
COLUMN 
Geen fusie maar bijna ruzie  
 
De ontwikkelingen in de wijk staan niet stil. In de gemeente waar ik werk, zouden wijkactiviteiten 
die ontstaan waren vanuit een burgerinitiatief, voortaan op één van de locaties waar ik werk, 
gehouden gaan worden. Eigenlijk een soort fusie. Fuseren wordt vaak ervaren als een ingewikkeld 
proces. Niet alleen juridisch gezien moeten er stappen gezet worden, de grootste horde die moet 
worden genomen is: emotie! Men is bang voor verlies van de eigen identiteit. Men ziet op tegen de 
veranderingen die gaan komen. Men is gehecht aan de eigen naam. Allemaal zaken die kunnen 
uitmonden in heftige weerstand.  

 
Negatievelingen zullen zeggen: het aantal 
deelnemers gaat nu vast teruglopen; de 
inkomsten zullen dalen; de lasten gaan stijgen; 
we krijgen vast een gebrek aan vrijwilligers; we 
hebben geen zin in de gedwongen verhuizing/ 
in een groep die bij ons in komt.  
 
Positievelingen zullen zeggen: we zien het 
schaalvoordeel; er komen vast meer 
deelnemers; we krijgen een breder aanbod aan 

diensten; de huisvesting is beter; het is makkelijker om sponsoren te vinden.  
Als je kijkt naar de argumenten van de positivo’s, heb je de juiste argumenten te pakken om de 
samenvoeging aan te gaan.  
“Samen de krachten bundelen” klinkt dus veel positiever dan “fuseren”.  
 
Om het proces goed te laten verlopen, heb ik de volgende aandachtspunten benoemd:  
 

• De bestaande groep wijkvrijwilligers moet zich op de nieuwe locatie thuis gaan voelen, en de 
bestaande groep vrijwilligers van de locatie krijgt te maken met een nieuwe groep die moet 
integreren. Dit betekent dat we draagvlak moeten creëren onder de vrijwilligers voor en in 
het samenwerkingsproces.  

• Het gaat erom om omstandigheden te creëren die recht doet aan de belangen, kennis en 
competenties van alle betrokken vrijwilligers.  

• Het is belangrijk dat vrijwilligers hun zorgen kunnen uiten, maar ook wensen en kansen 
kunnen aandragen en kritische vragen kunnen stellen. 

• Onderweg naar het ontwerp van een samenwerking liggen er tal van vragen, die een 
antwoord behoeven en allerlei vraagstukken die vragen om een oplossing. Laat de 
vrijwilligers hierin meedenken!  
 

De oplettende lezer heeft opgemerkt, dat in de tweede zin het woordje “zouden” staat. Het is dus 
niet door gegaan! Waarom niet? De beslissers van de andere partij wilden niet buigen op de 
voorwaarden. Op geen enkel punt. Ik kan natuurlijk niet uit de school klappen welke voorwaarden 
dat waren, maar denk aan een onderwerp als wel of geen alcohol schenken aan vrijwilligers.  
 
Tja, ik schreef het al, zo ingewikkeld kan het dus zijn.  
Wat zijn jouw ervaringen? 
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