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1. Inleiding 	
	
In	 Utrecht	 is	 een	 nieuw	 samenwerkingsverband	 ontstaan	 tussen	 verschillende	 partijen	 die	 samen	
verantwoordelijk	zijn	voor	een	buurtcentrum	of	buurtcentrum,	genaamd:	De	3Hoek.	Deze	ontwikkeling	heeft	
plaatsgevonden	 naar	 aanleiding	 van	 de	 nota	 ‘Vernieuwend	 Welzijn’	 (gemeente	 Utrecht,	 2011),	 nota	
tarievenbeleid	 welzijnsaccommodaties	 en	 gaat	 hand	 in	 hand	 met	 het	 collegeakkoord	 ‘Utrecht	 maken	 we	
samen’	(gemeente	Utrecht,	2014).	De	gemeente	wordt	uitgedaagd	om	meer	zaken	bij	buurtbewoners	te	laten	
en	 leggen	 waardoor	 verhoudingen	 en	 verantwoordelijkheid	 tussen	 burger	 en	 overheid	 verschuiven.	 Bij	
buurtcentra	 uit	 dit	 zich	 onder	 andere	 door	 toe	 te	 werken	 naar	 medebeheer	 van	 het	 pand;	 gebruikers,	
Stadsbedrijven	 (gemeente	 Utrecht)	 en	 Sociaal	 Makel	 Organisaties	 (SMO’s)	 delen	 taken	 en	
verantwoordelijkheden	om	buurtcentra	succesvol	draaiende	te	houden,	te	zorgen	voor	een	fijne	sfeer	en	aan	
te	sluiten	bij	behoeften	en	(potentiële)	initiatieven	van	een	wijk.		

Dit	onderzoek	is	er	op	gericht	om	de	samenwerking	omtrent	medebeheer	in	buurtcentra	te	versterken	en	van	
elkaar	te	leren.	Naar	aanleiding	van	dit	onderzoek	wordt	er	op	27	september	2016	een	Stedelijke	bijeenkomst	
georganiseerd	 waar	 resultaten,	 succesfactoren	 en	 kennis	 worden	 gedeeld	 tussen	 werkzame	 en	 (nog)	 niet	
werkzame	3Hoeken1	in	Utrecht.	

Aanleiding 
In	2015	heeft	de	pilot	 ‘Samenkracht	 in	de	Leeuw’	plaatsgevonden	 in	buurtcentrum	de	Leeuw	(van	 IJperen	&	
Leen,	 2015).	 In	 deze	 pilot	 heeft	 The	 Social	 Firm	 het	 vormen	 van	 de	 3Hoek	 in	 buurtcentrum	 de	 Leeuw	
gefaciliteerd	en	 aangejaagd.	Ook	 is	 er	 onderzoek	 gedaan	naar	 succesfactoren	en	 randvoorwaarden	 voor	het	
succesvol	werken	in	deze	nieuwe	samenwerkingsvorm.	Dit	jaar	is	er	Utrecht-breed	een	onderzoek	gedaan	naar	
de	 3Hoek	 door	 The	 Social	 Firm.	 Alle	 SMO’s	 zijn	 bezocht,	 er	 zijn	 facilitair-overleggen	 van	 Stadsbedrijven	
bijgewoond	en	er	zijn	verdiepingssessies	gehouden	met	werkzame	en	(nog)	niet	werkzame	3Hoeken.		
	
De 3Hoek 
De	 3Hoek	 wordt	 gevormd	 door	 de	 facilitair/technisch	 beheerders,	 sociaal	 beheerders	 en	 vrijwilligers/	
bewonersgroepen	die	betrokken	zijn	bij	een	buurtcentrum.	Samen	hebben	zij	de	verantwoordelijkheid	voor	het	
medebeheer	 van	 het	 buurtcentrum.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 er	 beslissingsbevoegdheid	 is	 op	 de	 volgende	 thema’s:	
beheer,	communicatie	en	programmering.	 	
	
De	3Hoek	als	 samenwerkingsvorm	kan	gezien	worden	als	 een	 kans,	 als	 een	 logische	 stap	 in	het	proces	naar	
medebeheer.	 Het	 blijft	 een	 opdracht	 vanuit	 ‘de	 gemeente’	 en	 niet	 elk	 buurtcentrum	 is	 er	 (al)	 klaar	 voor	 of	
beschikt	over	individuen	met	de	competenties	en	basis	om	een	3Hoek	te	vormen.	Ook	moeten	bewoners	nog	
steeds	wennen	aan	de	nieuwe	manier	 van	werken	van	 sociale	professionals	 van	aanbodgericht	werken	naar	
vraaggericht	werken).	Het	heeft	tijd	nodig	om	te	begrijpen	welke	kansen	en	ruimte	de	3Hoek	biedt.		
 
Doel van het onderzoek 
Dit	 onderzoek	 brengt	 het	 functioneren	 van	 de	 samenwerkingsvorm	 de	 ‘3Hoek’	 in	 Utrechtse	 buurtcentra	 in	
kaart.	Het	doel	is	de	samenwerking	te	versterken	binnen	de	3Hoeken	zelf,	maar	ook	kennis	en	ervaring	te	delen	
tussen	verschillende	buurtcentra	en	individuen	in	Utrecht.	 
	
 

                                                
1	Werkzame	en	niet	werkzame	3Hoeken:	In	dit	onderzoek	wordt	er	gesproken	over	werkzame	en	(nog)	niet-werkzame	3Hoeken.	Dit	
onderscheid	is	gemaakt	op	basis	van	eigen	input	van	de	partijen	die	deelgenomen	hebben	aan	het	onderzoek.	
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Onderzoeksmethode 	
Dit	 kwalitatief	 onderzoek	 is	 in	 twee	 fasen	 uitgevoerd;	 de	 voorbereidende	 en	 onderzoeksfase.	 In	 de	
voorbereidende	fase	zijn	Stadsbedrijven	en	alle	SMO’s	bezocht	en	bevraagd	aan	de	hand	van	een	topiclijst	(zie	
bijlage	1,	p.	19).	Deze	topiclijst	is	gemaakt	naar	aanleiding	van	de		rapportage	van	de	pilot	Samenkracht	in	De	
Leeuw	 (van	 IJperen	 &	 Leen,	 2015).	 De	 personen	 die	 in	 deze	 gesprekken	 deelnamen	 waren	 degenen	 die	
verantwoordelijk	zijn	voor	het	vormen	van	de	3Hoek.	
	
