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Introductie
BankjesCollectief wordt volwassen! Na 3 seizoenen en al bijna 1000 geopende bankjes zijn allerlei
buurten en straten tot openlucht huiskamers getransformeerd op zogeheten ‘BankjesDagen’.
Na een start in Amsterdam Oost in 2014 is het initiatief verspreid over binnen- en buitenland, is
de organisatie geprofessionaliseerd, steeds minder afhankelijk van subsidiestromen en dragen
groeiende aantallen lokale BankjesAmbassadeurs en -Hosts het project uit.
Het concept van BankjesCollectief is simpel en krachtig. Buurtbewoners en organisaties worden
uitgenodigd op BankjesDagen hun stoep te transformeren tot openbaar huiskamercafé. Hiermee
worden drempelloze ontmoetingsplekken gecreëerd waar buurtgenoten met elkaar in contact
kunnen komen.
Terugkijkend naar de zomer van 2016 en in de aanloop naar het vierde seizoen, biedt dit
onderzoeksrapport een evaluatie van het afgelopen BankjesSeizoen; met twee grote BankjesDagen,
1
diverse Buurt BankjesDagen en ten minste 456 geopende bankjes tot en met 18 september 2016
dit jaar.
Het rapport behandelt de algemene ervaringen van BankjesHosts en de effecten van de door hen
geopende bankjes. Het schetst een beeld van wat er gebeurt in de aanloop naar, tijdens en na
BankjesDagen. Hoofddoel van het onderzoek is het beoordelen in welke mate het BankjesSeizoen
2016 beantwoordt aan de missie en doelstellingen van de BankjesCollectief organisatie.
De missie van BankjesCollectief, als vermeld in het projectplan 2016-2017, luidt:
BankjesCollectief moedigt iedereen aan om de stoep te gebruiken als gedeelde huiskamer; de
blijvende ontmoetingsplek die de sociale verbanden tussen buurtgenoten duurzaam versterkt.
De doelstellingen van BankjesCollectief zijn:
● Het duurzaam versterken van de sociale structuur in een buurt door nieuwe ontmoetingen
● Het versterken van het thuisgevoel en gevoel van tevredenheid en veiligheid in de buurt
● Het aanzetten van de transformatie van de stoep tot blijvende ontmoetingsplek
● Het aanmoedigen en versterken van buurtinitiatief
Na een toelichting van de onderzoeksmethoden behandelt dit rapport de organisatie achter
BankjesCollectief. Aansluitend worden de doelstellingen van de organisatie, verdeeld over ‘Voor
BankjesDag’, ‘Tijdens BankjesDag’ en ‘Na Bankjesdag’ doorlopend behandeld. Het rapport sluit af
met een samenvattende conclusie en enkele aanbevelingen voor komende BankjesSeizoenen.

1 Naast deze aangemelde bankjes op de website van BankjesCollectief zijn er ook diverse bankjes geopend in binnenen buitenland die nog niet op de website vermeld staan. Daarnaast staan er verschillende BankjesDagen op de
planning voor later in het jaar. Ook deze zijn nog niet bij de 456 Bankjes voor dit jaar opgenomen.
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Methodiek
Het doel van dit onderzoek is om het BankjesSeizoen 2016 te evalueren, op basis van de missie
en doelstellingen van BankjesCollectief als benoemd in de inleiding. De onderzoekscases
zijn alle 4562 bankjes van het BankjesSeizoen 2016, geopend tijdens de grote BankjesDagen
op 5 juni en 18 september, evenals diverse Buurt BankjesDagen en geopende bankjes op
zelfgekozen data. Na afloop van de seizoensafsluiter op 18 september zijn online enquêtes
verspreid naar alle deelnemers in het adressenbestand (N=75)3. De enquête bestond uit
gesloten vragen, open vragen en een aantal stellingen (zie bijlage 2).
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De respondenten van dit onderzoek zijn de BankjesHosts; degenen die één of meerdere
keren tijdens het BankjesSeizoen 2016 een bankje hebben geopend. Van de in totaal 75
respondenten hebben 54 BankjesHosts een bankje in eigen buurt geopend en 14 in een
buurt die hij/zij goed kent. Bovendien heeft 65% van de respondenten (ook) eerder in
het seizoen - en dus langer voor het invullen van de vragenlijst - een bankje geopend4.
Dankzij deze onderzoeksresultaten kan dit rapport goed inzicht geven in de effecten van
BankjesCollectief op de buurt; voor, tijdens en vooral na BankjesDagen.
3

Ook bezoekers van de geopende bankjes worden meegenomen in het onderzoek. Wegens
de beperkte respons op de bezoekersenquête is ervoor gekozen enkel het anekdotisch
materiaal (open vragen) van deze onderzoeksgroep voor dit rapport te gebruiken.
Desondanks hebben ook de BankjesHosts goed zicht op de bezoekers van BankjesCollectief.
Tot slot zijn beeldmateriaal, inschrijfgegevens, door de organisatie verzamelde anekdotes,
het projectplan en organisatorische gegevens gebruikt als data voor het onderzoek.

2 Exclusief de niet op de website aangemelde bankjes en geplande BankjesDagen in 2016.
3 De enquête is verspreid onder deelnemers van BankjesCollectief binnen Nederland. Hiermee vallen buitenlandse
BankjesHosts buiten de onderzoeksgroep.
4 Alleen respondenten die eerder dan 18 september (ook) een bankje geopend hebben, zijn bevraagd over de lange
termijn effecten van BankjesCollectief.
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Organisatie BankjesCollectief
Stichting We The People ziet de stad als gedeeld canvas dat we samen kunnen inkleuren.
BankjesCollectief wordt vanuit deze stichting georganiseerd door een kernteam van vijf
leden. Zij werken aan de groei en inclusiviteit van BankjesCollectief. Hierbij is er aandacht voor
drie doelgroepen: betrokken bij de buurt, nieuw in de buurt en aangewezen op de buurt.
Een belangrijke taak is het lokaal, nationaal en internationaal promoten van het initiatief
middels on- en offline communicatie, persberichten en het samenwerken met diverse
partners. Daarnaast initieert het kernteam de (internationale) BankjesDagen, organiseert
ze samen met partners en BankjesAmbassadeurs lokale Buurt BankjesDagen, verzorgt de
organisatie diverse partners van advies en organiseert ze tijdens de BankjesDagen sinds
2016 Stoepvertier (zoals de Muzikale Karavaan of de Complimentenmeisjes). Het kernteam
werd in 2016 bijgestaan door vier lokale projectleiders met een groot netwerk die in een
bepaald gebied of wijk actief BankjesCollectief onder de aandacht brengen en de drie
doelgroepen betrekken. Daarnaast is er een dertigtal vrijwillige BankjesAmbassadeurs en
wordt het kernteam bijgestaan door externe adviseurs.

