Nieuwsbrief “in de buurt gebeurt het”
April 2022

Beste buurtvoorzitters,
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de actuele ontwikkelingen met
betrekking tot “in de buurt gebeurt het” (IDBGH).
De nieuwsbrief bestaat dit keer uit:
• Terugkoppeling bijeenkomsten buurtvoorzitters
• Terugkoppeling stuurgroep
• Samenwerking basisonderwijs in de buurt en SBO
• Uitnodiging buurtvoorzittersbijeenkomst
We hopen jullie met deze nieuwsbrief voldoende te informeren.
Vragen en opmerkingen kun je mailen naar info@indebuurtgebeurthet.nl
Hartelijke groet,
Namens de stuurgroep en coördinatiegroep.

Om uitwisseling te faciliteren, organiseert de coördinatiegroep een tweede
buurtvoorzittersbijeenkomst op maandag 27 juni 15:00 uur
Heb je een goed voorbeeld vanuit jouw buurt, deel dit!
Ook specifieke (hulp)vragen kunnen worden gesteld!
Wil je erbij zijn, meld je dan hier aan

Terugkoppeling bijeenkomsten buurtvoorzitters
Nogmaals dank voor jullie tijd en input tijdens de eerste buurtvoorzittersbijeenkomst (in 2 groepen;
op 21 en 22 februari). Tijdens de bijeenkomst hebben we ervaringen uitgewisseld en onder andere
gesproken over de rol en positie van de buurtvoorzitter, hoe het gaat in de buurten (wat gaat goed en
wat kan beter) en welke ondersteuning (verder) nodig is.
Hierbij (nogmaals) de volgende documenten:
- Inventarisatie buurtvoorzitters
- Notulen buurtvoorzittersbijeenkomst
- Ondersteunende slides
- Beschrijving rol buurtvoorzitter

Terugkoppeling stuurgroep
De input van buurtvoorzitters-bijeenkomsten is op 9 maart 2022 gedeeld met de stuurgroep IDBGH.
De stuurgroep IDBGH bestaat uit:
- Ino Cornel (bestuurder Plein 013)
- Annemie Martens (CvB Opmaatgroep)
- Anneke Doorman (CvB Het Groene Lint)
- Gijs de Bont (CvB Biezonderwijs)
- Gerrit Overmans (wethouder gemeente Hilvarenbeek)
- Liselot Godschalx (T-PrimaiR)

De stuurgroep maakt uit de toegestuurde informatie (notulen buurtvoorzittersoverleg en
ondersteunende slides) op dat er nog veel onduidelijkheid is bij de buurtvoorzitters. Men ziet het als
de taak van de schoolbesturen om voor meer duidelijkheid te zorgen m.b.t. wat men nu écht moet
gaan doen. Dit dient de opdracht en de verantwoordelijkheid te zijn van de schoolbesturen en niet van
(adviseurs van) de gemeenten of Plein 013. De schoolbesturen dienen hierbij eenzelfde beeld m.b.t.
“in de buurt gebeurt het” uit te dragen met daarbij de focus op “passend onderwijs”. Dit dient
onderdeel te zijn van de eigen plan -en overlegstructuur. Benoemd wordt dat het belangrijk is dat we
elkaar hierop aan gaan spreken (schoolbesturen onderling, maar ook het samenwerkingsverband dat
de schoolbesturen hierop aan spreekt).
Besproken wordt dat het van belang is om in het verlengde van het programma gezamenlijke afspraken
te maken met de gemeenten in het OOGO (waarin de wethouders van de 5 gemeenten deelnemen).
Zowel inhoudelijk (beleidsmatig) als m.b.t. de financiën(welke stromen van middelen vanuit het
onderwijs en de gemeenten kunnen worden benut voor IDBGH).Het gaat hierbij niet alleen over enkele
projecten, maar alle (be)nodigde jeugdhulp. We dienen elkaar scherp te houden op de gemaakte

afspraken en dienen deze terug te zien op verschillende niveaus: regio HvB, regio Plein 013, lokaal(per
gemeente), etc.
Geconcludeerd wordt dat er stappen worden gemaakt, maar veel buurtvoorzitters nog zoekende zijn.
Momenteel ligt de focus vooral op de eigen leerlingen van de school, niet op alle leerlingen in de buurt.
Zicht krijgen op “waarom gaan deze leerlingen de buurt uit?” is nog lastig. Er gebeurt veel in de
buurten, maar de focus ligt soms nog niet op passend onderwijs.
Afgesproken wordt dat de signalen geagendeerd worden op de deelnemersraad van Plein 013 (21
maart 2022). Wegens tijdsgebrek wordt afgesproken om schriftelijk te reageren naar de
schoolbesturen die deelnemen in de stuurgroep. Een van de schoolbestuurders heeft hiervan gebruik
gemaakt. In de reactie wordt aangegeven dat de signalen (alsnog) dienen te worden besproken in de
deelnemersraad van Plein 013; met name als het gaat over de aanhoudende onduidelijkheid op de
werkvloer, bij de buurtvoorzitters. Voorgesteld wordt om één gezamenlijk verhaal, één beeld te
beschrijven/naar buiten te brengen; concreter dan dat eerder is gedeeld m.b.t. het programma “in de
buurt gebeurt het”.
De stuurgroep is op 6 april weer bij elkaar gekomen en heeft deze reactie besproken. De leden van de
stuurgroep kunnen zich vinden in deze reactie. Het is belangrijk dat we met elkaar een gezamenlijk
kader uitdragen. Het gaat daarbij niet alleen om het kader maar ook om de inkleuring hiervan. Nu is er
nog veel interpretatieruimte. De context in oktober is anders dan hoe deze nu wordt ervaren: het is
nu meer “ons” gezamenlijke verhaal. Voorkeur gaat uit naar iets wat we nog niet hebben ingezet:
bijvoorbeeld een animatie. Daarnaast is men bezig met het maken van een website waarop de
verschillende buurten informatie kunnen uitwisselen en good practices kunnen delen. Waar mogelijk
dient het e.e.a. te worden verbonden / ontsloten.
Kortom de signalen zijn besproken met de stuurgroep, gedeeld met de deelnemersraad en er
worden acties uitgezet om één gezamenlijk verhaal, één beeld te beschrijven. Hopelijk worden de
aangegeven onduidelijkheden hiermee ondervangen.

Samenwerking basisonderwijs in de buurt en SBO
Plein 013 heeft Anton Willemse gevraagd om als procesmanager te fungeren bij een aantal pilots,
waarin het basisonderwijs in de buurt en SBO gezamenlijk gaan toewerken naar geïntegreerde
ondersteuning op SBO-niveau binnen één of meer buurten. Hij is eerder voorgesteld in de nieuwsbrief
van Plein 013 (maart 2022).
Mocht je meer informatie willen of geïnteresseerd zijn om mee te doen aan een van de pilots, neem
dan gerust contact op met Anton door te mailen naar anton.willemse@plein013.nl
Gevraagd is aan Anton om bij iedere buurt een keer aan te sluiten om, te inventariseren welke kansen
er liggen in de buurten en waar nodig meer toelichting te geven op de bedoeling van de pilots. Mocht
je dus nog geen contact opgenomen hebben, dan kan dit betekenen dat Anton zelf het initiatief neemt
om (alsnog) aan te sluiten.

Om uitwisseling te faciliteren, organiseert de coördinatiegroep de tweede
buurtvoorzittersbijeenkomst op maandag 27 juni 15:00 uur
Heb je een goed voorbeeld, deel dit met ons!
Ook specifieke (hulp)vragen zijn welkom!
Wil je erbij zijn, meld je dan hier aan