Aan	 de	 hand	 van	 de	 voorbereidende	 fase	 zijn	 er	 zes	 buurtcentra	 geselecteerd,	 in	 samenspraak	 met	
Maatschappelijke	Ontwikkeling,	om	diepte-interviews	(verdiepingssessies)	af	te	nemen.	Drie	diepte-interviews	
bij	werkzame	3Hoeken	en	drie	op	locaties	met	een	(nog)	niet	werkzame	3Hoek.	Aan	de	hand	van	een	canvas	is	
er	op	een	positieve	manier	dieper	ingegaan	op	succesfactoren,	competenties	en	een	toekomstbeeld.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Figuur	1:	3Hoekcanvas	

 
Stedelijke bijeenkomst 
Op	de	Stedelijke	bijeenkomst	worden	resultaten,	succesfactoren	en	kennis	gedeeld	tussen	werkzame	en	(nog)	
niet	werkzame	 3Hoeken.	 Dit	wordt	 gedaan	 door	 een	 algemene	 introductie,	 het	 presenteren	 van	 resultaten,	
succesfactoren	en	kennis	delen	met	elkaar	aan	thematafels.	De	volgende	thema’s	worden	besproken:		
	

o Zelfwerkzaamheid	(wederkerigheid),		
o Samen	buiten	de	lijntjes	kleuren,		
o Benodigde	competenties	voor	een	goed	functionerende	3Hoek,		
o Betrekken	van	de	gebruikers	van	een	buurthuis	in	de	3Hoek,		
o Welke	tools	heb	ik	nodig	om	een	3Hoek	te	vormen?	
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2. Functioneren 3Hoek 
	
Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	de	3Hoek	in	elke	context	anders	is	en	anders	functioneert.	In	het	algemeen	wordt	
de	3Hoek	gezien	als	‘een	samenwerkingsvorm	tussen	drie	partijen:	een	sociaal	beheerder,	een	beheergroep2	en	
een	 facilitair/technisch	 beheerder’.	 Er	 zijn	 daarentegen	 onduidelijkheden	 bij	 3Hoeken	 over	 wat	 de	 3Hoek	
verder	inhoudt;	wanneer	ben	je	wel	een	3Hoek	en	wanneer	niet?		
	
“Sommige	professionals	snappen	nog	steeds	niet	wat	een	3Hoek	is,	bv.	een	gebruikersoverleg	waar	iemand	van	

het	facilitair	/	technisch	beheer	bij	zit	is	geen	3Hoek.”	
	
Ook	 blijkt	 uit	 gesprekken	 met	 nog	 niet	 werkzame	 3Hoeken	 dat	 facilitair/technisch	 beheer	 coördinatoren,	
sociaal	 beheerders	 en	 bewoners	 soms	 verschillende	 visies	 hebben	 op	 de	 3Hoek.	 Ze	 denken	 anders	 over	 de	
opdracht,	de	onderlinge	rolverdeling	en	hebben	andere	verwachtingen	over	verantwoordelijkheden	die	daarbij	
komen	kijken.	Verschillende	visies	zorgen	voor	onduidelijkheid	en	staat	het	vormen	van	een	werkende	3Hoek	
in	de	weg.	
	
“Het	is	vaak	onduidelijk	wat	je	mag	doen.	Je	zegt	aan	de	ene	kant:	je	mag	meedenken	over	de	huiskamer	en	
over	de	borden.	Maar	aan	de	andere	kant	zijn	er	regels	vanuit	facilitair	/	technisch	beheer.	Wat	mag	ik	dan	

wel?”	
	
Bij	werkzame	3Hoeken	wordt	de	samenwerking	gezien	als	een	gelijkwaardige	samenwerking	tussen	‘partners’	
met	 mandaat	 over	 besluitvorming.	 Dit	 besef	 en	 eigenaarschap	 leidt	 tot	 het	 behalen	 van	 successen,	
bijvoorbeeld	de	goedkeuring	van	plannen	voor	de	‘Huiskamer’	in	het	buurtcentrum.	Ook	wordt	ervaren	dat	de	
lijntjes	korter	zijn,	besluitvorming	sneller	gaat	dan	voorheen	en	de	verantwoordelijkheden	voor	de	 toekomst	
van	het	buurtcentrum	samen	gedragen	worden.	
	

“Om	een	3Hoek	te	vormen	moet	je	gelijkwaardigheid	voelen.	Je	werkt	dan	even	voor	de	3Hoek,	niet	voor	je	
SMO/Facilitair/technisch	beheer/bewonerscommissie.	Je	zit	hier	als	orgaan	om	tafel	met	gelijkwaardigen.	De	

input	en	signalen,	daar	ga	je	mee	aan	de	gang.”	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2	In	een	3hoeksoverleg	is	er	een	delegatie/afgevaardigden	van	alle	actieve	bewoners/gebruikers	die	deelnemen.	Deze	koppelen	weer	terug	
naar	alle	andere	gebruikers/actieve	bewoners.	
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3.  Werkvormen 3Hoek 
	
De	 3Hoek	 kent	 verschillende	 manieren	 van	 samenwerken.	 In	 dit	 hoofdstuk	 worden	 verschillende	 aspecten	
belicht	die	belangrijk	zijn	voor	de	werkzaamheid	van	een	3Hoek.		
 
3.1 Vergaderstructuur 
De	 partners	 in	 de	 3Hoek	 werken	 niet	 allemaal	 dagelijks	 samen,	 maar	 zien	 elkaar	 regelmatig.	 In	 werkzame	
3Hoeken	 is	 er	 altijd	 een	 vergaderstructuur	 die	 is	 vastgesteld.	 De	 samenwerking	 draait	 grotendeels	 om	deze	
vergaderingen/bijeenkomsten	waar	beslissingen	worden	genomen	over	fysieke	en	sociale	zaken.		
	

“Het	gaat	hier	anders	dan	in	een	3Hoek;	dat	is	fysiek	en	sociaal.	-	Gebruikersoverleg”	
	
Ook	zijn	er	frequente	bijeenkomsten	met	gebruikers	van	het	pand,	om	mensen	betrokken	te	houden	en	op	de	
hoogte	te	houden	van	wat	er	speelt.	Een	frequente	samenkomst	(minimaal	een	keer	 in	de	2	maanden)	blijkt	
belangrijk,	omdat	de	betrokkenheid	anders	te	 laag	wordt.	Het	 is	de	taak	van	een	sociaal	beheerder	om	deze	
frequentie	 in	 de	 gaten	 te	 houden	 en	 bij	 te	 lage	 betrokkenheid	 /	 	 lage	 frequentie	 van	 samenkomst	 actie	 te	
ondernemen.	

	
“Het	liefste	komen	we	om	de	8	weken	samen.	Als	je	als	sociaal	beheerder	present	bent	op	locaties	hoor	je	alles,	

iedereen	doet	wat.	3	tot	4	keer	per	jaar	komen	we	samen	met	alle	gebruikers.”	

	
3.2 Verantwoordelijkheid 
Bij	 werkzame	 3Hoeken	 heerst	 er	 een	 gevoel	 van	 gelijkheid	 tussen	 facilitair/technisch	 beheer,	 sociaal	
beheerders	 en	 beheergroepen.	 Beslissingen	worden	 samen	 genomen	 en	 gedragen,	 en	 zij	werken	 in	 of	 naar	
medebeheer	toe.		
	

