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Voorwoord 
Het bestuur van In de 3 Krone heeft mij gevraagd de organisatie gedurende een half jaar te 

ondersteunen bij het versterken van de zichtbaarheid en de onderlinge samenwerking, en bij 

het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Deze tekst is een beknopte weergave van de 

inzichten die ik heb opgedaan in de eerste anderhalve maand van mijn opdracht. Ik heb veel 

mensen uitgebreid gesproken, waardoor ik in een gunstige positie ben om te spiegelen hoe In 
de 3 Krone ervoor staat en welke vraagstukken aandacht lijken te verdienen. 

 

De uitdaging voor mij was om niet nog een conventioneel voorstel/plan te schrijven naast 

het bestaande ambitiestuk uit 2015 en het werkplan 2018 waarmee subsidie is aangevraagd 

voor dit project. De inhoud van beide stukken is in grote lijnen nog actueel. In plaats daarvan 

is dit een ‘werkschrift’ geworden met een schets van de organisatie. Het stelt kwesties aan de 

orde waarmee betrokkenen samen aan de slag kunnen om In de 3 Krone verder vorm en 

gezicht te geven, met name aan de 'sociale' kant. Deze schets is bedoeld als kapstok om in 

dialoog te komen tot een praktische stappen. Het hebben van een schets praat nu eenmaal 

makkelijker en gerichter dan een leeg vel papier, al is het maar omdat je het ergens mee 

oneens (of eens) kunt zijn. 

 

Opzettelijk heb ik geprobeerd de tekst beknopt te houden en niet te veel in te vullen. Wel 

heb ik geprobeerd recht te doen aan ieders inbreng. Mijn weergave van jullie ideeën en mijn 

eigen gedachten daarbij zijn bedoeld om suggesties en aanleidingen tot dialoog aan te reiken 

van waaruit jullie tot acties & besluiten kunnen komen. Het werkschrift kan op die manier 

een hulpmiddel zijn bij periodieke visie- en inspiratiesessies, en wie weet ook bij de agenda's 

van de beheergroep en het bestuur. 

 

Yola Claasen 
Utrecht, juli 2018 
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Inleiding 
In de 3 Krone, verscholen achter een hekwerk in een monumentaal pand aan de 

Oudegracht 227, heeft de omslag van buurthuis naar sociale onderneming zo voorbeeldig 

gemaakt dat zelfs sommige van de vaste gebruikers de verandering niet opgemerkt hebben. 

Het huis waar vroeger een door de gemeente bekostigde welzijnswerker de activiteiten 

ondersteunde wordt nu voor 100% gerund door vrijwilligers, die daarvoor geen enkele 

structurele subsidie van de gemeente ontvangen. Activiteiten die er door buurtbewoners 

worden aangeboden worden betaald uit de verhuur van de zalen in het pand. Een groot deel 

van de betrokken huurders maakt al decennialang gebruik van de locatie en heeft mede op de 

barricaden gestaan toen de gemeente meermalen dreigde het pand te sluiten.  

 

In 2015 schreef het toenmalige bestuur een wervend ambitiestuk. De bedoeling was om 

de gemeente over te halen In de 3 Krone subsidie te verlenen voor een coördinator voor 24 

uur per week. Uit het ambitiestuk: "Willen we een stap naar meer en duurzaam maken dan is het 
kunnen bekostigen van een vaste betaalde coördinator (voor bijv. 24 uur/week) een belangrijke 
voorwaarde en daarmee samenhangend het kunnen organiseren van een grotere groep van actieve 
vrijwilligers." Die subsidie is er tot nog toe niet gekomen en lijkt er voorlopig ook niet in te 

zitten. Maar ook zonder coördinator draait In de 3 Krone prima, tot tevredenheid en 

bescheiden trots van de vrijwilligers. Het is duidelijk dat er hard voor gewerkt wordt, en 

tegelijkertijd lijkt het van buiten af bijna alsof het allemaal 'vanzelf' gaat. 

 

Het concept werkt dus op dit moment goed. Toch is het aannemelijk dat de wens om de 

'sociale' activiteiten uit te breiden vraagt om verdere uitwerking van aspecten van de 

organisatie. Als een betaalde coördinator voor 24 uur per week niet de oplossing is, kan de 

functionaliteit van zo'n coördinator misschien op een andere manier worden ingevuld. Uit 

interviews met betrokkenen, gevoerd in de periode juni/juli 2018, heb ik vijf kwesties 

gedestilleerd. 

 

1. Profilering - ('Buurthuis 3.0') 
2. Samenwerkingsverband - ("Wie zijn 'wij'?") 
3. Zichtbaarheid - ("Ik zie, ik zie …") 

4. Organisatie - ("Web zonder spin") 

5. Rolverdeling - ("Glanzende parels/glanzen de parels?") 

 

De thema's worden in dit werkschrift uitgewerkt op de volgende manier: ieder 

hoofdstukje begint met een korte aanduiding van de kwestie, gevolgd door een toelichting en 

een schematische weergave daarbij. Dan worden vragen en dilemma's op een rijtje gezet waar 

de betrokkenen met elkaar antwoorden op kunnen proberen te vinden, aangevuld met 

mogelijke acties. Na een persoonlijke noot van de schrijfster dezes eindigt ieder hoofdstukje 

met ruimte waarin je als lezer je eerste gedachten rond het thema kunt opschrijven (gesteld dat 

je het werkschrift hebt afgedrukt). Natuurlijk zijn er onderwerpen die in meerdere 
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hoofdstukjes een plaats hadden kunnen vinden, het is een organisch geheel. In dat geval heb ik 

gekozen voor wat me het meest praktisch of logisch leek.  

