
Aanleiding
Ruim drie jaar geleden werd Bindkracht 
Venlo opgericht. Er gingen drie 
werkgroepen van vrijwilligers en 
professionals aan de slag die met 
doelgroepen en organisaties in het 
werkveld inmiddels veel hebben weten te 

bereiken. De werkgroep ‘Meedoen’ rondom armoede en sociaal 
isolement kwam daarin niet of nauwelijks vooruit. Door allerlei 
oorzaken had de werkgroep te maken met voortdurende (storende) 
wisselingen en onderlinge competitie van deelnemers en kwam de 
relatie met de wijk en de werkgroep t.b.v. een eerste gezamenlijke 
project niet goed op gang en was er o.a. onduidelijkheid over regie.

Met, door en voor de wijk
Na verloop van tijd werd geconstateerd dat een pilot en het 
leerproces enkel kan slagen wanneer de werkgroep een meer 
fundamenteel commitment met de doelgroep moet zoeken om op 
grond daarvan concreet samen - werken te introduceren. M.n. ook 
vanwege de precaire thematiek alsook de kwetsbare posities van 
deelnemers. Daarvoor introduceerde ’t Groenewold een plan om 
doelgroepen en werkgroep meer fundamenteel met ‘kwetsbaarheid’ 
en ‘eigen kracht ontwikkelen’ in contact te brengen. Daarvoor werd 
een in het werkveld reeds beproefde methodiek gevonden welke voor 
doelgroepen, die op een onderscheidende manier met (een dreigend) 
sociaal isolement te maken hebben, ingezet kan worden. Maar dan 
methodisch zo, dat er een fundamenteel commitment tussen leiding 
en deelnemers bestaat waarin ieders deskundigheid nodig is om 
sociale binding en onderlinge samenhang en zelfstandigheid van een 
doelgroep te kunnen bereiken.
Die doorontwikkeling wil de werkgroep Meedoen nu vormgeven. Het 
voorgaande traject was kennelijk nodig om tot de gegroeide inzichten 
te kunnen komen. 
De werkgroep Meedoen is in 2018, onder een sterkere regie en 
begeleiding samen met de wijk Vastenavondkamp, een pilot gestart. 
Deze wijk kent een breed spectrum van  culturen (  40 
nationaliteiten), heeft veel met segregatie, armoede en isolement van
bewoners te maken. Dat was het moment om daarvoor het project 
Weefkracht in te zetten.

Weefkracht
Vandaag de dag wordt er veel gesproken over kwetsbare burgers. Het
project ‘Weefkracht’ neemt deze vermeende kwetsbaarheid als 
uitgangspunt. Weefkracht werkt met kleine groepen en begint bij de 
doelgroepen zelf. Hetgeen daar leeft en van onderop als kracht 
ontwikkeld kan worden. Deelnemers leren hun eigen geschiedenis en 



achtergrond aan te spreken. In een groepsproces wordt vervolgens 
geleerd een creatief gereedschap te hanteren door de eigen  
persoonlijke achtergrond als kwaliteit en uitgangspunt te nemen. 
Daardoor ontstaat ruimte en leert men vertrouwen op wat in jezelf 
voorhanden is.
Uit dit werkproces van kijken, reflecteren en doen ontstaan concrete 
werkstukken die vervolgens worden geëxposeerd. Bezoekers wordt 
gevraagd actief in het proces deel te nemen. Dat gebeurt doordat 
werkstukken tijdelijk van eigenaar wisselen. Dit voortschrijdende 
proces wordt vastgelegd waardoor de geschiedenis van een werkstuk 
maar ook het eigenaarschap groter wordt. Zo kan er aan een 
gemeenschappelijke geschiedenis of zo men wil, toekomst, worden 
geweven waarin ‘verbinding met elkaar’ een rode draad vormt.
Het doel van Weefkracht is gemeenschappelijke uitgangspunten van 
deelnemers op te sporen, bewust te laten worden en weer werkbaar 
te maken om daardoor de eigen sociale omgeving te helpen 
versterken. 
Het zijn deze draden die centraal door dit project lopen. Het zijn geen 
afzonderlijke (kwetsbare) strengen. Want een tapijt bestaat vooral uit 
met elkaar verweven draden. Daardoor krijgt het kleur en weefkracht.
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