
 

 

 

Vier onderwerpen 

1. Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden, Opbouwwerk in tijden van 

Covid19. Onderzoekster Chantal Lieshout vertelt, doet een presentatie en de online deelnemers 

vinden er wat van. 

2. Kapje Op, Kapje Af, de allesverslindende kenniskwis over het opbouwwerk in Nederland. 

3. Brief aan Mark. Suggestie om de coronaontwikkelingen niet alleen technischte  benaderen, of via 

individuele mediacampagnes, maar ook als derde poot, via buren-burengesprekken 

4. Wat doen we nu zoal als werksoort om gemeenschappen als gemeenschap te kunnen laten 

functioneren? 

Vrijdag ging de uitnodiging de deur uit, of het mailbakje in. En maandagavond zijn er 68 buurt,en 

opbouwwerkers online bij Krachtproef! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden, Opbouwwerk in tijden van Covid19 

Chantal van Lieshout houdt een actuele presentatie van het onderzoek naar de spanningsvelden in 

het opbouwwerk tijdens Coronatijden. Het onderzoek gaat vooral over de eerste lockdownperiode 

en de versoepeling in de zomerperiode van 2020.                                                                                     

Zeven groepen van reacties van de onliners (met dank aan Guido Roelofs):   

https://krachtproef.org/berichten/nieuwe-regels-nieuwe-mogelijkheden-opbouwwerk-in-tijden-van-covid-19
https://krachtproef.org/berichten/covid-19-en-opbouwwerk-lukt-dat-nog-hoe-dan


 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2     De winnaar van Kapje Op, Kapje Af is….Liesbeth Leegwater. Alle 7 vragen goed en bij 

de benaderingsvraag zit ze er heel ver 

van af, maar was toch het dichtste bij.  

En voor de winnaar is  er het boek over 

opbouwwerker Piet Willems, Eigenzinnige 

Pionier.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/eigenzinnige-pionier-de-biografie-van-piet-willems
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/eigenzinnige-pionier-de-biografie-van-piet-willems
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/eigenzinnige-pionier-de-biografie-van-piet-willems


 

3  Brief aan Mark 

Suggestie om de coronaontwikkelingen niet alleen technisch benaderen, of via 

individuele mediacampagnes, maar ook als derde poot, via buren-

burengesprekken. De brief gaat uit, het LSA doet ook mee. Gaat er om dat 

bewoners met elkaar gesprekken voeren over corona, vaccins, er uit komen,  

steun zoeken, complottheorieën, rust vinden, etc.  

De brief gaat naar Mark Rutte, maar we moeten dat op lokale schaal 

organiseren. We starten hierover ook het overleg met de VNG. 

 

4 Nog twee pagina’s met wat kunnen we als werksoort doen? Allemaal 

tips van 5 minuten chatten. Wacht niet tot  de kerst, begin maar…. 
 
ik wil graag met een zeepkist het park in. Bewoner op de zeepkist, andere bewoners als toehoorders 
:) 
soep op de stoep 
adviseur, luisterend oor, mede-organisator,  
samen met de bewoners naar de mensen toe 
buurtbabbels 
luisteren 
hoopverlener 
verbinden van partijen 
er zijn 
zichtbaarheid 
wandelen door de wijken zorg dat je zichtbaar bent 
Ik denk de linking pin zijn waarin de kracht zit in het kleine/praktische contact 
gewoon doen 
in gesprek met mensen en vandaaruit mensen met elkaar in contact brengen, bv om samen te 
wandelen 
(verrassing)postpakketjes als uitnodiging om elkaar later te ontmoeten 
plein/plantsoen gesprekken 
presentie 
geen reddende engeltjes maar (B)engeltjes, buurtengeltjes met lef. 
burenboekje (zoals een vriendschapsboekje) een boekje doorgeven en ervaringen delen 
presentie en zichtbaarheid, hoor en wederhoor 
zetje in de rug 
blijven doen waar we goed in zijn 
toch een seculiere roeping dit vak 
samen sleutelen aan samen leven. 
Ook op afstand, óf wel op 1,5 meter, alsnog bewoner A koppelen aan bewoner B om elkaars verhaal 
te horen, om elkaars krachten te bundelen 
aansluiten bij de vragen die komen. Hoe vreemd die ook zijn. 
wensen op t raam laten plaatsen 
huis aan huis gesprekken met behulp van postkaarten actie (sociale netwerk versterken in de buurt) 
samen met lokale (corona)hulpinitiatieven 
Vertellen wat wél kan bv wandelen met je buurvrouw, samen de tuin bij eimand of eten maken etc. 
straatrondes lopen, present zijn in de wijk 