 

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een overzicht gegeven van ideeën voor te ontwikkelen 

activiteiten met daarbij een aantal overwegingen. 
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'Buurthuis 3.0' - profilering 

 

 

De kwestie 
Is In de 3 Krone nieuwe stijl eigenlijk nog een buurthuis, en zo niet, wat dan? Hoe zit het met het 

bijbehorende imago? Hoe profileer je je als 'buurthuis van de toekomst' en welke taal past daarbij? 
Wat onderneem je (activiteiten) en voor wie (doelgroepen)? Hoe maak je je aanbod & aankleding 
aantrekkelijk voor de mensen die je graag over de vloer wilt hebben? 

 

Buurthuizen staan traditioneel in achterstandwijken. Volgens de gemeente had de 

binnenstad geen buurthuis nodig. Gelukkig dacht een aantal buurtbewoners daar anders over. 

Het voormalige buurthuis heet nu In de 3 Krone. Waar voorheen door de gemeente 

bekostigde welzijnswerkers de scepter zwaaiden, hebben nu buurtbewoners onbetaald het heft 

in handen. En met succes! Daarmee is de transformatie naar 'bewonersinitiatief in zelfbeheer' 

en 'sociale wijkonderneming' een feit. 

 

In de 3 Krone wil zich richten op 'de doorsnee binnenstadsbewoner'. Alle betrokkenen 

zouden het mooi vinden als het pand voor meer van die bewoners een ontmoetingspunt gaat 

worden. Dit was ook het uitgangspunt van het ambitiestuk uit 2015. Zonder betaalde 

professionals in huis heeft de organisatie niet de wens en mogelijkheden om zich op 'speciale' 

doelgroepen te richten (denk bijvoorbeeld aan daklozen of mensen met psychiatrische 

problematiek). In de mix moeten de kwetsbare mensen niet de overhand krijgen. Door z'n 

indeling leent het pand zich op dit moment vooral voor groepsactiviteiten. Dat staat een echte 
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'huiskamerfunctie' en een traditioneel buurthuiskarakter in de weg. Een verbouwing gaat hier 

mogelijk verandering in brengen.  

 

Een deel van de vrijwilligers benoemt dat de term 'buurthuis' met oog op het bereiken van 

je publiek misschien niet meer zo goed past. Begrijpelijkerwijs zijn veel mensen aan het 

woord gehecht, velen kennen het 'buurthuis' tenslotte al van oudsher. Het is zeker de moeite 

om met elkaar hardop na te denken over de taal die past bij de veranderende rol van de 

onderneming.  

 

Een ander punt dat herhaaldelijk aan de orde kwam in de gesprekken is de aankleding van 

het pand. Met name de benedenzaal heeft nadelen: de uitstraling is wat somber, en de 

inrichting leent zich vooral voor activiteiten waarbij tafels & stoelen onmisbaar zijn. Met het 

nieuwe schilderij van de 'Clownsjas' is een eerste stap gezet in de richting van een prettigere 

uitstraling. Wat de inrichting in het algemeen betreft zou het motto kunnen zijn: “het moet 

kloppen maar hoeft niet te gelikt te zijn”. Allerlei soorten mensen moeten zich snel thuis 

kunnen voelen. Het zou mooi zijn als de warmte en openheid in de ontvangst die door veel 

huurders wordt geroemd zouden terugkeren in de aankleding. 

 
Wat doen we en voor wie? 

 

Het schema geeft een beeld van wat de betrokkenen noemen als enerzijds activiteiten die 

zouden passen bij In de 3 Krone, en anderzijds de doelgroepen aan wie die activiteiten zouden 

kunnen worden aangeboden. 
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Dialoog, dilemma's en daden 
• Is het belangrijk om 'de binnenstadsbewoner' geografisch te definiëren? Zuidelijke Oude 

Stad of breder? Of is iedereen die zich aangesproken voelt als binnenstadsbewoner 

welkom? 

• Hoe bewaak je de balans tussen verhuur en 'eigen' activiteiten? Hoe draag je er zorg voor 

dat er ruimte vrij blijft, zodat verdere uitbouw van de sociale functie mogelijk wordt, 

zonder dat het financiële fundament (te) wankel wordt? De zorgvuldig bijgehouden 

kalender van verhuuractiviteiten kan hier een cruciale rol in spelen. 

• Een klussendag wordt geopperd als mogelijkheid om het pand op korte termijn iets meer 

cachet te geven. Samen iets doen voor In de 3 Krone kan bovendien ook een 

verbindende functie hebben. 

• Eind oktober start er een project waarbij studenten van NIMETO de opdracht krijgen 

om een ontwerp te maken voor de benedenzaal. In de bijlage kun je lezen welke vraag 

we bij hen neerleggen. 

• Is het mogelijk om een fonds te vinden dat een bijdrage wil leveren aan de upgrade van 

de inventaris, in het kader van een eigentijds imago passend bij de vernieuwde missie? 

• De gehorigheid tussen de ruimtes (bovenzaal/benedenzaal) vormt soms een belemmering 

voor gelijktijdig gebruik. Mogelijk kunnen we een checklist samenstellen van kenmerken 

van activiteiten die elkaar wel/niet verdragen. In de plannen voor de mogelijke 

verbouwing in 2019 kan dit wellicht als aandachtspunt worden meegenomen. Welke 

tijdelijke maatregelen kunnen in de tussentijd soelaas bieden? 

