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Spraakmakers wekken de
nieuwsgierigheid

Minka Haverkorn

Het is weer eens wat anders dan altijd dat eeuwige weer.

Het project ‘Spraakmakers’ moet straks in Middenmeer de
gesprekken tussen inwoners op gang helpen. “Zo’n praatje

kan over van alles gaan”, zegt Minka Haverkorn van Bureau
Buitenom uit Amsterdam, dat het concept ontwikkelde.

hondenoppas. Hele korte mededelingen, soms informatie
en soms een vraag, maar altijd plekgebonden informatie en
bedoeld om de nieuwsgierigheid op te wekken.” De bedoeling
is dat de spraakmakers gesprekstof biedt die spontane en
vluchtige ontmoetingen tussen mensen stimuleert. Deze liggen
immers aan de basis voor onderlinge hulp in welke vorm van

Bureau Buitenom is door de gemeente Wieringermeer

ook. Bij scholen werkt het vaak al op deze manier. Wachtende

gevraagd hoe de sociale samenhang en zelfredzaamheid

ouders maken met elkaar een praatje over opvoeding en wat

in de openbare buitenruimte van de kern Middenmeer

daar zoal bij komt kijken en geven elkaar tips.”

gestimuleerd kan worden. “Wij hebben bedacht dat je
daarvoor eigenlijk ontmoetingen moet creëren. En dat doe
je op ontmoetingsplekken of netwerkplekken zoals wij

Plekken ontwerpen

Bedoeling is om in Middenmeer meerdere van die

ze noemen. Bijvoorbeeld bij een bibliotheek, schoolplein,

ontmoetingsplekken te ontwikkelen en dat te doen samen met

kerk, hondenuitlaatroute, vissersplek of winkelcentrum”,

de inwoners. “Dat is dan al meteen een eerste ‘Spraakmaker’.

legt Haverkorn uit. “Maar vaak is het zo dat iedereen wel

We zoeken een divers team bij elkaar van jong tot oud, van

gebruik maakt van zo’n plek, maar geen praatje met elkaar

hangjongeren, gehandicapten, senioren, moeders, vaders;

maakt. Neem nou de lift. Dat is een kleine ruimte, een beetje

noem maar op. Met enthousiaste, betrokken bewoners willen

benauwend en je bent altijd blij als die deur weer open gaat.

we zo’n plek gaan ontwerpen. Wat speelt er binnen de wijk,

Men zegt dan meestal niks. Maar op het moment dat er een

wil men zitten of een spelletje doen of niet. In eerste instantie

klein briefje hangt met ‘fiets gestolen’, dan heb je iets. Dan is er

gaat het om twee van deze plekken met zo’n lichtkrant en later

een onderwerp waar je over kan praten, wat het eerste contact

hopelijk meer. Maar dat is ook afhankelijk van welke partijen

legt. En dat is nou precies wat ‘Spraakmakers’ ook doen.”

er allemaal aan willen meewerken.”

Lichtkranten

Voor zover Haverkorn weet bestaat het concept van de

‘Spraakmakers’ zijn in feite zit- of verblijfsobjecten met zicht op

‘Spraakmakers’ nergens anders in Nederland. “Toen ik het

lichtkranten in de openbare ruimte. De lichtkranten moeten

destijds in Middenmeer presenteerde, waren ook mensen uit

een plek krijgen op de gevels van openbare gebouwen. “Daar

andere gemeenten enthousiast. Dus wellicht dat het ooit nog

komt dan een tekst op. Bij een school kan dat zijn ‘voorleesopa

verder uitgebreid kan worden.”

gezocht’ en op een hondenuitlaatplek een oproep voor een