wandelen/wandelgroepjes mét koffie 
buurthulp opzetten, in deze periode maar hopelijk ook structureel erna. 
oplossingen van bewoners mogelijk maken 
Het bij de bewoners laten en ondersteunen/ aanjagen waar nodig is. Geloven in de kracht van een 
gemeenschap, blijven monitoren en als nodig bijsturen, maar laat het bij de bewoners 
kopje koffie 
in het hier en nu blijven 
vraag ophalen en verbinden met andere wensen van buurtbewoners die samen een oplossing 
bedenken. 
komt voort uit het missionaire werk 
voortuintjes schoffel bijeenkomsten. Iedere bewoner in zijn eigen voortuintje 
Uitnodigende gesprekken/ dialogen faciliteren 
buiten warme ‘vuurgesprekken’ houden bij een vuurkorf. Koffie. En dan ‘gewoon’ luisteren naar de 
ervaringen, gevoelens en ideeën van mensen 
gele zakken bezorgen, werkt als een tierelier voor een praatje 
Mensen uitdagen om elkaar hele andere vragen te stellen met als resultaat mooie ontmoetingen en 
meer verdieping. Kan met buurtspel mijnbuurtje.nl :-) 
digitale inloop, wekelijks. 
Actief de straat op blijven gaan, en fysiek in contact blijven. Vragen hoe het gaat 
kampvuurtjes 
Buurt(zoom)koffie tafel elke maandag ochtend van 10-1100! 
vonkjes laten ontvlammen in de wijk  
lokale radio inschakelen voor vragen en antwoord 
old school flyeren in de wijk over het aanbod wat er wel is. Laat jezelf zien, door contact komen er 
nieuwe ideeën. 
Mensen nemen nog steeds buurtinitiatieven zoals een speelkast voor de buurt, kerstboom voor de 
straat etc. 
ABCD 
straat gedicht. erop af actie om een gezamenlijk gedicht te maken over deze tijd/ je straat 
Iedere wijk heeft energie (woorden van Joop), op zoek blijven gaan naar de energie, focussen op 
positieve! 
Gele zakken? 
informeren over (voorliggende) voorzieningen in gesprek, social media, app, flyers, nieuwsbrief 
present , aanwezig,  ken je buur(t), ontmoeting, samen aan iets gemeenschappelijks werken, 
bijdragen,  
met de koffie kar langs de deuren of ergens staan p een openbare plek  
puzzels doorgeven 
Presentie, verbindingen leggen, informeren 
buurtsafari met QRcode 
studenten ook blijven motiveren door te laten ervaren dat er echt nog mensen zijn die met elkaar in 
verbinding zijn (kreeg ik mee van student; die vond dat zo hoopvol) 
Mensen aanspreken of aanschrijven wat kan. 
gewoon op afstand kijken en complimenteren 
voor verpakkingsmateriaal inzamelen, die moeten anders op het gemeentehuis opgehaald worden 
buurtpraatje met oliebollen en warme choco. geen moeilijke vragen stellen maar gewoon hoe gaat 
het? en vandaaruit verder. 
digitale koffiekringetjes via whatsapp 
Kerstboompje op het plein 
straatgesprekken op 1,5 meter aan de deur 
De tijd nemen voor ieders verhaal 
bloembollen uitdelen om te planten 
tijd en zonder oordeel 



1 centraal nummer voor alle hulpvragen van bewoners waar vrijwilligers toeleiden naar 
(voorliggende) voorzieningen 
oliebollen uitdelen aan jongeren thuis 
bordspellen promoten voor gemeenschappen stimulering 

 

Frank Los maakt een visual van de KrachtproefZoom                                              
Zie onze site 

www.krachtproef.org 

info@krachtproef.org 

http://www.krachtproef.org/