 

Persoonlijke noot 
Mijn droom: de eigentijdse koffiehoek (en een vaatwasmachine!). Ik zit nu regelmatig met mensen te 

praten in de bovenzaal, het lijkt me heerlijk als ik ze met een druk op de knop een kopje koffie of thee 
zou kunnen serveren. En voor veel activiteiten is het misschien ook prettig als mensen zelf hun drankje 

kunnen pakken. Is de koffie dan slechter? Ik weet het niet, ik drink geen koffie. Is het meer werk of 
minder? Kunnen gebruikers van de ruimte leren om die apparaten te 'beheren' of heb je daar een beheerder 

voor nodig? Geeft het gastheren/gastvrouwen meer tijd en gelegenheid om met de gasten in gesprek te 
gaan? Is het een 'generatiedingetje'? Vragen die vaag door mijn hoofd spoken terwijl ik zit te werken. 

 

 Ruimte voor reacties, opmerkingen, vragen, ideeën 
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Wie zijn 'wij'? - samenwerkingsverband 

 

 

De kwestie 
In de 3 Krone biedt onderdak aan een gevarieerde groep gebruikers, van huurders die weinig binding 

hebben met de organisatie en vooral de ruimte komen gebruiken, tot vrijwilligers die namens In de 

3 Krone activiteiten aanbieden. Hoe verhoudt de organisatie zich tot haar gebruikers, in het 
bijzonder de huurders? Hoe kunnen we de samenwerking met hen waar mogelijk versterken? Welk 
verhaal vertel je daarover? 

 

Bij In de 3 Krone bestaat in feite een aantal verschillende zakelijke constructies achter 

dezelfde voordeur. Voor de verhuur (de 'achterkant') is dat van belang, maar voor de 

gebruikers (de 'etalage') in feite niet. Of je nu naar salsa, Grachtensmart, de Open Middag, de 

Variabeurs of het naaicafé komt, elke binnenstadsbewoner stapt bij In de 3 Krone door dezelfde 

voordeur. Voor de activiteiten die passen in het profiel van In de 3 Krone zou een uniforme 

presentatie naar buiten toe (zoals dat nu voor een deel al gebeurt) waarschijnlijk voor alle 

partijen voordeel kunnen opleveren. 

Er is een groep huurders die zich zeer bij In de 3 Krone betrokken voelt en er soms al 

decennia hun activiteiten heeft. In het schema hieronder zijn ze voor het gemak vaste vrienden 
genoemd. Een aantal van hen geeft aan graag meer betrokken te willen worden bij de 

ontwikkelingen binnen In de 3 Krone. Het zou zowel de organisatie als de afzonderlijke 

huurders ten goede kunnen komen. 

Om het sociale buurtaspect verder in te vullen zou samenwerking gezocht kunnen 

worden met bestaande voorzieningen die de missie van In de 3 Krone om binnenstadsbewoners 

met elkaar te verbinden delen (in het schema 'natuurlijke partners' genoemd). Denk 
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bijvoorbeeld aan De Kleine Dom (kinderen) of WIJ 3.0 (arbeidsparticipatie). Daardoor zullen 

bezoekers gaandeweg In de 3 Krone nog beter weten te vinden.  

Het was grappig om te ontdekken dat er ook activiteiten zijn die door weinig mensen 

genoemd worden, maar die wel een verbinding hebben met In de 3 Krone, zoals de fiets- en 

wandelclub. Mogelijk kan In de 3 Krone voor de leden hiervan nog meer bieden, of zitten er 

mensen bij die een activiteit zouden willen ontwikkelen bij In de 3 Krone. 
In gesprekken komt meer dan eens aan de orde dat het voormalige buurthuis wel een 

verhuurbedrijf lijkt te zijn geworden. Dat komt misschien ten dele omdat de verhuur enorm 

professioneel wordt aangepakt. Soms ontbreekt bij de gesprekspartners het besef dat 

tegenwoordig 'de eigen broek moet worden opgehouden' zonder subsidie van de gemeente. 

Huurinkomsten zijn dus cruciaal, en daarmee ook dat deel van de huurders dat niet zozeer een 

verbindende rol heeft gericht op binnenstadsbewoners (hier 'inkomstenpartners' genoemd). Aan 

de andere kant: als de nadruk te zeer komt te liggen op verhuur, raakt het zicht verloren op 

waar iedereen zich eigenlijk voor inzet. Het starten van een verhuurbedrijf is nooit de intentie 

geweest toen sluiting van het buurthuis dreigde. Voor het bewaken van de balans tussen 

inkomsten en sociaal profiel lijkt het onmisbaar dat deze balans periodiek op de agenda staat 

van het bestuur (in samenspraak met de beheergroep, die mogelijk meer zicht heeft op de 

dagelijkse stand van zaken).  
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Gebruikers van In de 3 Krone  

 

“Parels”: alle mensen die onbetaald actief zijn binnen In de 3 Krone  
"Natuurlijke partners": partijen in de binnenstad die ook het doel hebben 

binnenstadsbewoners met elkaar te verbinden 

"Vaste vrienden": aanbieders van 'eigen' activiteiten binnen In de 3 Krone die zich als 

huurder verbonden voelen met het pand en de organisatie 

"Inkomstenpartners": huurders die weliswaar weinig/geen binding hebben met In de 3 
Krone als zodanig, maar wel het bestaan ervan mede mogelijk maken. 