	“We	doen	aan	medebeheer.	Dat	is	nodig.	Het	beste	werk	doe	je	met	z’n	allen.”	
“We	zijn	ideale	‘buurmannen.”	

	
Bij	buurtcentra	met	de	intentie	om	een	3Hoek	te	vormen	is	te	zien	dat	activering	van	bewoners(groepen)	als	
een	 barrière	 wordt	 ervaren	 door	 sociaal	 beheerders.	 De	 verantwoordelijkheid	 die	 bewoners	 zouden	
moeten/kunnen	nemen	wordt	als	te	zwaar	gezien,	stellen	zij.		
	
Bij	 werkzame	 3Hoeken	 is	 te	 zien	 dat	 de	 rol	 en	 verantwoordelijkheid	 van	 de	 ander	 erkend	wordt	 en	 dat	 er	
consensus	en	openheid	bestaat	over	deze	verdeling.	Deze	consensus	en	openheid	zorgt	voor	gelijkwaardigheid	
binnen	 de	 samenwerking.	 Het	 kan	 een	 barrière	 zijn	 als	 de	 rollen	 en	 verantwoordelijkheden	 niet	 wederzijds	
erkent	worden,	er	onduidelijkheid	heerst	over	de	rolverdeling	of	dat	partijen	het	niet	met	elkaar	eens	zijn.		
	

“Het	dagelijks	bestuur	gaat	niet	om	fysieke	aanwezigheid,	maar	verantwoordelijkheid.”	
“Als	ergens	een	klap	op	gegeven	moet	worden,	bespreken	we	dat	in	de	3Hoek.”	
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3.3 Rolverdeling 
Tijdens	het	onderzoek	is	aan	de	deelnemers	de	volgende	vraag	gesteld:	“Wat	is	jouw	rol	in	de	3Hoek?”.	Figuur	2	
geeft	de	antwoorden	van	individuen	in	een	werkzame	3Hoek	weer.		

	
Figuur	2:	Verantwoordelijkheid	en	rolverdeling	in	de	3Hoek	
		
Bij	3Hoeken	in	opstart	viel	het	op	dat	de	rollen	helemaal	niet	of	veel	passiever	omschreven	worden	(zoals	‘goed	
kunnen	overleggen’	of	‘naar	elkaar	luisteren’).	Wel	werd	aangegeven	dat	er	behoefte	is	aan	duidelijkheid	over	
de	 rolverdeling	 en	 dat	 het	 opstarten	 makkelijker	 zou	 gaan	 als	 iedereen	 eerst	 over	 een	 duidelijke	
rolomschrijving	beschikt	in	de	3Hoek.		
	
Wie	de	rol	van	‘facilitair/technisch	beheer’	en	‘sociaal	beheerder’	vervullen	op	een	locatie	in	de	3Hoek,	is	vrij	
duidelijk.	Daar	 ligt	hun	opdracht	vanuit	de	gemeente.	Dit	 is	echter	niet	altijd	zo	bij	 ‘de	bewoner’,	deze	heeft	
geen	opdracht	van	‘bovenaf’.	Op	veruit	de	meeste	locaties	bestaat	deze	‘poot’	uit	gebruikers	van	het	pand,	bij	
een	 enkele	 locatie	 bestaat	 deze	 ook	 uit	 mensen	 uit	 de	 buurt	 die	 het	 pand	 zelf	 niet	 gebruiken	 of	 een	 al	
georganiseerde	groep	bewoners.	Naast	het	deelnemen	in	overleggen	met	de	3Hoek	maken	zij	vaak	ook	deel	uit	
van	andere	overleggen,	zoals	een	programmaraad	of	gebruikersraad.	
	

“Het	mooiste	is	dat	we	de	neuzen	van	bewoners	volgen,	maar	we	geven	professionele	ondersteuning	of	
wakkeren	aan.	We	willen	het	verhaal	van	de	bewoners	vertalen	in	de	vierkante	meters	van	de	panden.”	

	
3.4 Doen! 
Wat	opvalt	is	dat	er	bij	werkzame	3Hoeken	vaak	gesproken	wordt	over	‘werkgroepen’	of	de	intentie	om	deze	
te	vormen.	Werkgroepen	houden	zich	bezig	met	projecten	zoals	het	vormgeven	van	de	huiskamer,	 inrichting	
van	het	pand	of	communicatie.	Zij	zijn	de	doeners.	Zonder	doeners	zijn	plannen	vaak	niet	uitvoerbaar.	Bij	niet	
werkzame	3Hoeken	valt	het	woord	‘werkgroep’	niet.	
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4. Succesfactoren  
	
Er	 zijn	 verschillende	 factoren	 die	 meewegen	 in	 het	 proces	 van	 het	 werken	 naar	 een	 (succesvol)	 werkende	
3Hoek.	 Uit	 het	 onderzoek	 zijn	 elf	 factoren	 gedestilleerd	 die	 bijdragen	 aan	 de	 weg	 naar	 deze	
samenwerkingsvorm.	
	
4.1 Gemeenschappelijke visie 
Wanneer	 er	 gekeken	 wordt	 naar	 alle	 3Hoeken	 is	 duidelijk	 te	 zien	 dat	 werkzame	 3Hoeken	 vanuit	 een	
gezamenlijke	visie	het	sociale	voor	het	fysieke	kunnen	zetten	(of	in	ieder	geval	naast	elkaar	kunnen	behandelen	
in	de	3Hoek).	Zo	neem	je	met	een	gemeenschappelijke	visie	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid.	
	
“Je	hebt	een	gedeelde	visie	nodig.	Mensen	die	een	algemeen	belang	hebben	kunnen	mensen	met	eigen	belang	

uit	een		bewonersgroep	mee	trekken	om	een	juist	functionerende	bewonersgroep	te	formeren.”	
	
De	randvoorwaarde	om	tot	een	gemeenschappelijke	visie	te	komen	is	dat	partijen	in	de	3Hoek	het	algemeen	
belang	voor	het	eigen	belang	 te	kunnen	 zetten.	De	gemeenschappelijke	visie	als	 succesfactor	werd	 specifiek	
benoemd	door	werkzame	3Hoeken.	Het	motiveert	mensen	om	samen	ergens	voor	te	staan	en	vanuit	deze	visie	
beslissingen	te	maken.	
	
“Het	algemene	belang	van	een	pand	in	een	wijk	moet	voorop	staan.	Eigenbelang	is	een	moeilijke,	om	dit	over	te	

hevelen	naar	algemeen	belang.”	
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Opvallend	is	dat	er	bij	alle	gesprekken	gelijksoortige	doelen	worden	genoemd	voor	de	3Hoek.	De	doelen	zijn:	
o Het	openhouden	van	het	pand,		
o respect	voor	elkaars	rol	in	het	leven	en	binnen	het	buurtcentrum,	
o zorgen	voor	een	hoge	bezettingsgraad,		
o medebeheer,		
o participatie	van	buurtbewoners	bevorderen,		
o samenwerken,		
o met	elkaar	een	oplossing	willen	en	kunnen	zoeken,	
o voor	iedereen	toegankelijk	zijn.		

