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literatuurstudie en presentatie over burgerkracht  

De overheid moet een stap terug zetten en burgers moeten ‘zelfredzamer’ zijn. Wat betekent 
dit voor de leefbaarheid van wijken? Wat verwachten we van burgers om hun wijk leefbaar te 
maken en te houden? En kunnen ze dat? Deze vragen staan centraal in de literatuurstudie 
over burgerkracht van de Rotterdamse onderzoekers Joke van der Zwaard en Maurice 
Specht, die zij in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben uitgevoerd. Op 7 

maart presenteerden zij hun bevindingen in de Leeszaal Rotterdam West. 

          
 
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over zelfredzaamheid en burgerkracht. Zo verwacht de 
overheid meer zelfredzaamheid van de burgers, maar maakt niet duidelijk op welke terreinen 
zij dit verwacht. Voor meer informatie over deze bijeenkomst op 7 maart jl.: zie 

http://www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl 

Kicki Söderhjelm: De Leeszaal Rotterdam West is een fraai voorbeeld 
 
“De leeszaal Rotterdam West is een fraai voorbeeld is van burgerkracht”. Aan het woord is 
Kicki Söderhjelm. “Als je een bijeenkomst organiseert over burgerkracht dan is er bijna geen 
betere locatie denkbaar waar zoiets moet plaats vinden dan de Leeszaal Rotterdam West. 
Daarnaast was de bijeenkomst ook inspirerend. Joke en Maurice gaven wisselend 
voorbeelden uit de praktijk en verloren daarbij de wetenschappelijk benadering niet uit het oog. 
 
Ruimte en wonen 
 
Kicki Söderhjelm werkt bij Stadsontwikkeling in de functie Senior beleidsadviseur 
en heeft zich toegelegd op het onderwerp Ruimte en Wonen met nadruk op Wonen (op Zuid). 
Volgens Kicki is Wonen een combinatie van huizen en mensen. “Ik houd me met name bezig 
met de kwaliteit van de woningen en dat raakt natuurlijk veel Rotterdammers. Overleg met de 
burger speelt daarbij een belangrijke rol. 

 
Burgerkracht 

 
Het is een wezenlijk onderwerp in een veranderende tijd. Het past in de 21e eeuw. 
Samenwerking met de burger is van belang. De burger zal weer een van de partijen om tafel 
zijn en krijgt daardoor een sterkere positie. Ambtenaren zullen (opnieuw) moeten leren 
daarmee om te gaan en tevens de rol van de overheid moeten nemen. De belangen van 
minder mondige burgers moeten ook gewaarborgd worden. 
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Workshops en gastcollege over  ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’ 
 
Op 22 en 28 maart 2013 vond twee workshops over ‘Evaluatieonderzoek in de praktijk’ plaats. 
Bij de eerste workshop lag het accent op meer klassieke, veelal kwantitatieve vormen van 
evaluatieonderzoek. Prof. Lex Burdorf (Erasmus MC en Cephir) was de key note speaker. 
Bij de tweede workshop en ging het meer om alternatieve, deels kwalitatieve vormen van 
evaluatieonderzoek. Prof. Trudy Knijn (Universiteit Utrecht) vertelde over evaluatieonderzoek 
volgens de door Ray Pawson ontwikkelde methode van ‘realistic evaluation’. Erik Snel (EUR) 
en Vasco Lub (zelfstandig onderzoeker) vertelden over twee andere benaderingen van 
evaluatieonderzoek (Theory of Change, Theoriegestuurde evaluatie).Bij beide workshops 
presenteerden Rotterdamse onderzoekers voorbeelden van door hen verricht 
evaluatieonderzoek. 
 
Hoogtepunt van de workshop was een druk bezocht gastcollege van de Britse professor en 
erkend ‘evaluatie-guru’ Ray Pawson. Voor meer informatie en de dia’s van alle presentaties: 
http://www.kenniswerkplaats-leefbaar.nl/workshop-evaluatieonderzoek-in-praktijk/  

    
Ray Pawson tijdens zijn lezing           Aat Brand en Trudy Knijn 

 
 

Wat staat er in de planning voor de komende tijd?  
 
Werkconferentie over burgerkracht begin juli 2013 
 
Op deze werkconferentie wil de Kenniswerkplaats verkennen hoe de ontwikkeling van professionele 
zorg naar meer burgerkracht zich voltrekt op drie afzonderlijke beleidsterreinen: 
 
a. op het gebied van stadsbeheer en veiligheid 
b. informele zorg in de buurt 
c. zelfbeheer van gebouwen als bibliotheek, buurthuis enz. doorbewoners 
 
Drie onderzoeken en drie praktijkvoorbeelden zullen onderdeel zijn van de werkconferentie. 
 
In het najaar vindt een lezing plaats over het effect op de leefbaarheid van stadsbuurten door 
de verkoop van woningen door woningcorporaties enz. Het wordt een ontmoeting tussen 
praktijk en onderzoek. Woningcorporaties verkopen sociale huurwoningen niet alleen uit 
financiële overwegingen maar ook omdat het de leefbaarheid van achterstandsbuurten ten 
goede zou komen. Diverse studies laten echter zien dat het effect van de verkoop van 
corporatiewoningen op de leefbaarheid van buurten gering is. 
 
De bijeenkomst wordt voorbereid door leden van de Kenniswerkplaats in samenwerking en diverse 
personen uit de wereld van woningcorporaties (Kenniscentrum Corpovenista, medewerkers van de 
Rotterdamse corporaties Woonbron en Woonstad). Ook de dienst Stadsontwikkeling van de 
gemeente Rotterdam is betrokken bij de voorbereiding van deze bijeenkomst. 

Natuurlijk krijgt u een uitnodiging om de lezing en discussie over het effect van de verkoop van 
corporatiewoningen. Maar houdt u ook de website van de Kenniswerkplaats in de gaten. 