 

Dialoog, dilemma's & daden 
• Sommige van de vaste vrienden geven aan graag meer op de hoogte te willen blijven van 

de ontwikkelingen binnen In de 3 Krone. Het staat op de agenda om hierover met ze in 

gesprek te gaan. Intussen: kunnen zij (weer) af en toe een korte nieuwsflits ontvangen? 

• De activiteiten van de vaste vrienden worden vermeld in de flyer en op de website van In 
de 3 Krone. Toch heeft niet iedereen de beleving van een gedeeld gezicht naar buiten toe. 

Wat kunnen we daaraan doen?  
• Wat valt er te bedenken om de vaste vrienden zich meer mede-eigenaar van In de 3 Krone 

te laten voelen, zodat zij wellicht nog meer verantwoordelijkheid nemen voor het 

presentatie van het pand (omgaan met de spullen, achterlaten van de ruimtes, laten liggen 

van eigen materialen)? 
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• Er zijn gesprekken gaande met partijen als het buurtteam, de sociaal makelaars, de Kleine 

Dom, WIJ 3.0 om te kijken of natuurlijke partners een plek kunnen vinden binnen In de 3 
Krone, waarmee bijvoorbeeld de Open Middagen meer mensen kunnen trekken. 

• Het lijkt zinvol om de verbinding met activiteitenontwikkelaars (bijvoorbeeld de 

organisatoren van de wandel- en fietsclub) actiever te onderhouden. Hoe betrek je hen 

bij In de 3 Krone zonder ze te belasten?  

• Op welke manier kan het bestuur de balans tussen sociaal profiel en inkomsten 

permanent op de agenda houden? 

 

Persoonlijke noot 
Het duurde voor mij even voor ik in de gaten kreeg dat 'de huurders' in heel veel gevallen niet 

'zomaar' huurders zijn, maar mensen/clubs voor wie de Oudegracht 227 al sinds jaar en dag 'hun' plek 
is omdat ze er komen zingen, een cursus volgen, aan theater doen. Het lijkt mij zo mooi als ook zij het 
gevoel zouden hebben (en uitdragen) dat In de 3 Krone een plek is waar zij en hun buren en bevriende 

binnenstedelingen voor meer terecht kunnen dan alleen hun eigen vaste activiteit. Nu bestaat vaak het idee 
dat de Open Middag op woensdag van 15:00 -17:00 de enige andere gelegenheid is om bij In de 3 

Krone over de vloer te komen. Dat moet beter kunnen! Maar ik besef goed dat het ook bij mij even 
duurde voor ik de samenhang begon te zien tussen alles wat er gaande is bij In de 3 Krone. 

 

 Ruimte voor reacties, opmerkingen, vragen, ideeën 
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"Ik zie, ik zie …" - zichtbaarheid 

 

 

De kwestie 
Hoe kan de zichtbaarheid, zowel letterlijk als figuurlijk, van In de 3 Krone worden vergroot, zodanig 

dat het leidt tot meer bezoekers, een betere pers en een sterkere organisatie? 
 

In de 3 Krone bevindt zich op een prachtige locatie, wordt bemenst door actieve en 

gemotiveerde vrijwilligers, heeft z'n back office op orde maar dat is allemaal van buitenaf niet 

erg zichtbaar.  

 

In letterlijke zin heeft In de 3 Krone te maken met de architectonische geslotenheid van het 

pand. Aan plannen voor een verbouwing wordt gewerkt, maar totdat die werkelijkheid wordt 

zal een letterlijke deur die openstaat weinig soelaas bieden. In de opdracht voor NIMETO 

wordt wel gevraagd om mee te denken over deze kwestie. Het gesloten karakter van het pand 

maakt figuurlijke zichtbaarheid (virtueel en via het netwerk) des te belangrijker. Middelen als 

FaceBook en de website zijn er al en worden bijgehouden. Hier en daar klinkt toch het geluid 

om daar meer aan te doen. De mooie flyer die tweemaal per jaar wordt gemaakt ligt vooral bij 

In de 3 Krone zelf. Door verspreiding op andere locaties zou het bereik beslist groter kunnen. 

Het lijkt een goed idee om hier structureel aandacht aan te besteden. Zeker als het aanbod aan 

'open' activiteiten wordt verbreed lijkt het zinvol om jaarlijks een planning op te stellen waarin 

de publicitaire acties op een rijtje worden gezet.  
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Verborgen kwaliteiten … 

 

In de 3 Krone kan zichzelf aantrekkelijker maken voor de doelgroep, 

samenwerkingspartners, gemeente etc. door meer te etaleren wat ze als voorbeeldige 'sociale 

onderneming' in huis heeft, niet alleen aan activiteiten maar ook aan interne kwaliteiten. 

 

Dialoog, dilemma's & daden 
• Er komt in het najaar een (concept)jaarplan publiciteit waarin alle activiteit die er al is bij 

elkaar wordt gezet en waar mogelijk aangevuld met extra kansen. 

• Met alle mensen die er actief zijn heeft In de 3 Krone in principe al een enorm netwerk in 

de binnenstad. Kunnen we een plan bedenken om dat netwerk meer te benutten? Wat is 

er nodig om alle vrijwilligers zich meer actief ambassadeur van In de 3 Krone te laten 

voelen? 