	
	
4.2 Competenties 
Uit	 het	 onderzoek	 blijkt	 dat	 er	 verschillende	 competenties	 cruciaal	 zijn	 voor	 het	 vormen	 van	 een	werkzame	
3Hoek.	Deze	resultaten	zijn	een	uitwerking	van	de	vraag:	“Wat	gaat	er	goed	in	jullie	3Hoek”?	en	“Wat	is	jouw	
rol?”	gesteld	tijdens	het	onderzoek.	 In	Tabel	1	 	 is	te	zien	welke	algemene-	en	rolspecifieke	competenties	van	
belang	zijn.	
	

Algemene	
competenties	
	

● Flexibiliteit,		
● Kunnen	schakelen,		
● Oplossingsgericht	denken,	
● Signaleren,		
● Helikopterview,		
● Algemeen	belang	voor	eigenbelang	kunnen	zetten,		
● Voor	de	missie	/	gemeenschappelijk	visie	van	de	3Hoek	staan,	
● Erkennen	van	noodzaak	van	elkaars	rol	in	de	3Hoek,		
● (Samen)	kunnen	beschrijven	wat	je	wil	-	plannen	kunnen	schrijven	als	3Hoek.	

	 sociaal	beheerder	 Facilitair	/	technisch	beheer	 Bewoner	

Rolspecifieke		
competenties	

● Aanjagen,		
● Organiserend	vermogen,	
● (vergader)structuur	kunnen	
opbouwen/	faciliteren,	

● Procesmanagement/	
procesbegeleiding,	

● Inclusiviteit	waarborgen,	
● Meerdere	doelgroepen	
aanspreken	en	betrekken,	

● Vertaalslag	kunnen	maken	
van	behoeften	naar	visie	en	
actie,	

● (gevoelige)	thema’s	
bespreekbaar	maken.	

● Sociale	invulling	kunnen	
geven	aan	werkzaamheden,		

● Buiten	kaders	kunnen	
denken	en	handelen,	

● Opbouwende	feedback	
kunnen	geven	(niet	nee	
verkopen,	maar	meedenken	
over	een	ja).	

● Vanuit	algemeen	belang	
kunnen	denken	(niet	
alleen	vanuit	eigen	
belang),	

● Denken	en	handelen	in	
kansen,	

● Communicatief	vaardig.	

Tabel	1:	Algemene	en	rolspecifieke	competenties	
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4.3 Vrijwilligersnetwerk 	
Het	is	belangrijk	dat	de	sociaal	beheerders	actief	bezig	zijn	met	het	opbouwen	van	een	vrijwilligersnetwerk	met	
verschillende	 trekkers	 in	 een	 wijk.	 Dit	 geldt	 ook	 voor	 het	 werven	 en	 faciliteren	 van	 deelnemers	
(bewoners/gebruikers)	aan	de	3Hoek,	zodat	een	(vrijwilligers)netwerk	niet	op	1	iemand	berust.	Dit	zorgt	ervoor	
dat	er	een	stabiele	3Hoek	is	die	ook	nog	functioneert	als	er	bijvoorbeeld	iemand	ziek	wordt	of	uitvalt.	Ook	kan	
deze	‘poot’	in	de	3Hoek	geen	realistische	afspiegeling	van	de	wijk	zijn,	als	deze	op	1	of	2	mensen	berust.		
	
“De	verantwoordelijkheid	ligt	bij	de	sociaal	beheerders	om	de	kans	te	grijpen	om	een	3Hoek	te	formeren	en	te	

verduurzamen.”	
	

Soms	 heerst	 er	 een	 beeld	 onder	 sociaal	 beheerders	 dat	 alle	 taken	 overgenomen	 moeten	 worden	 door	
vrijwilligers.	 Dit	 is	 niet	 het	 geval.	 Sociaal	 beheerders	 blijven	 nodig	 om	 aan	 te	 jagen,	 te	 faciliteren,	 kaders	 te	
geven	waar	nodig	en	als	procesbewaker	te	functioneren.	

	
4.4 Procesbegeleiding 
Uit	de	verdiepingssessies	blijkt	dat	wanneer	de	 sociaal	beheerder	als	procesbegeleider	 in	het	werk	 staat,	dit	
een	zeer	positieve	bijdrage	heeft	op	het	 functioneren	van	een	3Hoek.	Dit	houdt	 in	dat	de	 sociaal	beheerder	
activerend,	motiverend,	af	en	toe	sturend,	als	een	coach	die	ook	in	het	veld	staat.	Maar	ook	vanaf	‘boven’	het	
geheel	kan	bekijken	om	bij	te	sturen.	Kunnen	delegeren,	zonder	los	te	laten.		
	
4.5 Beleidskaders 
De	3Hoek	 is	een	plek	waarbinnen	 individuen	met	elkaar	 in	een	veilige	omgeving	binnen	en	buiten	de	 lijntjes	
van	het	beleid	kunnen	en	durven	kleuren.	Bij	3Hoeken	die	buiten	de	lijntjes	kleuren	is	te	zien	dat	de	individuen	
in	de		3Hoek	elkaar	vertrouwen	en	hierdoor	stappen	durven	te	zetten	die	zij	anders,	zonder	elkaar,	niet	zouden	
zetten.	Er	wordt	gezamenlijk	gegaan	voor	een	doel	en	er	wordt	niet	gelijk	opgegeven	bij	een	kritische	noot	of	
afwijzing	van	een	gezamenlijk	plan.	Er	wordt	gedacht	in	kansen.	
 
4.6 Gelijkwaardigheid 
Werkzame	3Hoeken	werken	samen	in	een	veilige	omgeving	waarin	zij	zich	vrij	voelen	om	(gevoelige)	informatie	
aan	te	kaarten	en	samen	naar	een	oplossing	te	zoeken.	Het	is	hiervoor	van	belang	dat	de	ander	erkend	wordt	
in	zijn	of	haar	opdracht	in	de	3Hoek	en	buiten	de	3Hoek,	maar	er	ook	erkend	wordt	dat	je	samen	voor	1	doel	
gaat.	
		
“Mensen	denken	met	je	mee,	je	bent	van	belang	voor	de	omgeving,	je	informeert	mensen,	je	doet	ook	wat	terug	

in	de	wijk.	Dit	is	gemeenschappelijke	verantwoordelijkheid.”	

