
De complexiteit 
van De eenvouD 
De beproefde Vijf Sterrenmethode, gebaseerd op vijf 
stappen en bijbehorende werktechnieken, inspelend  
op toeval, emotie en overmacht van het werken aan  
de sociale ontwikkeling van een wijk of een dorp.

Als u deze methode volgt gaat het altijd anders.
Maar als u het avontuur aandurft komt u waar u
wilt zijn: bij vitale wijken en dorpen waar bewoners
zelf antwoorden hebben gevonden op zorg, welzijn,
wonen en andere ongemakken.



Bewoners gaan 
het Doen...
Na overheid in de naoorlogse jaren en de markt van de 
jaren negentig wordt burgerkracht nu het leidende 
principe bij het organiseren van de samenleving. 
 
“Minder overheid, meer burger” is het motto. 
Het gaat over vormen van zelfbeheer in wijken en  
dorpen van publieke voorzieningen of het zelf organise-
ren van toekomstbestendige zorg voor elkaar.
Daarbij is de belangrijkste veronderstelling dat de kracht
van Nederland in de samenleving zit; het barst van de
mooie maatschappelijke initiatieven!
 
Kijk maar eens naar de activiteiten die worden ontplooid.
Dat betekent dus geen overheid die zomaar loslaat of
taken ‘over de schutting’ gooit naar actieve bewoners,
maar een overheid en een maatschappelijk middenveld
die actief burgerschap subtiel uitlokken en faciliteren.
Bewoners geven in de Vijf Sterrenmethode aan waar hun
kracht ligt als het gaat om zorg voor elkaar, maar ze
geven ook de grenzen van de burgerparticipatie aan.
Met elkaar en met organisaties en overheid zoeken
ze naar oplossingen, passend bij hun eigen cultuur en
omstandigheden.

Waarbij de alledaagse  
vanzelfsprekendheid  
bijzonder wordt!

Fo
to

: M
arian

 B
erckh

o
ff



toekomstBestenDige zorg 
als vijf sterren uitDaging 

Met de introductie van de term participatiesamenleving is een start
gemaakt met een nieuwe overheidsvisie op de samenleving en de
zorg. De verandering is gebaseerd op een tweetal uitgangspunten: 

De Gemeentes krijgen een grotere rol voor bij  
de uitvoering van de WMO, de jeugdzorg en  

arbeidsparticipatie én de ondersteuning vanuit de  
overheid is niet meer vanzelfsprekend is.

De onderstaande piramide geeft de verschillende vormen van
ondersteuning aan. Het streven is dat de onderste laag een stevig en
breed fundament vormt, een zelfredzame samenleving met toegang
tot algemene voorzieningen, zoals buurthuizen, verenigingen en
onderwijs.

Om dit te realiseren is een anders georganiseerde, “gekantelde” 
overheid nodig, die ruimte geeft aan initiatieven in de samenleving 
en ondersteuning biedt waar nodig is. Hierbij wordt aangenomen 
dat de bewoners in wijken en dorpen klaar staan om een deel van de 
zorgbehoefte op hun schouders te nemen. Echter, om dit mogelijk te 
maken is het nodig om te investeren in de eigen kracht van de bewo
ners. Dit biedt tegelijkertijd kansen voor bewoners en hun organisa
ties om zelf vorm te geven aan hun gemeenschap; de kanteling van 
onderop. Door het versterken van de “zorg voor elkaar” in een wijk 
of dorp leveren  de bewoners een fundamentele bijdrage aan deze 
kanteling.

Het toepassen van de Vijf Sterrenmethode voor dorp of wijk heeft 
hierbij een toegevoegde waarde. Bewoners gaan op zoek naar een 
effectieve collectieve benadering van de individuele zorgbehoefte.

2e lijn
langdurige en specialistische zorg

1e lijn
kortdurende ondersteuning  
in de wijk en verwijzing bij  
specialistische of langdurige  
zorg (b.v. in sociale teams)

0 lijn
versterken van  
de eigen kracht 
van de burger

Rol  
gemeenten

Burgers



De 5 sterrenmethoDe:
De Vijf Sterren staan voor de vijf pijlers of levensaders  
van het samenleven in dorp en wijk. Voor een toekomst-
bestendige zorg is de Ster “Zorg voor elkaar” het uit-
gangspunt. Met vragen als kijken we nog naar elkaar om 
en is er aandacht voor degenen die het nodig hebben,  
is het één van de Vijf Sterren die het onbekommerd  
samenleven en de burgerkracht in wijken en dorpen 
bepalen. 

In samenhang met de andere vier Sterren, “zelforgani
satiekracht”, “ontmoeting en verenigingsleven”,  
“leren van elkaar” en “cultuur en identiteit” worden  
bewoners in staat gesteld om zelf vorm te geven aan  
hun gemeenschap.