• Kunnen de kunstenaars die In de 3 Krone exposeren in hun netwerk meer bekendheid 

geven aan In de 3 Krone, en wij andersom meer (externe) publiciteit aan de exposities? 

• (Hoe) kan de WijkConnect-website meer voor onze zichtbaarheid gaan betekenen? 

• Droom: een lichtkrant met activiteiten in de etalage om de losse blaadjes (hoe netjes ze 

er inmiddels ook hangen!) te vervangen. 

• We kunnen onze U-paspagina beter benutten om ruchtbaarheid te geven aan activiteiten. 

• Voor de publiciteit werkt het heel goed om af en toe een feestje te vieren! Daardoor 

creëer je meer gelegenheden om van je te laten horen. Wat heeft In de 3 Krone te vieren 

in het seizoen 2018-2019? 



Werkschrift In de 3 Krone, juli 2018 

13 

• Je zou (eenmalig of standaard) ontvangers van de nieuwsbrief kunnen oproepen om 

iemand uit hun omgeving op activiteiten van In de 3 Krone attent te maken die voor 

hem/haar interessant kunnen zijn. 

 
Persoonlijke noot 

Dat zichtbaarheid op verschillende niveaus een thema is, ondervond ik zelf ook. Hoewel ik er in de 
loop van mijn Utrechtse jaren ontelbare keren langs ben gelopen en gefietst, moest ik de eerste keer met het 

huisnummer in gedachten heel goed opletten waar de toegang van In de 3 Krone was. Ondanks de 
voorbeeldige activiteitenkalender duurde het ook even voordat ik doorhad hoeveel activiteit er was. Vooral 
de Open Middag, Variabeurs en Buurtdiner werden veel genoemd. Dat 'de rest' niet zomaar verhuur is, 
maar voor een groot deel verbonden met het voormalige buurthuis werd pas gaandeweg zichtbaar. De flyer 
die twee maal per jaar wordt gemaakt verdient het om op veel meer plekken te liggen dan alleen bij In de 

3 Krone zelf, waar hij wat wegvalt tussen het aanbod van heel veel anderen. Mogelijk siert 
bescheidenheid de mens, maar in mijn ogen mogen jullie heel trots zijn op wat jullie samen creëren, en die 
trots ook meer naar buiten toe uitdragen. Misschien zelfs ook naar elkaar. Weet iedereen bijvoorbeeld van 

dit compliment van de gemeente over de verantwoording voor de Resto Van Harte-diners? 

 

 

Een mooie opsteker toch? 
 

 Ruimte voor reacties, opmerkingen, vragen, ideeën 
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Web zonder spin - organisatie 

 

 

De kwestie 
Hoe richt je je coördinatie en besluitvorming in zonder een betaalde coördinator? Hoe vul je de 

functionaliteit van een coördinator in zonder dat de functie bestaat? En hoe geef je vorm aan de 
binding met je vrijwilligers, ook als de groep groter wordt? 

 

In het ambitiedocument uit 2015 wordt betoogd dat voor het realiseren van de ambities 

een coördinator voor 24 uur per week onontbeerlijk is. Intussen lijkt In de 3 Krone zoals het 

daar wordt beschreven voor een groot deel realiteit geworden. Daarmee hebben jullie dus een 

klein wonder verricht. 

Bij In de 3 Krone is een leuke, gevarieerde groep vrijwilligers aan de slag. Het voordeel 

daarvan is dat er altijd wel iemand is bij wie je aansluiting vindt. Aan de andere kant is er ook 

het risico dat mensen vooral in steeds dezelfde kleine verbanden samenwerken. Naarmate er 

meer vrijwilligers actief worden, wordt het minder vanzelfsprekend dat iedereen aangesloten 

blijft bij nieuwe ontwikkelingen en bij elkaar. Er kunnen momenten worden gecreëerd 

waarop de kennismaking met elkaar kan worden verdiept en visie, beelden, ideeën & 

motivaties met elkaar kunnen worden uitgewisseld. En om het samen gezellig te hebben 

natuurlijk! Naarmate je elkaar beter leert kennen wordt het werk vaak leuker, en, ook 

belangrijk, je weet elkaar beter te vinden, wat een heleboel dingen makkelijker maakt. De 

diversiteit van de mensen is in dat geval een kracht. 
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Door het bijzondere karakter van de organisatie dienen zich ook bijzondere vraagstukken 

aan. Er is geen 'management' dat besluiten neemt, die komen vooral in een democratisch 

proces tot stand. De informatie is verdeeld over vele hoofden, een centraal verzamelpunt is er 

niet. Dat maakt het proces kwetsbaar voor versnippering en verstoringen. Dat is een gegeven 

waarmee je rekening kunt houden in de manier waarop je je organiseert. 

Gevraagd naar eventuele uitbreiding van de vrijwilligersgroep geven de meeste 

gesprekspartners aan dat die niet nodig is. Toch zou het mogelijk zinnig zijn om twee of drie 

extra (vrijwilligers)rollen te creëren. De eerste zou die van 'spelverdeler' kunnen zijn: een 

vrijwilliger wiens taak het is om met alle vrijwilligers contact te houden en opkomende 

initiatieven mede een zetje te geven, bijvoorbeeld door als proactieve beheerder van een 

'ideeënbus' vrijwilligers die eenzelfde idee hebben met elkaar in contact te brengen. 