	
4.7 Noodzaak 
In	veel	gevallen	is	het	zo	dat	noodzaak,	zoals	het	sluiten	van	een	pand	of	het	worden	van	een	sleutelpand,	zorgt	
voor	 het	 in	 actie	 komen	 van	 bewoners	 en	 andere	 partijen.	 Zo	 is	 er	 in	 één	 geval	 al	 een	 3Hoek	 gevormd	 in	
Utrecht,	nog	voordat	de	opdracht	er	van	de	gemeente	was,	omdat	de	er	een	hoge	noodzaak	tot	handelen	en	
samenwerking	was.	Andere	voorbeelden	zijn	het	gemis	van	een	sociaal	beheerder	 in	een	pand	of	extra	 inzet	
van	bewoners	om	ruimere	openingstijden	te	kunnen	handhaven	voor	een	buurt.	

	
“Noodzaak	leidt	tot	betrokkenheid.”	
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4.8 Koetjes en kalfjes 
Informele	en	gezellige	momenten	tussendoor	maakt	dat	een	3Hoek	beter	werkt.	Men	durft	dan	eerder	buiten	
de	lijnen	te	kleuren	omdat	je	je	samen	sterk	en	vertrouwd	voelt:		
	

“Je	hebt	dat	bakkie	koffie	met	elkaar	nodig.”	
	

“In	gesprek	gaan	met	elkaar,	dialoog	aangaan.	Weten	waar	knelpunten	liggen,	elkaar	kritische	feedback	
kunnen	geven	etc.	Eerst	was	het	voornamelijk	formeel,	nu	kunnen	we	het	ook	over	de	koetjes	en	kalfjes	hebben	
dit	zorgt	voor	een	fijne	samenwerking.	Er	zitten	ook	gezellige	momenten	tussen,	maar	we	kunnen	ook	formeel	

zijn.”	
	

4.9 Ruimte voor het sociale en kleine dingen 
Uit	 de	 gesprekken	met	 werkzame	 3Hoeken	 en	 niet	 werkzame	 3Hoeken	 blijkt	 dat	 er	 in	 overleggen	 van	 niet	
werkzame	3Hoeken	(zo	goed	als)	niet	wordt	gesproken	over	de	sociale	aspecten	van	een	buurtcentrum,	maar	
vooral	over	fysieke	zaken	van	het	pand.	Bijvoorbeeld	de	zalen	en	het	reserveringssysteem.	Werkzame	3Hoeken	
stellen	veel	meer	sociale	zaken	aan	de	kaart.	
	

“Pas	als	je	het	kleine	eert,	kun	je	verder.”	
“Als	mensen	ervaren	dat	het	hun	niks	oplevert,	dan	stappen	ze	op.”	
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Het	blijkt	wel	dat	 je	als	3Hoek	ook	moet	kijken	naar	de	kleine	fysieke	dingen	in	een	pand.	Dit	kunnen	dingen	
zijn	die	gebruikers	aandragen	puur	vanuit	eigenbelang.	Door	deze	‘kleine,	fysieke	dingen’	serieus	te	nemen,	kan	
ook	 de	 samenwerking	 in	 de	 3Hoek	 serieus	 genomen	 worden	 door	 bewoners	 -	 zij	 voelen	 zich	 dan	 namelijk	
gehoord!	 Het	 eigenaarschap	 en	 belang	 van	 deelname	 aan	 de	 3Hoek	 kan	 groeien.	 Het	 fysieke	 is	 vaak	
onvermijdelijk,	maar	wel	een	opstap	en	voorwaarde	om	over	sociale	zaken	te	denken	en	handelen.	

	
“Een	succesvolle	3Hoek	kijkt	naar	behoeften	van	bewoners.	Ook	wanneer	dit	gaat	om	Wifi-bereik	of	deuren.”	

	
4.10 Vertrouwen en betrouwbaarheid 	
Vertrouwen,	 veiligheid	 en	 rust	 in	 de	 communicatie	 tussen	 alle	 partijen	 in	 een	 (potentiële)	 3Hoek	 is	 erg	
belangrijk.	 Als	 er	 onderstromen	 zijn	 van	 emoties	 of	 gedachten,	 die	 soms	 kunnen	 zorgen	 voor	 een	 gevoelige	
sfeer	of	roddelgedrag,	moet	daar	aandacht	aan	gegeven	worden	om	misverstanden	te	voorkomen.	Het	is	niet	
altijd	duidelijk	dat	deze	verantwoordelijkheid	bij	de	sociaal	beheerder	ligt.	
	

“Openheid	en	kritiek	op	elkaar	voeren	moet	altijd	kunnen.	Je	voert	dialoog	en	streeft	altijd	naar	een	betere	
presentatie	met	z’n	allen.	De	deur	staat	altijd	open	bij	mij	als	sociaal	beheerder.”	

“Wanneer	er	in	mindere	mate	vertrouwen	wordt	gevoeld	heeft	dit	direct	invloed	op	het	vergaderproces	binnen	
de	3Hoek.”	

	
Het	 behalen	 van	 successen	 en	 het	 ‘present’	 zijn	 in	 het	 buurtcentrum	 zelf	 blijken	 belangrijke	 factoren	 in	 het	
voelen	van	vertrouwen	en	veiligheid	van	alle	partijen	in	de	3Hoek.		

	
“De	vrijwilligers	hebben	een	band	met	mensen	die	ze	zien.”	

	
4.11 Helikopterview 	
Om	een	3Hoek	succesvol	te	formeren	heeft	een		sociaal	beheerder	een	helikopterview	nodig.	In	tijden	waarin	
‘Vernieuwend	 Welzijn’	 de	 norm	 is,	 is	 het	 nodig	 om	 duidelijk	 uit	 te	 leggen	 wat	 de	 nieuwe	
verantwoordelijkheden	 en	 ruimten	 zijn	 die	 bewoners	 kunnen	 pakken.	Dit	 is	 de	 verantwoordelijkheid	 van	 de	
sociaal	beheerder.	

	
“De	sociaal	beheerder	moet	signaleren	en	anticiperen:	samenlevingsopbouw.	De	verschillende	niveau’s	zien	om	
daarop	te	anticiperen.	Er	is	veel	deskundigheid	verloren	gegaan,	mensen	zijn	het	vak	ingerold,	maar	hebben	

daar	een	opleiding	voor	nodig.”	
	
De	motivatie	van	gebruikers/bewoners	om	mee	te	denken	en	doen	in	de	3Hoek	is	vaak	om	een	stem	te	krijgen	
vanuit	eigen	hun	ervaringen	als	gebruiker	(voor	een	eigen	activiteit).	Dit	 is	een	instrumentele3	motivatie	(van	
IJperen,	2013).	Dit	hoeft	geen	probleem	te	vormen,	maar	kan	wel	conflicteren	in	eigenbelang	versus	algemeen	
belang	 (helikopterview).	 Zoals	 het	 ontwikkelen	 van	 een	 gezamenlijke	 visie	 voor	 het	 pand	 en	 zijn	wijkfunctie	
waarborgen.	 De	 sociaal	 beheerder	 zou	 de	 instrumentele	 motivatie	 kunnen	 ombuigen	 naar	 een	 algemeen	
belang.	

