak is voor de 16 SV tezamen 400 mlj per jaar nodig en aanpassing wet- en regelgeving

Nationaal programma leefbaarheid & veiligheid 2022 2023 2024 2025 Totaal

16 stedelijke vernieuwingsgebieden 400 400 400 400 1600

Andere kwetsbare gebieden in NL (wo grens- krimp) 100 100 100 100 400

Totaal 500 500 500 500 2000



• Extra inzet nodig bovenop reguliere sectorale aanpak

• Inhaalslag én lange adem minimaal (20 jaar)

• Ontschotte inzet nodig

• Aanpak olv burgemeester

• Gebieden en opgaven verschillen, wat er nodig is in 
die gebieden verschilt ook

• Naast geld: doorbraakaanpak en aanpassing 
wet/regelgeving

Wat hebben we geleerd van NPRZ
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 Voor Zuidoost is begin 2021 een Masterplan vastgesteld vanuit 
een alliantie van samenwerkingspartners. 

 Langjarig (20 jaar) commitment en multidisciplinaire
samenwerking partners; 5 ambities, 38 doorbraken geformuleerd

 Herstel vertrouwen community; participatie en eigenaarschap
versterken; community staat centraal

 Initiatieven aanwakkeren en verbinden: de kracht van Zuidoost 
aanspreken.

 Veranderopgave voor alle partners, waarbij integraal werken, in 
co-creatie en vanuit de behoefte van de bewoners centraal staat.

 Werken aan een representatieve en inclusieve dienstverlening en 
het centraal stellen van de opgaven en ambities in beleid en 
uitvoering

Aanzet tot een Masterplan



Waar komen we vandaan?

Het aanbod aan woningen is te beperkt en sluit niet aan bij de behoefte 

Veel bewoners voelen zich niet veilig, onder andere door zware geweldsincidenten

Jongeren hebben te maken met kansenongelijkheid in het onderwijs, door 
ongelijkheid in behandeling, onderadvisering en stigma’s

Relatief veel jongeren zijn werkloos

Bewoners voelen zich niet gehoord en hebben te maken met (institutioneel) racisme 
en discriminatie
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Zodat bewoners van Zuidoost (in het bijzonder 
jeugd):
• Een beter perspectief krijgen
• Zich gehoord, gezien en gerespecteerd weten
• Gelijke kansen en gelijke keuzes hebben

Het Masterplan als vliegwiel voor:
• Ontwikkelen van een nieuwe werkpraktijk
• Cultuuromslag/-verandering

Door uitvoering van ambities en 
doorbraken +

Actuele urgentie, gevoed door bewoners

Masterplan Zuidoost is een 
veranderopgave



HOE: Doelen en randvoorwaarden

Randvoorwaarden:

Faciliteren van bewoners in versterken van hun:
* Eigen kracht
* Eenheid
* Eigenaarschap

• Duurzame verbetering van het perspectief van de jeugd en 
de kring van opvoeders/ verzorgers/ouders daaromheen. 

• Duurzame verbetering van de veiligheid
• Duurzame verbetering van de leefbaarheid

Investeren in lokaal eigenaarschap en het lokaal organiserend 
vermogen, want een sterke community is een randvoorwaarde 
voor doorbraken rondom leefbaarheid, veiligheid en 
kansengelijkheid.



Van doelen naar uitvoering: hoe breng je 
beweging
Nieuwe werkpraktijk =
• Integraal
• Community-driven
• In co-creatie
• Actiegericht

• Cultuuromslag =
• Werken vanuit waarden:

• Gezondheid
• Verantwoordelijke vrijheid
• Vertrouwen en verbinding
• Leren en ontwikkelen
• Liefde

• Gedeelde grondhouding
• Vanuit kansen en positiviteit
• Spreken vanuit waarden
• Aandacht en bewustzijn van historische context, 

institutioneel racisme, discriminatie en uitsluiting
• Vernieuwen, verbeteren, reflecteren
Blijvend aandacht voor deze grondhouding!

EIGEN KRACHT
EENHEID

EIGENAARSCHAP
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Dalende lijn?
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Spoorlijn
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Spoorlijn als scheidijn
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• Hardnekkige problematiek: meervoudig, domeinoverstijgend, 
op grote schaal, cummulatie bij kwetsbaren

• Gezondheid, veiligheid, opleidingsniveau, inkomensniveau, 
werkloosheid, buurt, wonen en kwaliteit van de fysieke leefomgeving

• Risico:
• Ongelijkheid
• Wantrouwen overheid
• Gezondheidsachterstand
• Kwetsbaarheid
• Ondermijning
• Polarisatie

• Covid negatieve accelerator

• Grootstedelijke problematiek in middelgrote stad

Uitdaging is groot

http://WWW.HEERLEN-NOORD.NL


HIER ZIJN WE
TROTS OP

HEERLEN NOORD

WWW.HEERLEN-NOORD.NL

Gestart

http://WWW.HEERLEN-NOORD.NL


Reflectievragen

• Dit masterplan/deze aanpak vraagt een andere (integrale) vorm van 
sturing, binnen de (lokale) overheid en tussen partners. Welke 
ideeën/ervaring heeft u hierover/hiermee?

• Community-based werken vraagt om ruimte voor onderzoek, 
experimenteren, gezamenlijk creëren, welke kansen, ervaringen/good
practices zijn er? 

• Welke knelpunten ervaart u in uw werkpraktijk over opgavegericht 
werken?

• Cultuurverandering vraagt om het voeren van “lastige” gesprekken, het 

vraagt om luisteren, zien en reflecteren. Hoe zorgt u voor de ruimte 
daarvoor binnen uw werkpraktijk?