Onderhouden van contact met de vaste vrienden over gezamenlijke profilering zou bij de rol 

kunnen horen. Ook het vinden van mogelijke natuurlijke partners en organiseren van gesprek 

met hen is een optie. Wellicht zou het coördineren van de publiciteitsinspanningen ook bij 

deze persoon kunnen worden ondergebracht. Het is ook denkbaar dat een vrijwilliger dat 

apart voor zijn/haar rekening neemt. 

In iedere organisatie ontstaan wrijving en conflicten. Meer nog dan in een 'gewone' 

organisatie is het in een organisatie van vrijwilligers van belang om die op tijd te adresseren. 

Zoals een gesprekpartner zei: "Het moet niet te veel op werk gaan lijken." Een andere rol zou 

daarom die van 'huiscoach' als onafhankelijk klankbord kunnen zijn: een vrijwilliger die wel 

bekend maar verder niet actief is bij In de 3 Krone, mogelijk met een achtergrond als 

coach/mediator. Vrijwilligers zouden bij hem/haar terecht moeten kunnen als er in de 

interactie met anderen kwesties ontstaan die ze zelf niet direct opgelost krijgen. Zo nodig zou 

de huiscoach een neutrale begeleidende rol kunnen spelen bij gesprekken waarin dit soort 

kwesties worden aangekaart. In het ideale geval wordt er op hem/haar zelden of nooit een 

beroep gedaan, maar het is mooi als de mogelijkheid er is. Door aanwezig te zijn bij 

vrijwilligersbijeenkomsten zou deze persoon een bekend gezicht kunnen worden en blijven. 
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Organisatiemodel In de 3 Krone  

 

Het schema geeft de huidige organisatie van In de 3 Krone weer, waarbij de kernactiviteit, 

ontmoeting van binnenstadsbewoners mogelijk maken, vorm krijgt door de 'eigen' ontwikkelaars van 

activiteiten, de vaste vrienden en de natuurlijke partners. De inkomstenpartners richten zich 

weliswaar niet rechtstreeks op de kernactiviteit, maar verzorgen mede het financiële 

fundament om die te kunnen realiseren. De beheergroep als schil hieromheen maakt de 

dagelijkse planning & praktische gang van zaken in het pand mogelijk, terwijl het bestuur 
enerzijds van een afstandje met de beheergroep meekijkt en meedenkt over strategie, en 

anderzijds de formele verplichtingen in contact de 'systeemwereld' (financiële verantwoording, 

subsidieaanvragen, contractuele besprekingen etc.) voor zijn rekening neemt.  

 

Dialoog, dilemma's & daden  
• Wat zijn passende manieren om activiteitenontwikkelaars te betrekken bij de 

ontwikkelingen binnen In de 3 Krone? Moeten die verschillen afhankelijk van de aard van 

hun inzet (bv. aanbieders van een eenmalige workshop versus aanbieders van een 

lezingenreeks)? 

• Wat voor type persoon zie je voor je in de rol van 'spelverdeler'? Hoe hou je de persoon 

aangesloten op diverse aspecten van de organisatie? Waar zou deze persoon zich mee 

bezig moeten houden, en waarmee juist niet? Hoeveel uur in de week zou dit naar 

schatting vragen? 

• Wie zou de rol van huiscoach (een vertrouwensfunctie) kunnen vervullen? Een oud-

bestuurslid bijvoorbeeld? Welke kwaliteiten zou deze persoon moeten bezitten? 
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• Zou de rol van spelverdeler ook over verschillende vrijwilligers verdeeld kunnen worden? 

Welke overwegingen kun je daarbij maken? 

• Wat zou het vragen om periodiek, bijvoorbeeld 2-3 keer per jaar een 

inspiratiebijeenkomst te organiseren? 

• Informeel bestaat er al een 'buddysysteem' waardoor activiteiten niet stil komen te liggen 

bij afwezigheid van een van de activiteitenontwikkelaars. Dit kan een aandachtspunt zijn 

bij het ontwikkelen van nieuwe activiteit. 

• Het zou de verbindingen in de organisatie kunnen versterken als roulerend iemand uit de 

beheergroep zou aansluiten bij de bestuursvergaderingen en andersom. Zo kan er een 

levendige uitwisseling van ideeën ontstaan vanuit wisselende perspectieven.  

• Kan er een gemeenschappelijk Cloud-opslag (bv. DropBox, Google Drive, Evernote) 

komen voor relevante documenten waarvan het handig is als ze voor dat deel van de 

vrijwilligers dat zich met de organisatie bezighoudt (bv. beheergroep, bestuur, 

spelverdeler) toegankelijk zijn? 

 

Persoonlijke noot 
Het valt me op hoeveel werk er gaat zitten in het 'verhuurbedrijf'. Het wordt professioneel aangepakt 

en dat moet natuurlijk ook. Het heeft een dwingend karakter en ik zie dat het veel vraagt van Hennie die 
zich hier op dit moment vooral mee bezig houdt. Zelf maak ik in mijn werk gebruik van een organisatie 
die 'het Coachhuis' heet. Ook zij verhuren ruimtes, in verschillende panden over verschillende steden. Als 

lid van 'het Coachhuis' kun je zelf in een online reserveringssysteem je boekingen maken. Het werkt 
simpel: je kiest datum, tijdstip & aantal uren, dan zie je welke ruimte er beschikbaar is, je kiest en 

'ondertekent' met je inloggegevens. Het systeem stuurt je een bevestiging van je boeking. Na afloop van 
iedere maand ontvang je een factuur voor het gebruik van ruimte. Ik vraag mij af of we (op kleine schaal) 

ook tot een dergelijk systeem zouden kunnen komen voor In de 3 Krone, waarmee ook de 
activiteitenkalender (een belangrijk sturingsmiddel) geautomatiseerd actueel wordt gehouden. Mij lijkt het 

geweldig als dat zou kunnen. Zeker als de hoeveelheid activiteiten wordt uitgebreid kan het een verlichting 
van de werklast voor de beheerders betekenen. 