Het BankjesSeizoen
Tijdens het BankjesSeizoen 2016 werden - tot nu toe - minstens 456 bankjes geopend tijdens
twee grote BankjesDagen en diverse Buurt BankjesDagen. Waar de BankjesSeizoenen van
2014 en 2015 bestonden uit enkel collectieve BankjesDagen op elke eerste zondag van de
zomermaanden, werd het seizoen van 2016 anders georganiseerd.
Met twee grootschalige gezamenlijke BankjesDagen (op 5 juni en 18 september) werd het
BankjesSeizoen 2016 geopend en gesloten. Hiernaast werden doorlopend in het seizoen diverse
Buurt BankjesDagen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld in Utrecht Overvecht, Amsterdam
Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost, en waren er enkele speciale edities, bijvoorbeeld
met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De Buurt BankjesDagen ontstonden
veelal in samenwerking met de partners, maar ook op initiatief van BankjesAmbassadeurs.
Ook konden BankjesHosts een eigen dag kiezen om hun bankje te openen, zonder deel
te nemen aan een grote of Buurt BankjesDag. In de winter staan er nog enkele speciale
BankjesDagen op de agenda in samenwerking met een mantelzorgorganisatie, een
woningbouwcorporatie en Gemeente Amsterdam. Zo groeit BankjesCollectief uit naar een
initiatief dat naast collectieve activiteiten ook lokale initiatieven faciliteert.
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Organisatie BankjesCollectief
Een greep uit het programma van het BankjesSeizoen 2016:

BankjesAmbassadeurs
Om deelname en bekendheid in verschillende wijken en steden te stimuleren, worden
sinds het seizoen van 2015 lokale BankjesAmbassadeurs ingezet. Met behulp van een door
de organisatie aangeboden handleiding en promotiemateriaal faciliteren deze actieve
bewoners de organisatie van lokale BankjesDagen en de ontwikkeling van buurtnetwerken.
In 2015 zetten 7 vrijwillige BankjesAmbassadeurs zich in voor de promotie en organisatie van
BankjesCollectief in eigen buurt, dit jaar groeide dit aantal naar 33.
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Organisatie BankjesCollectief
BankjesHosts
De on-officiële BankjesAmbassadeurs zijn uiteraard de BankjesHosts zelf. Via de website
www.bankjescollectief.nl kunnen bewoners en organisaties een bankje aanmelden. Dat
kan met een eigen of gemeentebankje en met een bankje die permanent of tijdelijk buiten
staat. Deelname is laagdrempelig en vrij in te vullen; BankjesHosts zijn vrij om te bepalen
wat georganiseerd en geserveerd wordt. De organisatie biedt BankjesHosts middelen om
het bankje te promoten, zoals ansichtkaarten om buren uit te nodigen, posters en vlaggen.
Op de website kunnen zij hun eigen poster maken en downloaden. In 2016 hebben 200
BankjesHosts (in samenwerking met InShared) bovendien een BankjesCollectief buitenkleed
ontvangen om het bankje nog meer te laten opvallen op de stoep. Ook hebben 100 hosts
(ism VSBfonds) een stevig kartonnen BankjesCollectief krukje ontvangen.

“Dank voor het mooie kleed
en de leuke kartonnen
bijzetbankjes.”

“Heel hartelijk bedankt voor
het mogelijk maken van het
creëren van een poëtisch
DROOMOORD, de leuke
krukjes en de vlag en het
mooie matje.”

“Doorgaan. En leuk dat bedrijven jullie
steunen, zoals met het vloerkleed, de
kartonnen stoeltjes, Ben and Jerry ijs e.d..”

Groei en spreiding van BankjesCollectief
In verhouding tot vorige seizoenen zien we een exponentiële groei van het aantal geopende
bankjes. In het eerste seizoen (de zomer van 2014) werden 162 bankjes geopend, in 2015
waren dit er 292 en in 2016 456. Tot nu toe zijn in drie seizoenen al bijna 1000 bankjes geopend.
In seizoen 2016 zijn veruit de meeste bankjes geopend in Amsterdam (241), maar ook
in Utrecht (29), Amersfoort (10), Rotterdam (12), Den Haag (6), Kampen (4), Gouda (4),
Groningen (5), Eindhoven (7) en andere steden en dorpen. Hoewel er nog steeds sprake
is van een concentratie in Amsterdam, zijn dit BankjesSeizoen ongeveer de helft van de
bankjes buiten de ‘geboortestad’ geopend. Sinds de eerste BankjesDag in Amsterdam in
2014 spreidt BankjesCollectief dus steeds verder uit naar andere plekken in het land.
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Organisatie BankjesCollectief
In allerlei soorten buurten worden bankjes geopend. Van Utrecht Overvecht - een wijk met
veel minimahuishoudens en meer dan 70% aan sociale huurwoningen - tot Lombok - een
Utrechtse wijk in opkomst - en van Amsterdam Zuid - een relatief welvarend stadsdeel - tot
Amsterdam Zuid-Oost, waar veel diversiteit is en lage inkomensgroepen wonen. Zie de kaart
hieronder voor een compleet overzicht.

Daarnaast groeit het initiatief aan bekendheid in het buitenland. In 2016 zijn o.a. in België,
Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Spanje, Turkije, Ierland, de Verenigde Staten, Australië, Taiwan,
Brazilië en Zuid-Afrika bankjes geopend. Dit zijn met recht bankjes pioniers, die zelf contact
zoeken met BankjesCollectief en/of besluiten om een bankje te openen. Een deel wordt
zelfs direct ambassadeur om de naamsbekendheid van BankjesCollectief in hun land te
vergroten en zo te stimuleren dat nog meer bankjes worden geopend.
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Organisatie BankjesCollectief
De internationale groei van BankjesCollectief is deels te verklaren door de hoge
mediawaarde 5 van het initiatief, waardoor ook toekomstige BankjesHosts over de grens
over BankjesCollectief kunnen lezen. Daarnaast is de website in het Engels en Duits
vertaald. BankjesCollectief wil de komende jaren de groei van internationale bankjes en
BankjesAmbassadeurs blijven stimuleren.
1

4

Samenwerking
BankjesCollectief werd in het eerste jaar voor 100% ondersteund door subsidies en fondsen
en groeide in 2015 naar een dekking van 65% subsidies/fondsen en 35% semi-private
middelen. In 2016 bestond de dekking uit 62% subsidies/fondsen (Stichting Doen, VSBfonds
en Fonds Wiggers van Kerchem). In samenwerking met woningbouwcorporaties (Ymere,
De Alliantie, Eigen Haard en Stadgenoot) en de gemeente Amsterdam werd 20% gedekt
en extra aandacht besteed aan aandachtsgebieden in Amsterdam. Samenwerkingen
met commerciële merken, zoals InShared en Ben & Jerry’s, zorgden voor 18% van het
budget voor BankjesCollectief. Daarnaast organiseert BankjesCollectief nu in opdracht
van passende organisaties BankjesDagen of Stoepvertier bij bankjes.
BankjesCollectief werkt samen met lokale projectleiders die ingezet zijn om in
aandachtswijken meer bekendheid te geven aan het initiatief en om bankjes te openen
met bewoners uit de wijk. Dit seizoen zetten vier lokale projectleiders zich in voor dit doel en
zijn twaalf bankjes weggegeven in aandachtswijken in Amsterdam Noord, Oost, Zuidoost
en Nieuw-West (veelal aan sociale huurders).
Tot slot werkt BankjesCollectief samen met maatschappelijke organisaties als het COA,
de Diaconie, HVO Querido, het Danspaleis, Ieder1, Starters4Communities en verschillende
kerken om kwetsbare doelgroepen te bereiken.
5 1.500.000 euro, vastgesteld door PR bureau Blyde op basis van een selectie van de behaalde media aandacht (in
2014 en 2015)
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1. Voor BankjesDag
Bekendheid BankjesCollectief
De meeste BankjesHosts kennen BankjesCollectief via buren, vrienden, familie of collega’s
(29%) en via social media (26%) van de BankjesCollectief organisatie. 17% van de
deelnemers komt bij BankjesCollectief terecht via artikelen en items in de krant, magazines,
op de radio of televisie. Het initiatief wordt even goed verspreid door de organisatie en
BankjesAmbassadeurs; 17% van de BankjesHosts heeft op deze manier van BankjesCollectief
gehoord. 7% van de BankjesHosts heeft een bankje geopend nadat hij of zij zelf een bankje
heeft bezocht.
Wie opent een bankje?
Zowel bewoners als organisaties kunnen meedoen aan BankjesCollectief. 68% van
respondenten geeft aan als bewoner een bankje geopend te hebben. 39% doet dit vanuit
een organisatie of bedrijf, zoals een sociale organisatie, winkeliersvereniging, buurthuis of
kunstenaarsatelier. Dit percentage overlapt, wat betekent dat BankjesHosts ook in beide
rollen een bankje openen; zo kan het organiseren van een bankje tot doel hebben om
buurtgenoten beter te leren kennen, en tegelijkertijd om de bekendheid van een bedrijf of
organisatie te vergroten.
30% van de respondenten heeft tijdens het BankjesSeizoen 2016 alleen een bankje
geopend. Dit relatief hoge percentage getuigt van de laagdrempeligheid voor deelname
aan BankjesCollectief. Daarnaast opent 25% een bankje met vrienden, familie of collega’s,
21% met huisgenoot of partner en 21% met zijn of haar buren. Vooral dit laatste percentage
is opmerkelijk; BankjesCollectief blijkt een gemakkelijke aanleiding te zijn voor bewoners om
zich samen met buren te organiseren.