	
“Hier	gaat	het	toch	nog	steeds	over	fysieke	zaken.	Niet	over	het	sociale.	Er	is	meer	focus	op	eigen	activiteiten,	

niet	over	pandzaken.”	
“In	…	zie	je	dat	er	meer	mensen	zijn	die	een	helikopterview	hebben:	wat	heeft	het	buurtcentrum	of	de	buurt	

nodig?	

	
                                                
3		Instrumenteel	=	What’s	in	it	for	me.	Ik	doe	iets,	omdat	ik	er	iets	voor	terug	krijg.	
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4.12 Buiten de lijntjes kleuren 
Ideeën	 die	 ‘buiten	 de	 lijnen	 van	 de	 geschetste	 kaders’	 vallen,	maar	 toch	 slagen,	worden	 vaak	 benoemd	 als	
grote	 successen	door	deelnemers	van	het	onderzoek.	Als	een	 idee	van	een	bewoner	en/of	 initiatief	door	de	
3Hoek	 wordt	 gesteund,	 heeft	 het	 namelijk	 een	 grote	 kans	 van	 slagen.	 Er	 wordt	 mandaat	 ervaren	 door	 de	
3Hoek	-	juist	als	er	‘buiten	de	lijntjes’	wordt	gekleurd.	Opvallend	is	het	enthousiasme	en	de	trots	waarmee	de	
deelnemers	dit	vertellen.		
	
In	 werkzame	 3Hoeken	 worden	 echter	 ook	 de	 kaders	 en	 regels	 benoemd.	 Centralisering	 van	 beleidskaders	
wordt	 als	 gewenst	 gezien.	Dit	 is	 paradoxaal	omdat	er	 gevraagd	wordt	om	 ruimte,	maar	er	daarin	 tegen	ook	
graag	kaders	worden	gezien	zodat	men	weet	waarbinnen	er	gepioneerd	kan	worden.	
	

“Het	zou	gemakkelijker	moeten	zijn.	Regels	heb	je	nodig,	maar	je	zou	ook	mensen	de	regels	kunnen	laten	
bepalen.	Je	hebt	zo	veel	aanbod	vanuit	de	buurt	zelf.	Je	moet	als	gemeente	een	rechte	lijn	trekken,	als	het	bij	

het	ene	buurtcentrum	kan	dan	moet	het	bij	het	andere	buurtcentrum	ook	kunnen.”	

	
4.13 Communicatie 
Intern	
Tijdens	het	onderzoek	werd	er	niet	echt	gesproken	over	onduidelijkheid	van	de	opdracht	rondom	de	3Hoek	en	
de	rol	van	het	facilitair	en	sociaal	beheer.	Toch	bleek	uit	bijna	alle	gesprekken	dat	de	opdracht	en	rollen	niet	zo	
duidelijk	zijn	geland.	Dit	is	op	te	lossen	door	duidelijk	te		communiceren	over	opdracht	en	de	rol	van	facilitair	
en	 sociaal	 beheer.	Dit	 is	 een	 taak	 voor	de	 gemeente.	Wanneer	dit	 op	een	 transparante	manier	 gebeurd,	 en	
burgers	ook	kunnen	meelezen,	zal	er	minder	verwarring	ontstaan	over	rollen	en	opdrachten	en	ontstaan.	Door	
ruimte	te	bieden	aan	transparante	communicatie	wordt	‘sabotagegedrag4’	(Academie	voor	organisatie	cultuur,	
2013)	vermeden.		
	
Extern	
Om	mensen	die	gebruik	maken	van	buurtcentra	zich	betrokken	te	laten	voelen	bij	het	buurtcentrum	en	nieuws	
actueel	te	kunnen	verspreiden	is	er	vaak	een	website	gemaakt	door	de	bewonersgroep	in	samenwerking	met	
de	3Hoek.	Dit	is	belangrijk	omdat	er	vanuit	de	burger	wordt	gecommuniceerd	en	de	bewonersgroep	mandaat	
voelt	 over	 de	 programmering,	 communicatie	 en	 het	 beheer	 van	 een	 pand.	 Door	 via	 een	 website	 te	
communiceren	over	programmering,	 communicatie	en	beheer	wordt	alles	wat	 levendiger	en	voelen	mensen	
zich	 verbonden.	 Zo	wordt	 er	 bij	 veel	 buurtcentra	 ook	 social	media	 ingezet	 om	mensen	 te	 betrekken.	 Soms	
worden	 de	 sociaal	 media	 accounts	 door	 een	 sociaal	 beheerder	 beheerd,	 soms	 door	 bewoners	 en	 soms	 in	
samenwerking	met	elkaar.	

	

 
 
 
 
 
 

                                                
4	Sabotagegedrag	=		Dit	kan	gaan	om	mopperen	tegen	collega’s,	expres	stil	zijn	tijdens	vergaderingen,	ja	zeggen	en	nee	bedoelen,	
afspraken	niet	nakomen,	etc.	
	



13	

5. Aanbevelingen 
	
Hoe	bereik	je	dat,	een	werkzame	3Hoek?	Wat	heb	je	daar	voor	nodig?	Deze	vragen	zijn	tijdens	het	onderzoek	
gesteld	aan	deelnemers.	
	
In	dit	concluderende	hoofdstuk	worden	aanbevelingen	gedaan	voor	het	vormen	van	een	werkende	3Hoek.	Dit	
wordt	 in	deze	rapportage	gedaan	op	macroniveau	(algemene	aanbevelingen)	en	 in	een	privé	gesprek	ook	op	
meso	 (organisatie)	 en	 micro	 (locatie)	 niveau	 teruggegeven.	 De	 algemene	 aanbevelingen	 beschreven	 in	
paragraaf	5.1	t/m	5.9	gelden	voor	alle	3Hoeken	in	Utrecht.	

	
5.1 Buiten de lijntjes kleuren 
Wanneer	men	er	voor	kiest	om	als	3Hoek	een	visie	na	 te	 streven	en	er	hierbij	 soms	buiten	de	 lijnen	van	de	
beleidskaders	 wordt	 gekleurd	 is	 het	 belangrijk	 dat	 dit	 gebeurt	 in	 een	 veilige,	 transparante	 sfeer.	 Om	 dit	 te	
bereiken	 zijn	 er	 verschillende	 methodes	 die	 dit	 veiligheidsgevoel	 vergroten.	 Speel	 bijvoorbeeld	 Het	 grote	
kernkwaliteitenspel	 (Öfman,	 2009)	 of	 zoek	 een	 leuke	 activiteit	 voor	 buiten	 om	 teamverbondenheid	 te	
stimuleren.	

	
Daarnaast	 is	 het	 belangrijk	 dat	 de	 behaalde	 successen	 van	 de	 3Hoek	 benoemd	 en	 gevierd	worden.	 Dit	 kan	
gedaan	worden	door	af	en	 toe	een	bijeenkomst	 te	organiseren	om	te	 laten	zien	wat	er	 is	bereikt	of	 slingers	
ophangen	(en	3Hoek	koekjes	uitdelen)	wanneer	een	3Hoek	plan	succesvol	is.	