 

 Ruimte voor reacties, opmerkingen, vragen, ideeën 
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Glanzende parels/glanzen de parels? - rollen 

 

 
De kwestie 
Hoe komen vrijwilligers (de parels In de 3 Krone) goed in tot hun recht in de verschillende rollen die je bij 

de organisatie kunt onderscheiden, zowel in de startfase van hun betrokkenheid als in het vervolg? 
Wanneer en hoe neem je weer afscheid van elkaar? 

 

Een organisatie geheel met vrijwilligers draaien is bijzonder. Bij In de 3 Krone is een prima 

functionerende structuur ontstaan met twee lagen, waarbij tot nog toe veel alle betrokkenen 

ofwel in het bestuur, ofwel in de beheergroep zitten. Daarnaast is er nog een derde categorie 

vrijwilligers, namelijk mensen die graag een activiteit(enserie) komen ontwikkelen of 

praktische ondersteuning bieden in de dagelijkse beheeractiviteiten. Een deel van de 

vrijwilligers geeft de voorkeur aan incidentele betrokkenheid/betrokkenheid per activiteit, 

omdat ze dat liever doen, of omdat het beter past in zoals ze hun leven hebben georganiseerd. 

Helaas voelen ze zich daarmee niet allemaal een 'echte' vrijwilliger bij In de 3 Krone, terwijl ze 

dat natuurlijk wel zijn! Deze groep was ook moeilijker om mee in gesprek te komen, omdat 

ze lang niet allemaal op een lijst staan. En daarmee kan het ook zomaar gebeuren dat ze 

bijvoorbeeld niet worden uitgenodigd voor een borrel. Niemands bedoeling of opzet, maar 

wel ongelukkig natuurlijk. 

 Het betrekken van vrijwilligers die niet in bestuur of beheergroep zitten is een 

belangrijk aandachtspunt. Rollen zijn onvergelijkbaar, iedereen samen 'maakt' de onderneming. 

Voor alle vrijwilligers lijkt het me belangrijk om te beseffen dat ze deel (gaan) uitmaken van 
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een eigentijdse netwerkorganisatie en niet van een klassieke hiërarchische organisatie. Dat 

vraagt een vorm van eigen initiatief en sociaal ondernemerschap die bij In de 3 Krone 
ruimschoots te vinden is. Het is mooi als mensen, zoals nu vaak ook al gebeurt (denk aan de 

exposities, bridgeclub, Mahjong, wandelclub, buurtdiner) vanuit hun eigen 

talenten/motivatie/behoefte activiteiten organiseren. Het is ook belangrijk dat zij goed 

nadenken over wat past bij hun persoon en hun leven. 

 Het spannende aspect daarin is om het evenwicht te vinden tussen individueel initiatief 

en gezamenlijke koers. In het ideale geval passen initiatieven goed binnen de missie van de 

organisatie, terwijl ontwikkelaars tegelijkertijd ruimte hebben om de activiteiten die ze op zich 

nemen op hun manier in te vullen. Het bestuur kan dan in mijn ogen met enige afstand de 

grote lijn mee bewaken, terwijl de beheergroep door contact te houden met alle 

ontwikkelaars er zicht op kan houden dat er geen wildgroei ontstaat. Afwijkingen van de 

koers die problemen kunnen opleveren kunnen zo tijdig worden gespot en in overleg 

opgelost. Een spelverdeler zou hier een rol in kunnen spelen, en, mocht een en ander wrijving 

opleveren, de huiscoach. 

 

Rollen die vrijwilligers (kunnen) vervullen binnen In de 3 Krone  

 

De figuur laat de rollen zien die op dit moment bestaan, en ook mogelijke nieuwe rollen. 

Ondersteuners van de beheergroep zijn vrijwilligers die weliswaar geen 'lid' zijn van de 

beheergroep, maar wel belangrijke taken als bijvoorbeeld het doen van de was, boodschappen 

of het openen van de deur voor incidentele huurders op zich nemen. Vanzelfsprekend kunnen 
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rollen elkaar overlappen: veel bestuursleden en leden/ondersteuners van de beheergroep zijn 

bijvoorbeeld ook activiteitenontwikkelaar! 

 

Dromen, daden & dilemma's 
• Er komt in samenspraak met bestuur en beheergroep een plan voor het werven en 

inwerken nieuwe 'parels', waarin zowel de procedurele aspecten (bv. uitgifte van sleutels 

etc.) als de 'culturele' aspecten (waar staan we voor, hoe werkt het hier) een plek krijgen. 

De vraag 'wat wil je hier graag komen doen/op touw zetten' kan het onderliggende 

uitgangspunt zijn. 

• Wanneer/hoe eindigt eigenlijk de betrokkenheid van vrijwilligers? Hoe neem je 

afscheid? 

• Hoe zorg je ervoor dat nieuwe vrijwilligers, met name ontwikkelaars van (soms 

incidentele) activiteiten, zich betrokken blijven voelen bij In de 3 Krone? Wat valt er op 

dit punt te leren van de huidige vrijwilligers? 