1 op de 5
30%

opent een
bankje met
buren

opent alleen
een bankje
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1. Voor BankjesDag
Motivatie
Waarom openen bewoners of organisaties een bankje? Meer dan de helft (55%) van de
BankjesHosts geeft aan met BankjesCollectief mee te doen om zijn/haar buren beter te
leren kennen. Dit is een positief signaal, gezien het bevorderen van burencontacten en
-familiariteit een van de basisdoelstellingen van BankjesCollectief is. Daarnaast doet 64%
mee om de straat gezelliger te maken en 12% om veiligheid in de straat te bevorderen. 28%
van de respondenten geeft aan een bankje te openen om zich meer thuis te voelen in de
buurt. Belangrijke motivatie van Bankjeshosts is dus zeker ook om de sfeer en leefbaarheid
in straat en buurt te verbeteren.
Ik doe mee aan BankjesCollectief om...
...mijn buren (beter) te leren kennen
...ideeën of plannen voor de buurt te bespreken
...me meer thuis te voelen in mijn buurt
...mijn hobby/interesses met anderen te delen
...mijn bedrijf/organisatie te laten zien
...een leuke tijd met vrienden, collega's en/of familie te hebben
...de straat veiliger te maken
...de straat gezelliger te maken
Overig
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

39% doet mee met BankjesCollectief om zijn/haar bedrijf of organisatie te laten zien.
Ongeveer 1 op de 5 (18%) van de BankjesHosts doet mee om een hobby of interesse
met anderen te delen. Dit is een interessant gegeven, aangezien het organiseren van een
bankje rondom een hobby of fascinatie mogelijkheid biedt om verbinding met anderen
te maken op basis van andere parameters dan bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau en
etniciteit. Zo zijn er BankjesHosts die jiu jitsu of salsalessen geven, hosts die anderen leren over
tuinieren of breien, die de eigen LP-collectie afdraaien of traditionele gerechten serveren.
Klaarblijkelijk biedt Bankjescollectief de mogelijkheid om je werkgerelateerde en nietwerkgerelateerde identiteit uit te dragen en daarmee de stoep en straat een persoonlijk
tintje te geven.

“Jullie geweldige idee om je te verbinden met elkaar door uit te dragen wat je in huis hebt, dat
leidde tot het plaatsen van het bankje [....].”

Bijna een derde (31%) van de BankjesHosts opent een bankje om ideeën of plannen
voor de buurt te bespreken. Dit seizoen bijvoorbeeld om een gemeenschappelijke tuin te
ontwikkelen, de verbetering van een buurtplein te bespreken, of om een antwoord te vinden
op de winkelleegstand in de straat. Meer over deze vliegwiel-functie van BankjesCollectief
is te lezen in het hoofdstuk ‘Na BankjesDag’.
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2. Tijdens BankjesDag
Evaluatie BankjesCollectief
De algemene beoordeling van BankjesCollectief is positief: 24% van de BankjesHosts geeft
het initiatief het rapportcijfer 10 en 22% een 9. Het gemiddelde rapportcijfer is een 8,4. De
waardering van BankjesCollectief blijkt ook uit het feit dat 77% van de BankjesHosts zeker
volgend jaar weer een of meerdere bankjes zal openen. 19% opent misschien een bankje
en slechts 4% is dit niet van plan.

“Top initiatief!
Ga zo door."

77 %
opent volgend
jaar weer een of
meerdere bankjes

“Complimentje voor de
organisatie! Echt een heel
leuk idee/initiatief dit!"

8,4
rapportcijfer voor
BankjesCollectief

“Hele leuke idee bankjesdag
brengt ook saamhorigheid in
de buurt."

Evaluatie eigen bankje
63% van de Bankjeshosts vond zijn/haar bankje een (groot) succes. Ongeveer 1 op de
10 BankjesHosts vond zijn of haar bankje niet succesvol, vaak omdat men graag meer
bezoekers had gehad. Het gemiddeld aantal bezoekers per bankje is 15.

“De buurtbewoners vonden het gezellig, de taarten werden lekker bevonden, de kinderen
waren enthousiast over de lange hinkelbaan die ze maakten, er waren een paar bewoners
die nog niet eerder bij buurtactiviteiten waren geweest.”
“Buurtbewoners en voorbijgangers gaven aan dat ze het een leuk initiatief vonden, sympathiek,
gezellig, maar dat ze wilden dat het drukker was.”
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2. Tijdens BankjesDag
Ontmoeting
Meer dan de helft (55%) van de BankjesHosts geeft aan op BankjesDag zijn of haar buren
(beter) te hebben leren kennen.

“Wat me het meest bijgebleven is? Buren die het bankje gezellig vonden staan! En mensen
die in een keer ons ontdekten door de gezellige uitnodigende uitstraling van het bankje.”
“Een rasta buurman die dag in dag uit voorbij loopt maar niet naar binnen durfde. Nu hadden
we hem op 18 september meer of minder gedwongen om er gezellig bij te komen. Hij kreeg
wat te eten en te drinken en nu is hij gisteren even komen buurten in de winkel en heeft hij ook
door deze dag andere mensen leren kennen. Dit was een mooi moment.”
“Ontzettend leuk om je buren te leren kennen, kan zomaar voorkomen dat ik met ze op een
terrasje beland!”

Ongeveer een kwart (26%) van de bankjesbezoekers waren onbekenden van de
BankjesHosts. Gemiddeld ontmoetten BankjesHosts 10 nieuwe mensen door het openen
van een bankje. De BankjesHosts (uitgaande van gem. 2 hosts per bankje) ontmoetten in
totaal 9120 mensen (uit hun buurt) gedurende het BankjesSeizoen 2016. De ontmoetingen
tussen bezoekers bij elk bankje (gem. 15) zijn hierbij niet meegerekend.

“Iedereen vindt het leuk elkaar
wat beter te leren kennen, niet
alleen van gezicht.”

55%
heeft zijn of
haar buren
beter leren
kennen

“Leuk om oude bekenden
weer te zien, bizar dat we zo
dichtbij wonen, maar elkaar
maar zo weinig zien.”

“[....]een leuk idee om zo
jong en oud met elkaar te
verbinden.”
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2. Tijdens BankjesDag
BankjesDagen bieden tevens een relatief zeldzame, laagdrempelige mogelijkheid voor
sociaal contact voor mensen die enigszins geïsoleerd leven. Veel respondenten verwezen
naar dit bijkomende resultaat van BankjesCollectief om eenzaamheid tegen te gaan.

“Een nog jonge vrouw die in een scootmobiel zat, ze had ms, en kwam met haar kinderen. Het
was erg leuk om haar te ontmoeten om te horen hoe zij de wijk ziet. Omdat ze de deur niet zo
makkelijk uit komt was het bijzonder om haar te ontmoeten.”
“Een buurman van de overkant, die altijd heel erg op zichzelf is en zich nu heeft laten verleiden
tot koffie drinken bij de BankjesDagen.”
“Onze bewoners [van Volksbond RIBW-locatie De Brecht] vinden het reuzegezellig. Het bankje
verlaagt de drempel tussen hen en de rest van de maatschappij.”