	
5.2 Training procesbegeleiding 
De	sociaal	beheerder	 is	 voor	veel	processen	 in	de	3Hoek	verantwoordelijk.	Dit	 vraagt	 veel	en	misschien	een	
andere	aanpak	dan	de	dagelijkse	bezigheden	van	sociaal	beheerders.	Wij	adviseren	dan	ook	een	training	aan	te	
bieden	aan	sociaal	beheerders	om	deze	aanpak	eigen	te	maken	en	toe	te	kunnen	passen	in	de	3Hoek.		
	
Tip:	 kijk	 als	 sociaal	 beheerder	 eens	 naar	 de	Deep	Democracy	methodiek	 (Academie	 voor	 organisatiecultuur,	
2016).	 Deze	 gaat	 in	 op	 de	 onderstromen	 van	 emoties	 die	 in	 een	 (samenwerkings)proces	 een	 stoorfactor	
kunnen	zijn.		

	
5.3 Gemeenschappelijke visie 
Door	met	 alle	partijen	 in	de	3Hoek	een	 visie	 te	 vormen	die	 iedereen	nastreeft,	wordt	het	 eigenaarschap	en	
willen	streven	naar	doelen	groter.	Het	stellen	van	de	volgende	vragen	aan	een	3Hoek	kan	helderheid	bieden	
over	een	gemeenschappelijke	visie: 

o Waar	willen	we	heen	met	het	buurtcentrum?		
o Waar	willen	we	heen	met	deze	samenwerking?	
o Wat	willen	we	bereiken	met	het	buurtcentrum	en	deze	samenwerking?		 	
o Welke	functie	willen	we	als	buurtcentrum	hebben	voor	onze	buurt?	
o Waar	gaan	we	ons	als	eerst	op	richten	om	ons	doel	te	bereiken?		 	
o Wie	richt	zich	waar	op?	

	
Deze	 vragen	 kunnen	 bijvoorbeeld	 worden	 gesteld	 tijdens	 een	 visiebijeenkomst.	 Het	 leiden	 van	 een	
visievorming	bijeenkomst	kan	het	beste	door	een	objectieve	partij	worden	uitgevoerd	zodat	 iedereen	zijn	of	
haar	input	kan	leveren.	Bijvoorbeeld	een	sociaal	beheerder	van	een	ander	pand.	
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5.4 Tools gebruiken 
Gebruik	middelen	die	er	al	zijn	om	tijd	en	moeite	te	besparen.	Denk	hierbij	aan:		

o Overeenkomsten	die	andere	3Hoeken	al	hebben	gemaakt,		
o Huisregels	van	andere	3Hoeken,		
o Weten	 van	 de	 budgetmogelijkheden	 (bv.	 initiatievenfonds)	 en	 deze	 kunnen	 inzetten	 naar	

behoefte	van	gebruikers,	
o Zelfwerkzaamheid	en	kwantificering	ideeën	voor	3Hoeken.	

	
Wij	adviseren	een	laagdrempelige,	transparante	en	centrale	plek	om	kennis	met	elkaar	te	kunnen	delen	zoals	
een	website	of	een	online	platform.		
 
5.5 MeeDoen 
De	 taak	 van	 de	 sociaal	 beheerder	 is	 het	 waarborgen	 van	 inclusiviteit	 in	 de	 3Hoeksamenwerking	 en	 in	 het	
buurtcentrum	zelf.	Dit	betekent	dat	de	sociaal	beheerder	verschillende	groepen	uit	het	buurtcentrum	bekend	
maakt	met	het	bestaan	van	de	3Hoek	en	promoot	om	hier	aan	deel	te	nemen.	Dit	kan	zijn	door	projecten	te	
initiëren	waar	mensen	vanuit	een	laagdrempelig	manier	en	instrumentele	motivatie	mee	kunnen	doen	zodat	er	
werkgroepen	 kunnen	 worden	 geformeerd.	 Als	 sociaal	 beheer	 kan	 je	 deze	 projecten	 initiëren	 vanuit	 een	
behoefte	van	bewoners/gebruikers/vrijwilligers.	Een	behoefte	kan	bijvoorbeeld	zijn:	nieuwe	deurklinken,	een	
tv	in	de	ontmoetingsruimte,	een	eigen	website,	lekkere	koffie	of	tosti	verkoop.		
	
Ook	 is	het	belangrijk	om	een	vrijwilligersnetwerk	 te	 formeren	waarin	vrijwilligers	 intrinsiek5	gemotiveerd	zijn	
om	hun	taken	uit	te	voeren	binnen	de	3Hoek	en	niet	alleen	actie	te	ondernemen	wanneer	de	sociaal	beheerder	
dit	vraagt	 (goodwill6).	Vraag	dus	als	 sociaal	beheerder	goed	door	waarom	mensen	zouden	willen	deelnemen	
aan	 de	 3Hoek	 en	 wat	 zij	 zouden	 willen	 bereiken.	 Sommige	 bewoners	 of	 gebruikers	 kunnen	 bijvoorbeeld	
intrinsiek/instrumenteel	gemotiveerd	zijn	om	deel	te	nemen	aan	de	3Hoek	vanuit	de	kleinste	problemen.	Het	
kan	het	gemis	aan	materiaal	zijn,	communicatie	niet	goed	loopt,	Wifi-bereik	of	veiligheid	in	het	pand.	Pak	deze	
motivaties	aan	en	zet	deze	om	in	participatie	in	de	3Hoek	of	een	(nieuwe)	werkgroep.		
	
De	 3Hoek	 heeft	 mandaat	 over	 programmering,	 communicatie	 en	 beheer.	 Rondom	 deze	 thema’s	 kunnen	
werkgroepen	of	participatie	in	de	3Hoek	worden	gerealiseerd.	Zie	figuur	3	voor	een	suggestie	van	door	te	lopen	
stappen	om	tot	een	werkgroep	te	komen.	

	
5.6 Structuur 
Het	 is	 belangrijk	 dat	 iemand	 de	 3Hoekbijeenkomsten	 initieert	 en	 dat	 er	 een	 vergaderstructuur	 is	 (agenda,	
notulen,	actiepunten,	communicatie,	 frequentie,	etc.).	Wanneer	dit	niet	organisch	gaat	 is	het	de	taak	van	de	
sociaal	 beheerder	 om	 hier	 op	 in	 te	 springen.	 Ook	 is	 het	 nodig	 dat	 er	 nagedacht	wordt	 over	 hoe	 er	met	 de	
achterban	van	de	gebruikerspoot	 in	de	3Hoek	omgegaan	wordt.	Op	welke	manier	 informeer	 je	 je	achterban,	
hoe	betrek	je	ze,	hoe	maak	je	dat	iedereen	zicht	gehoord	voelt,	etc.		
	