De vijf Sterrenmethode kent vijf stappen.  
Deze vijf stappen zijn weer onder te verdelen in verschil
lende kleine stappen. Maar dat is de versimpelde doe
techniek die gecombineerd moet worden met toeval, 
emotie en overmacht. Het gaat er vooral om dat de 
neuzen van alle betrokkenen vanaf het begin dezelfde 
kant op wijzen. De vijf stappen bieden hiervoor houvast.
Daarom gelden voor het overzicht, het totaalbeeld en  
de communicatie de volgende vijf stappen:

Bij de Vijf  Sterrenmethode 
geven bewoners aan waar 
hun  kracht ligt en hoe ze 
zelf zorg en welzijn in hun 
directe leefwereld kunnen 
organiseren.



 stap 1:  
 Werving, verkenning en voorbereiding
 Bewoners worden door de professionele opbouwwerker
 uitgedaagd om mee te doen en een sterrenteam samen 
te stellen dat bestaat uit enthousiaste, talentvolle inwoners.  
Dit sterrenteam treft de voorbereiding voor stap 2, waarin de wijk/
het dorp op zoek gaat naar de eigen levensaders.

 stap 2: 
 In de spiegel kijken
 Voordat de wijk/het dorp echt aan de slag gaat
 beantwoorden inwoners de vragen ‘Waar zijn we als
gemeenschap goed in?’ en ‘Waarom is het hier prettig leven?’
Hoe zorgen we voor elkaar? Eerlijkheid is belangrijk. Belangrijk
hierin is het directe contact tussen bewoners, dus geen enquete
die huisaanhuis wordt rondgestuurd,maar interactieve oploopjes
en gesprekken. Het sterrenteam bedenkt een manier die het beste
bij de eigen cultuur past. We benadrukken het positieve: de trots
en de levensaders van het dorp of de wijk.
 

 stap 3: 
 Uitdagingen benoemen
  Het sterrenteam trekt conclusies uit de antwoorden
  op de vorige stap.  
•	 		Waar	zijn	we	goed	in	en	waar	liggen	de	uitdagingen	en 

verbeterpunten.
•	 	Hoe	kan	het	dorp/de	wijk	de	zorg	en	aandacht	voor	elkaar	 

ook in de komende jaren garanderen.
•	 	Waar	moeten	buitenstaanders	rekening	mee	houden	als	ze	 

met ons samen willen werken.

 stap 4: 
 Delen, verantwoorden en presenteren
 Tijdens een feestelijke bijeenkomst presenteert het
 sterrenteam samen met de inwoners de resultaten
van de activiteiten; de uitdagingen en concrete plannen voor de
toekomende jaren worden benoemd.

 stap 5: 
 Verankeren en borgen
 Tijdens een laatste bijeenkomst maken inwoners
 concrete afspraken om samen en/of met derden aan
de slag te gaan om de kwaliteit van zorg en welzijn in hun  
omgeving te garanderen.



Dwars er 
Doorheen
De Vijf Sterrenmethode is een activerende en inclusieve 
sociale interventie die samen met dorps- en wijkbewo-
ners in een relatief kort tijdsbestek de kernkwaliteiten 
zichtbaar maakt, en de eigen kracht naar boven haalt.
Op basis van deze kernkwaliteiten en de vraag vanuit
de veranderende samenleving worden uitdagingen  
geformuleerd op een vijftal kerndomeinen: de dorps-  
of wijkcultuur en identiteit, het verenigingsleven en  
ontmoeting, de zelforganisatie kracht, zorg voor elkaar 
en leren van elkaar.

De uitdagingen worden aan het eind van een traject van
34 maanden op een feestelijke manier gedeeld met de
gemeenschap. Een ervaren beroepskracht begeleidt het
dorp of de wijk door het hele traject op een dusdanige
manier dat bewoners de eigenaar van het proces blijven.
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lokale logica
 
“Richt de samenleving in 
vanuit de lokale logica  
van de bewoners en niet 
vanuit de belangen van  
de instituties. Dat leidt  
uiteindelijk niet tot de 
gewenste effectiviteit en  
efficiëntie. Sterker nog:  
door te redeneren vanuit  
de professionele logica zal 
hulp en zorg alleen maar 
duurder en minder effectief 
worden. Of erger nog:  
het staat de zelfregie van 
bewoners in de weg.”

wat levert het op? 

	 	Lokale gemeenschappen, wijken en dorpen, die zich bewust  
zijn van hun eigen kracht en deze kracht constructief koppelen 
aan een toekomstbestendige zorg.

	 	Een grote(re) groep gemotiveerde, geactiveerde bewoners 
die zich op een eigen wijze inzetten voor een toekomst
bestendige zorg in hun dorp of wijk, met (nieuwe) initiatieven 
vanuit de samenleving.

	 	Een lokale organisatievorm die de voortgang en de 
ontwikkelingen volgt, aanstuurt en begeleidt en die zorgt  
voor de borging van de in gang gezette initiatieven.

	 	Inzicht in het lokale bewustzijn en bijbehorende benaderings
wijze voor de gemeentelijke en andere instellingen (welzijn  
en zorg).

	 	Aansluiting van de lokale realiteit bij de doelen van de  
gemeente draagt er aan bij dat zorg bereikbaar en betaalbaar 
blijft voor iedereen. In samenspraak tussen gemeenschappen  
en gemeente kunnen nieuwe vormen van zorg voor elkaar  
ontwikkeld worden.
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Postadres
Kampsweg 4
9418 PE Wijster

Contactgegevens:

vijfsterren@bokd.nl 
0592-315121

BOKD
www.bokd.nl  

Buurtwerk Nederland
www.buurtwerknederland.nl

BokD, Buurtwerk en 
De 5 sterrenmethoDe
Wilt u zelf de Vijf Sterrenmethode (laten) uitvoeren in 
uw wijk, dorp of gemeente? Wij kunnen daarin onder-
steunen. Ervaren opbouwwerkers van Buurtwerk kunnen 
dit samen met bewoners in dorpen en wijken realiseren. 
Het is ook mogelijk om lokale professionals door ons te 
laten trainen in de Vijf Sterrenmethode. 

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag 
langs om te overleggen over de mogelijkheden van dit 
unieke concept.
 

De Vijf Sterrenmethode is  
een initiatief van:
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