Diversiteit van BankjeHosts en -bezoekers
Uitgangspunt van BankjesCollectief is dat het gemeenschappelijk gebruik van de stoep
een gemene deler kan zijn voor een diversiteit aan buurtgenoten. De organisatie beoogt,
met behulp van BankjesAmbassadeurs en door samenwerkingen met partners met een
groot en divers doelgroepbereik allerlei bewoners aan te sporen een bankje te openen.

Theorie 'Hyperdiversiteit'
Maar wat kan onder ‘diversiteit’ worden verstaan? Klassieke parameters
als leeftijd, gender, inkomen en etniciteit blijven van belang, maar de
laatste jaren is in de sociale wetenschap een aanvulling op het begrip
ontstaan, te vatten onder de term ‘hyperdiversiteit’5. Met dit perspectief
wordt meer nadruk gelegd op leefstijlen, interesses en attitudes, maar
vooral op de daadwerkelijke handelingen en acties van mensen. Juist
op basis van deze alternatieve bronnen van diversiteit en overeenkomst
kunnen betekenisvolle ontmoetingen plaatsvinden. BankjesCollectief
biedt een ‘setting’ waarin hyperdiversiteit de ruimte krijgt.

BankjesHosts1zijn gevraagd in te schatten in hoeverre hun bezoekers de diversiteit van de
buurt weerspiegelden. 46% gaf aan dat de bezoekers van hun bankje net zo divers waren
als de bewoners in hun buurt.

6 Tasan-Kok, T., van Kempen, R., Raco, M. & G. Bolt (2013) Report 1a Towards Hyper-Diversified European Cities: A
Critical Literature Review
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2. Tijdens BankjesDag
Op basis van de onderzoeksresultaten kan het volgende beeld geschetst worden van de
diversiteit van BankjesHosts. Dit laat zien dat bewoners met een uiteenlopende achtergrond,
leefstijl en woonsituatie deelnemen aan BankjesCollectief.
Mensen die een bankje openen tijdens BankjesDagen zijn vaak vrouwelijk, met een
gemiddelde leeftijd van 42 jaar. De jongste deelnemer is 24 jaar, de oudste 70 jaar.
Het opleidingsniveau varieert van MBO (19%) tot HBO (48%) en Universitair (32%). 65%
werkt fulltime of parttime in een bedrijf of als ZZP’er. Ongeveer 1 op de 10 BankjesHosts is
werkzoekende, 3% studeert, 4% is arbeidsongeschikt en 5% is met pensioen.
Meer dan een kwart van de BankjesHosts (26%) woont alleen. 37% woont met zijn/haar
partner en kind(eren) en 11% is een alleenstaande ouder.
Tot slot woont 44% in een koopwoning, 22% in vrije sector huur en woont ongeveer een
derde van de Bankjeshosts (31%) in een sociale huurwoning.
Werk je momenteel?
Werk je momenteel?
Werk je momenteel?

Wat
is je
hoogst
behaalde
diploma?
Wat
hoogst
behaalde
diploma?
Wat
is is
jeje
hoogst
behaalde
diploma?
1%

1%

1%
32%
32%
32%

48%
48%
48%

Universiteit
Universiteit
Universiteit
MBO
MBOMBO
HBO
HBOHBO
Geen 4%
Geen
Geen

19%
19%19%

4%
4% 4%
9%

2%

4%

4%

9%
9% 2%

5%

2%

5%
47%

5%

17% 17%

47%

Ja,of
ZZP-er
Ja, ik doe Ja,
vrijwilligerswerk
ZZP-er
eigenof eigen
onderneming
onderneming
47%
Ik studeer
Ja, ZZP-er of
eigen
Ik studeer
onderneming
Ik studeer Nee, ik Nee,
ben ik ben
werkzoekende
werkzoekende

12% 12%

17%

Ja, ik heb een betaalde
Ja, ik heb een betaalde
baan
baan
Ja, ik doe vrijwilligerswerk
Ja, ik heb Ja,
eenikbetaalde
doe vrijwilligerswerk
baan

Nee, ik ben
Nee, ik Nee,
ben ik ben
werkzoekende
arbeidsongeschikt
arbeidsongeschikt

12%

Nee, ik ben
Nee, ik Nee,
ben met
pensioen
ik ben
met pensioen
arbeidsongeschikt
Nee, ik ben
met pensioen
Overig

Overig

Woon je in een koopwoning, vrije
Overig
sector huurwoning of sociale
Woon je inhuurwoning?
een koopwoning, vrije sector
Woon je in een
koopwoning, vrije

Wat is je woonsituatie?

Wat is je woonsituatie?
Wat is je woonsituatie?

Ik woon alleen
Ik woon alleen

11%

11%7%

7%

11%

7%

26%

26%

6%
37%

37%

37%

13%

13%

26%
6%

13%

huurwoning of sociale huurwoning?
sector huurwoning of sociale
Ik woon alleen
huurwoning?

Ik woon met (een)
Ik woon met (een)
huisgenoot/huisgenoten
huisgenoot/huisgenoten

Ik woon met
Ik woon met mijn partner
Ik woon met mijn partner
(een)
6%

huisgenoot/hu
Ik woon met mijn partner en
Ik woon met mijn partner en isgenoten
kind(eren)
kind(eren)

Ik woon met

Ik woon met mijn kind(eren),
Ik woon met mijn kind(eren),mijn partner
zonder partner
zonder partner
Overig Overig

3%

3%

31%

Koopwoning
Koopwoning

3%

31% 31%

44%
44%

22%

22% 22%

Koopwoning

44%

Vrije sector
huurwoning

Vrije sector
Vrije sector
huurwoning

huurwoning

Sociale

Sociale
huurwoning
huurwoning
Sociale

huurwoning

Overig

Overig

Overig

Ik woon met
mijn partner
en kind(eren)

Naast bovenstaande persoonlijke kenmerken kan een inschatting van de diversiteit van
BankjesHosts gebaseerd worden op de variatie aan geopende bankjes dit BankjesSeizoen.
Van Franse wijnproeverij tot Portugese mate thee en verse Ethiopische koffie, van breibankje
tot vinylbankje, van ‘Fashion & Tea’ tot ‘Open Air Karaoke’ en ‘Groene Vingers’ bankjes; op
BankjesDagen toont de stad zich in al haar kleuren.
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2. Tijdens BankjesDag
Nieuw in, aangewezen op en betrokken bij de buurt
BankjesCollectief richt zich op grofweg drie doelgroepen: 'Nieuw in de Buurt', 'Aangewezen
op de Buurt' en 'Betrokken bij de Buurt'. De mate waarin deze bereikt zijn is kwantitatief niet
onderzocht. Wel zijn hieronder enkele voorbeelden en anekdotes van bankjes die specifiek
op deze doelgroepen gericht zijn.