	
	
	
	
	
	

                                                
5	Intrinsieke	motivatie	-	mensen	werken	vanuit	zichzelf,	mensen	handelen	zonder	tussenkomst	van	andere	personen	en	factoren,	mensen	
worden	van	binnenuit	geprikkeld	tot	handelen.		
	
6	Goodwill	-	welwillendheid,	sympathie	
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Figuur	3:	Werkgroep	en	3Hoek	participatie	

 
	

5.7 Noodzaak 
Wanneer	er	een	noodzaak	ontstaat,	waar	mensen	zich	nog	niet	van	bewust	zijn,	is	het	de	taak	van	de	sociaal	
beheerder	en	facilitair/technische	beheerder	om	de	noodzaak	kenbaar	te	maken	onder	gebruikers/vrijwilligers.	
Noodzaak	 kan	 bijvoorbeeld	 zijn:	 een	 tekort	 aan	 vrijwilligers,	 het	 worden	 van	 een	 sleutelpand,	 geen	 beheer	
meer,	kortere	openingstijden	of	een	dreigende	sluiting	van	het	pand.	
	
5.8 Verduidelijking 3Hoekopdracht 
De	gemeente	Utrecht	kan	meer	richtlijnen	geven	over	wat	er	mogelijk	is	en	welke	rollen	professionals	spelen	in	
het	geheel	van	een	3Hoek	-	‘wat	wordt	er	verwacht?’.	Door	te	communiceren	welk	mandaat	de	3Hoek	heeft	en	
welke	kansen	dit	biedt,	kan	 ‘De	3Hoek’	minder	worden	gezien	als	een	opdracht,	maar	als	een	kans	voor	een	
buurtcentrum.		
	
Het	 is	belangrijk	om	te	benadrukken	 in	de	opdracht	naar	SMO’s	en	facilitair/technisch	beheerders	toe	dat	zij	
samen	 de	 verantwoordelijkheid	 dragen	 voor	 (het	 opbouwen	 van)	 de	 3Hoek.	 Ook	 de	 verduidelijking	 van	 de	
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verantwoordelijkheden	 van	 ‘gebruikers/vrijwilligers’	 en	 medebeheer	 in	 de	 3Hoek	 zou	 duidelijker	 kunnen	
worden	 geschetst	 vanuit	 de	 gemeente.	 Het	 is	 bijvoorbeeld	 niet	 zo	 dat	 vrijwilligers	 per	 definitie	 een	
buurtcentrum	moeten	gaan	runnen.	
	
5.9 Kennis delen 
Om	 te	 zorgen	 dat	 niet	 steeds	 het	 hetzelfde	 wiel	 moet	 worden	 uitgevonden	 adviseren	 wij	 Stedelijke	
bijeenkomsten	over	de	3Hoek	 te	blijven	houden	en	duidelijk	 te	 communiceren	als	gemeente	Utrecht	bij	wie	
men	voor	welke	vragen	terecht	kan	wanneer	er	sprake	is	van	de	opstart	van	een	3Hoek	of	kennis	nodig	is	over	
3Hoekprocessen.		
	

6. Stip op de horizon 
Wanneer	de	werkzame	en	niet	werkzame	3Hoeken	worden	gevraagd	om	hun	stip	op	de	horizon	aan	te	geven,	
lijken	de	antwoorden	erg	op	elkaar.	Het	draait	bij	alle	deelnemers	aan	het	onderzoek	vooral	om	inclusiviteit:	
	

“We	willen	graag	dat	het	pand	van	en	voor	alle	doelgroepen	in	de	wijk	is”.	
	

“Het	buurtcentrum	is	van	ons	allen.”	
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Bijlage I: Topiclijst 
	

Leidraad	Interviews	SMO’s	
	
Inleidende	tekst	
Door	het	introduceren	van	een	nieuw	tarievenbeleid	wat	betreft	wijkaccommodaties	in	de	gemeente	Utrecht	
komt	er	ruimte	voor	een	nieuw	samenwerkingsverband	genaamd:	De	3Hoek.	De	3Hoek	wordt	gevormd	door	
de	UVO	(Utrechtse	Vastgoed	Organisatie),	SMO	(Sociaal	Makel	Organisatie)	en	werkgroepen/beheergroep	van	
de	wijkaccommodaties.		
	
Wij	hebben	een	pilot	gedraaid	in	Buurtcentrum	de	Leeuw	in	2015	en	een	stedelijke	bijeenkomst	georganiseerd	
in	september	vorig	jaar	om	kennis	met	elkaar	te	delen	m.b.t.	de	3Hoek.	Dit	jaar	doen	we	een	onderzoek	naar	
de	3Hoek,	maar	dan	Utrecht	breed.	We	gaan	bij	alle	SMO’s	langs,	bezoeken	de	facilitair	overleggen	van	de	UVO	
en	houden	in	juni	en	juli	bij	6	locaties	in	Utrecht	een	diepte-interview	om	met	bestaande	en	(nog)	niet	
bestaande	3Hoeken	om	nog	dieper	in	te	kunnen	gaan	op	randvoorwaarden	en	succesvoorwaarden	van	de	
3Hoek	in	Utrecht.	In	september	organiseren	we	hier	weer	een	stedelijke	bijeenkomst	over.		

Topiclijst	

● Kun	je	wat	vertellen	over	de	3Hoeken	bij	jullie	SMO/	wijkaccommodaties?		
Zijn	er	3Hoeken?	Waar	wel	en	waar	niet?		
	

● Weten	jullie	wat	vanuit	de	gemeente	wordt	verwacht	en	welke	ruimte	wordt	gegeven?	
	
Bij	nog	niet	bestaande	3Hoeken	

● Waarom	is	er	geen	3Hoek?	
● Is	dit	wel	de	intentie?	
● Wat	is	er	nodig	om	een	3Hoek	te	vormen?	

	
Bij	bestaande	3Hoeken	

● Hoe	zijn	de	bestaande	3Hoeken	ontstaan?	
● Is	er	samen	een	visie	gevormd	met	de	3Hoek	over	het	heden	en	de	toekomst?	
● Hoe	loopt	de	besluitvorming?	
● Hoe	vaak	komen	zij	bij	elkaar?	In	welke	structuur?	Hebben	ze	daarbuiten	veel	contact	onderling?	
● Heb	je	het	idee	dat	mensen	in	volledige	openheid	met	elkaar	kunnen	spreken	over	thema's?	Voelen	

mensen	zich	veilig?	
● Zijn	er	afgebakende	taakverdelingen?	Zo	niet,	waarom	niet?	
● Heb	je	het	idee	dat	alle	partijen	in	de	3Hoek	genoeg	tijd	kunnen	investeren	om	een	effectieve	3Hoek	

te	vormen?	
	
Einde	interview	

● Danken	voor	medewerking,	
● We	nodigen	je	bij	deze	alvast	uit	voor	de	Stedelijke	bijeenkomst	in	september,	hier	krijg	je	nog	bericht	

over.	


