
 

 

Wat zijn buurtverbinders?  

• Buurtbewoners met een sterk netwerk in de buurt, die buurtbewoners, initiatieven en 

organisaties weten te verbinden, spelen een heel belangrijke rol in een gemeenschap. 

In dit kennisprogramma noemen wij dit buurtverbinders.  

• Zeker in moeilijk toegankelijke gemeenschappen zijn ‘eigen’ buurtverbinders cruciaal. 

Ze spreken de taal van de gemeenschap en weten wat er speelt. Hierdoor hebben zij 

ingangen in de buurt en een mate van vertrouwen bij buurtbewoners die professionals 

niet hebben.  

• Door deze buurtverbinders meer handvatten te geven om hun rol in de buurt te 

versterken en vanuit professionals de samenwerking te verbeteren, wordt er van 

onderop aan community building gedaan. Ze worden hiermee in staat gesteld om het 

aanwezige talent in de wijk beter te benutten, buurtbewoners te activeren en zelf 

signalen uit de wijk om te zetten in actie.  

• Vaak gaat het om vrijwillige inzet, al dan niet met een vrijwilligersvergoeding. Maar er 

zijn ook voorbeelden waarbij er voor buurtverbinders een betaalde functie wordt 

gecreëerd.   

• Binnen het kennisprogramma besteden we nadrukkelijk ook aandacht aan de rol en 

houding van professionals en de onderlinge samenwerking. 

• We stellen bewoners zelf beter in staat om signalen uit hun wijk om te zetten in actie 

en om buurtbewoners te mobiliseren bij buurtactiviteiten. Die signalen kunnen gaan 

over behoefte aan meer contact of verminderen van eenzaamheid, maar het zou ook 

kunnen gaan om het aanpakken van overlast door hangjongeren of meer groen. Waar 

buurtverbinders zich uiteindelijk voor inzetten wordt door henzelf bepaald.  

• Voor buurtverbinders zijn sociale verbanden in een buurt onmisbaar om deze signalen 

succesvol op te pakken. Niet alleen voor hun eigen netwerk, maar ook voor draagvlak 

en de uitvoering. Het versterken van sociale verbanden is dus een belangrijk 

aandachtspunt voor buurtverbinders om succesvolle buurtactiviteiten aan te jagen.  

• Gemeenschapskracht is de kracht van bewoners om met elkaar doelen te bereiken die 

ten goede komen aan de gemeenschap. Door te investeren in gemeenschapskracht 

stel je bewoners in staat om hun krachten en talenten te bundelen zodat zij de ruimte 

én het mandaat krijgen om in hun buurt samen aan de slag te gaan, met 

ondersteuning van corporaties, gemeente, welzijn. Op basis van wat er al is. Bewoners 

bepalen zélf wat de buurt nodig heeft en waar zij zich voor willen inzetten.  

 