Nieuw in de Buurt
BankjesCollectief kan mensen die nieuw in de buurt zijn de
mogelijkheid bieden om hun buurtgenoten te ontmoeten.
Zo zegt een bezoeker die onlangs is verhuisd: “Ik heb veel
bankjes bezocht maar zoveel moois gezien en meegemaakt!
Zoals de eerste keer dat ik een bankje bezocht in de straat,
was ik net verhuisd. Ik kende nog niemand!“ of zo opent een
nieuwe bewoner van een wijk in Groningen een bankje om
de nieuwe buren te leren kennen (zie kader).
Een ander voorbeeld komt van het Centraal Orgaan
Asielzoekers (COA), dat in samenwerking met Bijlmerpark
Theater een aantal bankjes heeft geopend in de Bijlmer (zie
foto). Op de bankjes werd taalles gegeven en de bewoners
van de COA noodopvang waren er als gast, hielpen mee met
de bankjes en met andere werkzaamheden zoals fotografie.
De bankjes vormden een plek waar niet alleen nieuwe
bewoners elkaar konden leren kennen buiten de context
van de opvanglocatie, maar waar ook ontmoetingen
plaatsvonden tussen nieuwe bewoners en mensen die al
langer in de buurt wonen. Het Bijlmerpark Theater droeg bij
aan de verbinding tussen nieuwe bewoners en bezoekers van
het theater door na afloop van de BankjesDag een openbaar
toegankelijk optreden te organiseren.
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Aangewezen op de Buurt
Een aantal bankjes is in het bijzonder gericht op het
bereiken van kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, daken thuislozen en minimahuishoudens. Hoewel deze groepen
niet per definitie op de buurt zijn aangewezen, leven zij
in veel gevallen wel meer geïsoleerd terwijl ze kunnen
profiteren van sterkere sociale bindingen met buurtgenoten.
Zo opende HVO Querido, een organisatie die opvang en
begeleiding verzorgt voor dak- en thuislozen, samen met
de BatjanBuren een ‘let’s get together’ bankje - bedoeld
om cliënten met andere buurtbewoners te verbinden. Ook
Volksbondlocatie De Brecht, een RIBW (Regionale Instelling
voor Beschermende Woonvormen) die huisvesting en
ondersteuning biedt aan psychosociaal kwetsbare mensen,
opende dit seizoen bankjes om bewoners met anderen in
contact te brengen. Andere voorbeelden zijn de bankjes
die werden geopend in samenwerking met het Danspaleis,
Starters4Communities, COA (hierboven genoemd), of door
ouderencentra (zie foto) en diverse kerken.
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2. Tijdens BankjesDag

Betrokken bij de Buurt
Een groot aantal bankjes wordt geopend door organisaties
die betrokken zijn bij de buurt, zoals kerken en buurthuizen.
Daarnaast worden er veel bankjes geopend door actieve
bewoners die zich inzetten voor de wijk. Organisatie 'Ondertussen
in de Spaarndammerbuurt' opende bijvoorbeeld een bankje om
buurtverhalen te verzamelen (zie foto), terwijl de initiatiefnemers
van de 'Ubuntu' stadstuin de oogst met bankjesbezoekers
deelden (zie foto). Zo vormt BankjesDag voor zowel organisaties
als actieve bewoners een mogelijkheid om in contact te komen
met de buurt: “Nieuwe bezoekers konden kennismaken met onze
organisatie en aanbod” en “We hebben mensen gesproken die
we als markt willen bereiken maar daar nog niet in slaagden.
Door de gesprekken weten we waarom en waar die bewoners
behoefte aan hebben”. Daarnaast slagen deze BankjesHosts
erin om bezoekers van hun bankje te activeren om bijvoorbeeld
ook vrijwilliger te worden. Dit blijkt o.a. uit quotes van actieve
bewoners: “Wij proberen meer buren bij onze buurtkamer te
betrekken” en “Twee toevallige passanten die plaatsnamen op
ons bankje hebben zich ook aangeboden om als vrijwilliger bij ons
te werken”. Lees meer over hoe BankjesCollectief buurtinitiatief
versterkt in het hoofdstuk ‘Na BankjesDag’.
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2. Tijdens BankjesDag
De stoep als openbare huiskamer
BankjesHosts promoten hun bankje onder buren en bekenden, maar op BankjesDagen
voorzien de bankjes de straat van een nadrukkelijk openbaar karakter. 32% van de
BankjesHosts geeft aan dat passanten vaak bij hun bankje stopten. Dit cijfer wijst erop dat
bij BankjesCollectief ook toevallige voorbijgangers aan kunnen sluiten en de straat werkelijk
als openbare huiskamer fungeert.

“Door de promo kwamen buren even langs en anderen waren blij met het pannetje of kommetje
soep dat ze meekregen. Voorbijgangers die niet konden zitten waren toch nieuwsgierig
en belangstellend en vonden het een leuk initiatief. Andere passanten vonden het leuk en
gezellig en bleven hangen en benoemden hoe gezellig en spontaan onze bewoners zijn."
“Muziek met Jos en Septimia en daarna met de kinderen afspelend doorgelopen naar einde
van me straat waar Ramfis zat met zijn salsa bankje en daar gespeeld voor hun en gedanst.”
“Iedereen zong en danste over straat, het was geweldig!”
“Door de buitenkleden en de plantjes was het een echte jordaneese huiskamer.”
"Omdat onze straat erg geliefd is als hardloopparcours, waren er zeeeeer veel hardlopers met
opmerkingen. Wel lachen, toch?"
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2. Tijdens BankjesDag
Daarnaast ontving 73% van de BankjesHosts positieve reacties uit de buurt op hun geopende
bankjes.

“In de buurtapp kwam nog een bedankje. Mensen bleven lang hangen. Iemand had een
flesje wijn meegenomen.”
“Inge heeft afgelopen zaterdag ook een bankje geopend. We hopen op een positieve
golfbeweging door de wijk!”
“Bij het uitnodigen van mijn buren vond iedereen het een heel goed idee. Een buurvrouw
is gekomen en heeft zelf gezongen, een buurvrouw zou komen en zelf drankjes meenemen
(helpen dus) maar kon uiteindelijk niet. Ze had wel een kaartje in de bus gedaan, zo leuk, dat
ben ik niet gewend hier in mijn buurt.”

73%
ontvangt
positieve reacties
uit de buurt
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3. Na BankjesDag
BankjesCollectief streeft ernaar om niet alleen tijdens, maar ook na de BankjesDagen
duurzaam bij te dragen aan het versterken van sociale verbanden in de buurt, het
(permanent) transformeren van de stoep als ontmoetingsplek en het aanjagen van nieuwe
initiatieven en plannen voor de buurt. Respondenten die meerdere keren een bankje
hebben geopend zijn daarom gevraagd naar de langere termijn effecten op de buurt.
Duurzame sociale contacten
Voor een groot deel van de BankjesHosts heeft het openen van een bankje bijgedragen
aan hun sociale contacten in de buurt. Een ruime meerderheid (55%) zegt door het openen
van een bankje buren beter te hebben leren kennen.

“Mensen die je anders alleen groet,
worden nu kennissen.”

“Mensen gaan vaker gesprekjes
aan onderling, het is echt veel
gezelliger geworden.”

55%
heeft zijn/haar
buren beter
leren kennen

“Veel buurtkinderen leren kennen die nu
vriendjes/vriendinnetjes zijn geworden van
mijn dochters. Daarnaast leuke contact
overgehouden met een aantal buren die we
nu regelmatig spreken.”

52%
heeft vaker
contact met
buren

Gemiddeld ontmoet men tijdens BankjesDag 10 nieuwe mensen, waarvan een groot deel
ook daarna met elkaar in contact blijft. Ruim de helft van de BankjesHosts (52%) heeft sinds
het meedoen met BankjesCollectief vaker contact met buren. Verder zegt 42% van de
deelnemers dat BankjesDag tot nieuwe, vriendschappelijke contacten heeft geleid.
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3. Na BankjesDag
Naast vriendschappelijk contact dragen de BankjesDagen ook bij aan een betere en meer
persoonlijke sfeer in de buurt. Ongeveer de helft (48%) van de hosts vindt het gezelliger in
de buurt sinds het meedoen aan BankjesCollectief, 31% vindt de buurt sinds BankjesDagen
even gezellig. BankjesCollectief vormt een aanknopingspunt voor buren om met elkaar in
gesprek te gaan. Ook geven respondenten aan dat buren elkaar vaker helpen.

3. Na BankjesDag

48%
vindt het
gezelliger in de
buurt

“[Ik merk] dat er over gepraat wordt, dat mensen openhartiger worden en meer delen met
elkaar.”
“Een buurman wil mij zijn instrument (piccolo) lenen zodat ik dat kan leren. Een buurjongen
vroeg of hij zijn oude brommer in onze tuin mag stallen.”
“Een ouder stel komt altijd als we een borrel organiseren en genieten er echt van - ze doen het
ook met het oog op situaties waarin ze ons misschien wel om hulp kunnen vragen.”
“Ik heb echt hele leuke mensen ontmoet. Ik voelde me meteen meer thuis in de buurt. Ik heb
allemaal leuke plannen gemaakt voor de buurt en een host bleek ook fotograaf te zijn. Die
had ik precies nodig voor een opdracht!”
“[Je] zegt elkaar meer gedag, informeert meer naar elkaar/wat meer omkijken naar elkaar
etc..”
“Er zijn vaker zondagen waarbij buren samen buiten eten en de kinderen met elkaar spelen
en volwassenen ook meedoen met verstoppertje! De straat is meer dan alleen een straat nu!
Er wordt gespeeld en er ontstaan leuke momenten samen. Veel deuren staan in de zomer
open!”
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3. Na BankjesDag
Dit type contact laat zien hoe BankjesCollectief bijdraagt aan het verminderen van de
anonieme sfeer die vaak heerst in stadswijken. Als buren bekend raken met elkaars gezicht
zonder intensieve relaties op te bouwen, wordt 'publieke familiariteit' opgebouwd.
Theorie 'Publieke familiariteit'
Publieke familiariteit betekent het vertrouwd raken met bekende
gezichten in de buurt zonder dat er sprake is van intensieve of langdurige
interactie7. Publieke familiariteit bevordert het leren ‘lezen’ van de
situatie, draagt bij aan het thuis voelen in de buurt en zorgt voor een
betere veiligheidsperceptie. Door verschillende doelgroepen met ieder
hun eigen leefwereld elkaar te laten ontmoeten, kan het openen en
bezoeken van een bankje bijdragen aan publieke familiariteit en het
tegengaan van anonimiteit.

Uit onderzoek is bekend dat dergelijke contacten kunnen bijdragen aan gevoelens van
tevredenheid, veiligheid en thuis zijn in de buurt. Dit blijkt ook bij BankjesCollectief het geval
te zijn. Een ruime meerderheid (57%) van de BankjesHosts ziet vaker bekende gezichten
in de buurt. Sinds het openen van een bankje voelt 43% van de hosts zich meer thuis en
ongeveer 1 op de 3 (31%) voelt zich veiliger in de buurt. Voor respectievelijk 36% en 31% is
het thuis- en veiligheidsgevoel gelijk gebleven.

57%
ziet vaker
bekende
gezichten in de
buurt

43%
voelt zich
meer thuis in
de buurt
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3. Na BankjesDag
Blijvende transformatie van de stoep als ontmoetingsplek
Bankjes, stoelen, plantenbakken en andere objecten in de openbare ruimte geven de straat
een persoonlijker en meer uitnodigend karakter. Permanente aanwezigheid van bankjes
kunnen deze effecten versterken, omdat de ontmoetingen dan vaker plaats kunnen vinden.
In totaal heeft 67% van de BankjesHosts regelmatig of permanent een bankje voor de deur
staan. 36% had dit ook al voordat zij meededen aan BankjesCollectief, wat betekent dat 1
op de 3 deelnemers aan BankjesCollectief aangespoord is vaker een bankje op de stoep
te zetten. 11% geeft aan dit nog van plan te zijn. BankjesHosts komen erachter dat ze op
deze manier, met een relatief kleine ingreep, zélf een bijdrage kunnen leveren aan een
prettigere buurt. Dit laat zien dat BankjesCollectief bijdraagt aan blijvende transformatie
van de stoep.

1 op de 3
BankjesHosts is
aangespoord
vaker een bankje
op de stoep te
zetten

“Mijn bank staat er het hele jaar en ik groet het hele jaar mensen die langslopen en iedereen
is altijd welkom op mijn bankje.”
“[....) de buurtcoöoperatie heeft nu een bankje naast de voordeur geplaatst, ik heb
aangekondigd dat ik voortaan wekelijks op de plek gedichten voor-en toedraag. "Het gedicht
van de week", hangt duidelijk leesbaar boven de bank.”
“Mijn bankje is het hele jaar open en daar krijg ik heeel veel positieve reacties op.”

“Mijn buurvrouw Julia die door ziekte een kleine leefwereld heeft, zit nu bijna dagelijks
(met mooi weer) op ons bankje. We horen haar praatjes maken met iedereen in de
buurt, terwijl ze de eerste keer dat we haar ontmoetten erg verlegen was. Nu is het
bankje het meeting punt voor geplande afspraken (met haar buddy) en spontane
praatjes."
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3. Na BankjesDag
In sommige gevallen inspireren BankjesHosts hun buren om ook iets op de stoep te plaatsen.
Eén op de vijf hosts (19%) zegt dat na BankjesDag meer buren een bankje, stoel, plant
of iets anders voor de deur hebben gezet. Bovendien worden bankjes na afloop van
BankjesDag meer gebruikt. Ruim een derde (36%) van de hosts geeft aan dat zij zelf vaker
op het bankje zitten. Daarnaast zegt 28% dat buren vaker gebruik maken van het bankje.
BankjesCollectief draagt dus niet alleen bij aan meer bankjes in de buurt, maar ook aan
een beter
gebruik
ervan.
Heb
je sinds
je deelname aan BankjesCollectief

(vaker) een bankje voor de deur staan?

Heb je sinds je deelname aan BankjesCollectief
Heb je sinds je deelname aan BankjesCollectief
(vaker) een bankje voor de deur staan?
(vaker) een bankje voor de deur staan?
Ja, sinds BankjesCollectief zet ik vaker

11%

13%

11%

13%

13%

22%

22%

22%

11%

Ja, sinds BankjesCollectief zet ik vaker
bankje
buiten
Ja,een
sinds BankjesCollectief
zet ik vaker
een bankje buiten
een bankje buiten

18%

18%

18%

Ik had al een bankje voor de deur
Ik had al een
bankje voor de deur
staan
staan

Ik had al een bankje voor de deur
staan Nee

Nee

36%

36%

Ja, sinds BankjesCollectief staat er
BankjesCollectief
staat
Ja,Ja,
sindssinds
BankjesCollectief
er voor de
permanent
eenstaat
bankje
deur er
permanent
een bankje
de deurvoor de deur
permanent
eenvoor
bankje

Nee Nee, maar ik ben dit wel van plan
Nee, maar ik ben dit wel van plan

36%

Nee, maar ik ben dit wel van plan

je bankje
door
je deelname
Wordt je bankje
je Wordt
deelname
aan
BankjesCollectief
Wordt jedoor
bankje
door
je deelname
aan
BankjesCollectief
aan BankjesCollectief vaker gebruikt?
vaker gebruikt?
vaker gebruikt?
Ja, ik zelf zit er vaker op
Ja, ik zelf zit er vaker op

7%

7%
29%

7%

36%

29%

36%

29%

36%

Ja, ik zelf zit er vaker op

Ja, de buren zitten er vaker op
Ja, de buren zitten er vaker op

Ja, de buren zitten er vaker op
Nee

Nee

28%

28%

28%

Nee

Weet ik niet

Weet ik niet

Weet ik niet

Katalysator voor buurtinitiatieven
BankjesCollectief draagt uit dat bewoners een actieve rol kunnen innemen bij het invullen
van de publieke ruimte. Zo kan elk geopend bankje gezien worden als een buurtinitiatief,
waarbij BankjesHosts waarde toevoegen door de straat en buurt sfeervoller, veiliger en
persoonlijker te maken.
Daarnaast kan BankjesCollectief ook functioneren als vliegwiel voor buurtinitiatieven en
actief burgerschap. Bijna de helft (48%) van de hosts heeft door BankjesDag ‘buurtgerichte’
contacten opgedaan, waardoor ze samen met buren zijn gaan werken aan plannen en
initiatieven voor de buurt. Zo zijn de geopende bankjes een plek waar nieuwe plannen
voor de buurt ontstaan en bestaande ideeën verder worden gebracht.
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3. Na BankjesDag
Respondenten spreken bijvoorbeeld over het organiseren van straatfeesten en
buurtbarbecues, het opzetten van een actie voor asielzoekers, het nadenken over
winkelleegstand en het verder ontwikkelen van een buurttuin.
Naast het laten ontstaan van nieuwe plannen en initiatieven, zorgt BankjesCollectief ervoor
dat bestaande buurtinitiatieven verder worden gebracht. Lokale organisaties openen een
bankje om in contact komen met buurtbewoners. Bezoekers en passanten maken zo kennis
met de organisatie of het bedrijf. Meedoen aan BankjesCollectief is ook een manier voor
ondernemers of organisaties om te achterhalen waar behoefte aan is in de buurt. Tot slot
blijkt het openen van een bankje een goede manier te zijn om vrijwilligers te werven voor
een lokaal initiatief.

"Plannen voor een buurttuin. Inmiddels in
samenwerking met PB gemeente provincie
Groene Loper project en een hovenier werkt
aan een tekening."

48%
“[We hebben] vooral gepraat over
de komende asielzoekers en of we
samen iets kunnen ondernemen.”

heeft
buurtgerichte
contacten
opgedaan
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3. Na BankjesDag

“Samen met directe buurvrouw hebben we
een MiniBieb geopend voor de hele buurt.
Dat heeft inmiddels ook anderen getrokken
dan alleen de bezoekers van het Bankje.”

“[We hebben] meer en beter contact
met de buren en we willen een buurt-bbq
gaan organiseren.”

“De buurtvereniging was aanwezig, die erg actief is met het organiseren van activiteiten en
nieuwe bewoners werden daarvan op de hoogte gesteld.”
"We hebben mensen gesproken die we als markt willen bereiken maar daar nog niet in
slaagden. Door de gesprekken weten we waarom en waar die bewoners behoefte aan
hebben.”
“Wij zijn als buurtkamer erg blij met het BankjesCollectief zodat wij onze buren beter kunnen
leren kennen en weten welke behoeften er in onze buurt zijn voor buurtactiviteiten. Wij hebben
nog geen eigen ruimte en het buurtbankje doet nu dienst voor de buurtkamer. Helemaal top.”
Twee toevallige passanten die plaatsnamen op ons bankje hebben zich ook aangeboden
om als vrijwilliger bij ons te werken.”

24

Conclusie en Aanbevelingen
BankjesCollectief kan terugkijken op een succesvol derde seizoen, waarin op steeds meer
plekken in binnen- en buitenland stoepen zijn getransformeerd tot gedeelde huiskamers
voor de buurt. Hieronder volgen kort een aantal conclusies per doelstelling. Daarnaast doen
we een aantal aanbevelingen om de doelstellingen in de toekomst verder te optimaliseren.
Doelstelling 1
Het duurzaam versterken van de sociale structuur in
een buurt door nieuwe ontmoetingen
Op BankjesDagen transformeert de stoep tijdelijk tot een open huiskamer. Doelstelling is
dat hier ontmoetingen plaatsvinden tussen verschillende buurtbewoners, welke op hun
beurt tot vriendschappelijke, zakelijke en/of buurtgerichte contacten kunnen leiden. Op
deze manier beoogt BankjesCollectief bij te dragen aan het duurzaam versterken van de
sociale verbanden en cohesie in de buurt.
● Deze doelstelling wordt door de deelnemers zelf ook belangrijk gevonden: 56% van de
BankjesHosts geeft aan met BankjesCollectief mee te doen om zijn/haar buren beter te
leren kennen. 1 op de 5 BankjesHosts heeft samen met buren een bankje geopend. Zo
blijkt BankjesCollectief een gemakkelijke aanleiding te zijn voor bewoners om zich samen
te organiseren. Meer dan de helft (55%) van de BankjesHosts geeft aan op BankjesDag zijn
of haar buren (beter) te hebben leren kennen.
● Voor een groot deel van de BankjesHosts heeft het openen van een bankje ook duurzaam
bijgedragen aan hun sociale contacten in de buurt. Ruim de helft van de BankjesHosts (52%)
heeft sinds het meedoen met BankjesCollectief vaker contact met buren. Verder heeft
meedoen aan BankjesDagen voor 42% van de BankjesHosts tot nieuwe, vriendschappelijke
contacten geleid.
● Een ruime meerderheid (57%) van de BankjesHosts ziet vaker bekende gezichten in de

buurt. Bovendien groeten mensen elkaar meer, knopen buurtbewoners vaker een gesprekje
aan en helpt men elkaar vaker.
● Het gemiddeld aantal bezoekers per bankje is 15. Deels zijn dit bekenden, maar ook
nieuwe ontmoetingen. Gemiddeld ontmoeten BankjesHosts tijdens BankjesDag 10 nieuwe
mensen. Weetende dat 2/3e van de hosts een bankje openen met 2 of meer, kan het
aantal ontmoetingen dit Bankjesseizoen geschat worden op ongeveer 9120.
● Uit diverse anekdotes blijkt dat mensen op BankjesDagen afkomen die normaal gesproken
weinig contact met buren hebben. Het biedt hen de mogelijkheid om nieuwe mensen in
de buurt te ontmoeten en in aanraking te komen met organisaties die actief zijn in de
wijk. Daarmee kan deelname en bezoek aan BankjesCollectief mensen uit hun isolement
trekken.
● De missie van BankjesCollectief is om iedereen aan te moedigen de stoep te gebruiken

als gedeelde huiskamer. Dit seizoen vonden we een grote diversiteit onder BankjesHosts en
-bezoekers: van jong tot oud, laag- en hoogopgeleid, al dan niet werkend, alleenstaand of
met kinderen, wonend in een koopwoning, particuliere huurwoning en sociale huurwoning.
46% geeft aan dat de bezoekers van hun bankje net zo divers waren als de bewoners in
hun buurt.
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Doelstelling 2
Het versterken van het thuisgevoel en gevoel
van tevredenheid en veiligheid in de buurt
BankjesCollectief draagt uit dat bewoners en organisaties een actieve rol kunnen aannemen
bij het invullen van de publieke ruimte. Achterliggende doelstelling is dat door deelname
aan BankjesCollectief en de ontmoetingen die op BankjesDagen plaatsvinden, het gevoel
van tevredenheid, veiligheid en het thuisgevoel in de buurt toeneemt.
● 28% van hosts doet mee aan BankjesCollectief om zich meer thuis te voelen in de buurt.

64% opent een bankje om de straat gezelliger te maken en 12% om de veiligheid in de
buurt te bevorderen.

● Ongeveer de helft (48%) van de BankjesHosts vindt het gezelliger in de buurt sinds het

meedoen aan BankjesCollectief. 31% vindt de buurt sinds BankjesDagen even gezellig.
Sinds het openen van een bankje ervaart 43% van de BankjesHosts meer thuisgevoel, 36%
van de BankjesHosts staat hier neturaal in. 1 op 3 (31%) voelt zich veiliger in de buurt. Ook
een derde (31%) geeft aan zich even veilig te voelen als voorafgaand aan de deelname
aan BankjesCollectief.
Doelstelling 3
Het aanzetten van de transformatie van de stoep tot blijvende ontmoetingsplek
Bankjes, stoelen, plantenbakken en andere objecten in de openbare ruimte geven
de straat een persoonlijker en meer uitnodigend karakter. Deelname of bezoek aan
BankjesCollectief kan ook tot gevolg hebben dat men vaker of permanent de stoep als
sociale ontmoetingsplek gaat zien en gebruiken. Bijvoorbeeld door het bankje te laten
staan, vaker buiten te zetten, of de straat op andere manieren te personaliseren. Doelstelling
van BankjesCollectief is dan ook om BankjesHosts en - bezoekers aan te sporen de stoep
ook buiten BankjesDagen te gebruiken en in te richten als ontmoetingsplek.
● In totaal heeft 67% van de BankjesHosts regelmatig of permanent een bankje voor de
deur staan.

● 1 op de 3 BankjesHosts is door deelname aan BankjesCollectief aangespoord vaker een

bankje op de stoep te zetten. Van deze groep heeft 58% sinds BankjesDagen permanent
een bankje voor de deur gezet, 42% doet dit sporadisch.

● Ruim een derde (36%) van de BankjesHosts geeft aan dat zij sinds hun deelname aan

BankjesCollectief zelf vaker op het bankje zitten. Daarnaast zegt 28% dat buren vaker
gebruik maken van het bankje.
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Doelstelling 4
Het aanmoedigen en versterken van buurtinitiatief
Elk geopend bankje kan gezien worden als een interventie an sich, waarbij BankjesHosts
waarde toevoegen aan straat en buurt. Doelstelling en functie van BankjesCollectief is
echter ook dat BankjesHosts en -bezoekers op BankjesDagen tot nieuwe plannen voor de
buurt komen, of dat bestaande ideeën op de geopende bankjes verder vorm krijgen.
Op deze manier beoogt BankjesCollectief als katalysator voor actief burgerschap en
buurtinitiatief te fungeren.
● Bijna een derde (31%) van de BankjesHosts opent een bankje om ideeën of plannen voor

de buurt te bespreken.

● Het openen van een bankje kan gezien (en uitgedragen) worden als een buurtinitiatief
op zich.
● Ongeveer de helft (48%) van de hosts heeft door BankjesDag ‘buurtgerichte’ contacten
opgedaan, waardoor ze samen met andere bewoners zijn gaan werken aan plannen en
initiatieven voor de buurt.
● Plannen lopen uiteen van het organiseren van meer sociale events met de buurt

(buurt-bbq’s, straatfeesten e.d.), het gezamenlijk aanpakken van lokale problemen (o.a.
leegstand) tot het gezamenlijk inzetten voor een leukere, fijnere wijk (aanleggen van
buurttuin, verbeteren van een plein, plaatsen van gedeelde boekenkast op straat).

● Naast het bieden van de gelegenheid voor het ontstaan van nieuwe plannen en

initiatieven, zorgt BankjesCollectief ervoor dat bestaande buurtinitiatieven verder worden
gebracht. Zo gebruiken organisaties en inititatieven BankjesCollectief om bekendheid in
de buurt vergroten, een beter beeld te krijgen van de wensen van bewoners en vrijwilligers
te werven. 39% van de BankjesHosts doet mee met BankjesCollectief om zijn / haar bedrijf
of organisatie te laten zien.

Hieronder volgen nog enkele aanbevelingen om de doelstellingen volgend jaar verder te
optimaliseren.
Aanbevelingen
● Veel BankjesHosts benoemen dat ze BankjesCollectief graag zien groeien; respondenten

zien graag zowel meer bankjes in hun eigen buurt en stad als in andere steden. Deze
ambitie, die uiteraard gedeeld wordt door het kernteam, BankjesAmbassadeurs en
samenwerkingspartners, vraagt om meer promotie van BankjesCollectief, waarbij de
resultaten van dit rapport – met name wat betreft de manier waarop BankjesHosts het
initiatief hebben leren kennen – handvatten kunnen bieden.
● Bovendien vragen meerdere respondenten om meer promotiemateriaal (ansichtkaarten
en posters) om hun bankje aan te kondigen. Eventueel kunnen ook op dit gebied afspraken
- en budget vrij - worden gemaakt met nieuwe of bestaande samenwerkingspartners,
waarna BankjesHosts zelf sterker kunnen bijdragen aan de promotie van het initiatief.
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● Een deel van de respondenten wijt een beperkt succes van zijn of haar geopende

bankje aan het tegenvallend aantal bezoekers. Aanbeveling is om BankjesHosts een
overzicht te bieden van de geopende bankjes bij hen in de buurt, waarna hosts bij elkaar
op bezoek kunnen gaan. Dit overzicht is nu te vinden op de website, maar eventueel kan
een gerichte e-mail of ‘pop-up window’ na aanmelding BankjesHosts expliciet uitnodigen
andere bankjes op loopafstand een bezoek te brengen. Uiteraard biedt dit, naast extra
aanloop, mogelijkheden voor nieuwe, waardevolle ontmoetingen.
● Uit de evaluatie van dit BankjesSeizoen blijk dat het verstandig is om te kapitaliseren op

de functie van het BankjesCollectief om buurtinitiatief en actief burgerschap te stimuleren.
BankjesCollectief werkt o.a. aan een handleiding die tips geeft hoe je subsidie kunt
aanvragen en er is een VSB-verdubbelaar bij een behaalde crowdfunding campagne
op Voor Je Buurt. Een toevoeging hierop zou kunnen zijn om op BankjesDagen lokale
ambtenaren en sleutelfiguren uit te nodigen (gezamenlijk) een tour langs de geopende
bankjes te maken. Op deze manier vindt de lokale overheid aansluiting bij de leefwereld van
bewoners, worden voelsprieten uitgezet voor bottom-up initiatief en lokale behoeften, en
kunnen plannen met potentie verder gebracht worden. Het is aan te raden te onderzoeken
op welke manieren actieve bewoners verder geholpen kunnen worden bij het vinden van
financiering en draagvlak voor initiatieven.
● Een aanzienlijk deel van de BankjesHosts opent samen met buren een bankje; een

goede ontwikkeling. Eventueel kan aangesloten worden bij online buurtplatforms als Buuv
om het gezamenlijk openen van een bankje verder te stimuleren. Ook kan mogelijk de
samenwerking met platform Nextdoor worden uitgebreid.
● Eén van de doelstellingen van BankjesCollectief is om ook buiten BankjesDagen de stoep

tot ontmoetingsplek te transformeren. Als blijkt uit de evaluatie van dit BankjesSeizoen is
dit duurzame effect al zichtbaar, maar kan deze extra gestimuleerd worden. Onder
BankjesHosts worden reeds bankjes verloot in samenwerking met partners. Daarnaast
is BankjesCollectief voornemens om BankjesHosts bij inschrijving een cadeau aan te
bieden waarmee de straat blijvend wordt vergroend of waarmee buren kunnen worden
verwelkomd. Beide initiatieven zijn aan te moedigen, mits deze efficiënt en met beperkte
kosten kunnen worden uitgevoerd.
● De samenwerkingen met lokale projectleiders, woningcorporaties en partijen als COA
en HVO Querido zijn erop gericht om specifieke doelgroepen te bereiken; Nieuw in de
Buurt, Betrokken bij de Buurt en Aangewezen op de Buurt. De onderzoeksresultaten op dit
punt zijn grotendeels anekdotisch, maar doen concluderen dat de organisatie wat betreft
deze doelstelling goed op weg is. Aanbeveling is om met name de groep ‘Aangewezen
op de Buurt’ sterker in kaart te brengen, waarna passende samenwerkingsverbanden
aangegaan kunnen worden, deze groep meer expliciet aangesproken wordt, en de mate
waarin deze groep bereikt is beter onderzocht kan worden.
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