• Is het mogelijk om regelmatig, bijvoorbeeld zes keer per jaar, aan alle vrijwilligers een 

nieuwsflits versturen waarin ze kort worden bijgepraat over de belangrijkste 

ontwikkelingen in beheergroep en bestuur? Denk bijvoorbeeld aan iets als de stand van 

zaken rond de beoogde verbouwing. De website biedt functionaliteit om dat zonder al te 

veel moeite te doen. Informatie kan komen uit de notulen van bestuur & beheergroep. 

Dit zou een taak kunnen zijn van de 'spelverdeler' of een eventuele afzonderlijke 

publiciteitscoördinator. 
• Hoe doe je recht aan de verschillen in inzet die passen bij de diverse rollen terwijl je het 

besef behoudt dat alle vrijwilligers samen de organisatie maken? Wat is de rol/houding 

van eenieder hierin? Bij gebrek aan een 'afdeling P&O/HRM' die dat formaliseert gaat 

het hier denk ik vooral om het wederzijds uitdragen van waardering voor ieders persoon 

en inzet. Dat kun je eigenlijk nooit teveel doen, en vaak zijn het de kleine dingen die 

het doen, bv. aandacht voor een mede-vrijwilliger die het op welke manier dan ook 

moeilijk heeft. Wellicht kan een spelverdeler of iemand uit het bestuur hier een 

aandachtsgebied van maken. 

 

Persoonlijke noot 
Bij mijn eerste kennismaking met de leden van de beheergroep vroeg een van hen me naar 'mijn 

strategie voor het omgaan met een stelletje eigenwijze bejaarden'. Daar keek ik van op, want zo had ik er 
geen moment over nagedacht! Net als in de rest van vrijwilligersland zijn gepensioneerden goed 

vertegenwoordigd bij In de 3 Krone. Zij hebben nu eenmaal vaak de tijd om hun levenservaring in te 
zetten voor wat zij zelf waardevolle doelen vinden. Ik vond het leuk om daarnaast ook jongere 'parels' 
tegen te komen. Als je een mooie mix wilt in je doelgroep, werkt het goed als de vrijwilligersgroep ook 

gemengd is. Uit het vrijwilligerswerk dat ik zelf doe en gedaan heb weet ik dat ook jonge 
mensen/werkende mensen zich graag vrijwillig inzetten voor de samenleving als het doel hen aanspreekt. 
Dat geldt voor mijzelf ook. Van het samenwerken met mensen uit verschillende leeftijdsgroepen steek ik 

daarbij altijd weer wat nieuws op. 
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 Ruimte voor reacties, opmerkingen, vragen, ideeën 
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Het hart van de onderneming: activiteiten 

 

 

Het pand, de 'parels', alle andere betrokkenen, de huurders: allemaal zijn ze voor In de 3 
Krone geen doel op zichzelf, maar een middel om een droom te verwezenlijken: 'doorsnee' 
binnenstadsbewoners met een verscheidenheid aan achtergronden met elkaar verbinden en ontmoeting 
mogelijk te maken via activiteiten. In de gesprekken met betrokken kwamen veel ideeën voor 

activiteiten op tafel (soms door meerdere mensen geopperd). Het ligt voor de hand dat er 

meer vrijwilligers nodig zullen zijn om een deel van deze ideeën werkelijkheid te laten 

worden. Dat neemt niet weg dat het heel goed mogelijk lijkt om al in het najaar enkele van 

deze ideeën in de vorm van pilotprojecten te gaan realiseren. Een blik op de 

activiteitenkalender leert dat hier zeker nog ruimte voor is. Vooral avonden en weekenden, 

maar ook enkele middagen bieden nog kansen.  

 

Onderstaande lijst is niet gefilterd op haalbaarheid. Kennis nemen van elkaars ideeën leidt 

vast weer tot nieuwe inspiratie. Het concretiseren van een idee is uiteindelijk aan de mensen 

die het oppakken. Vragen en aandachtspunten die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: 

 

• Zijn er mensen te vinden die zin en tijd hebben om zo'n nieuwe activiteit te 

ontwikkelen binnen (het netwerk van) de huidige vrijwilligersgroep? 

• Is er ruimte in het rooster? Een deel van de activiteiten zou een plek kunnen krijgen 

binnen de Open Middagen om daar meer publiek te trekken. 
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• Is schuiven met activiteiten een optie, zodat de woensdagmiddag bv. vrij komt voor een 

kinderactiviteit, de maandagmiddag voor een ouderenactiviteit (die daar misschien 

direct na het weekend de grootste behoefte aan hebben) en de Open Middag naar de 

donderdag (met als voordeel dat hij geen concurrentie meer heeft van de Sneak 

Preview)? 

• We moeten in de gaten houden of er bij het organiseren van kinderactiviteiten onder 

auspiciën van In de 3 Krone wellicht ook de noodzaak ontstaat om met Verklaringen 

Omtrent Gedrag (VOG's) te gaan werken. 

 

Mogelijke nieuwe (of verder te ontwikkelen) activiteiten 
• Openbare les koor 

• Wandelclub/historische club 

• Open kennismakingsmiddag met een voorstelling 

• Voorlezen voor kinderen in combinatie met ruilboekenkast 

• Opvoedcafé 

• Zzp-café 

• Een activiteit voor kinderen i.s.m. de kinderopvang om de hoek 

• Bodyshape of iets anders sportgerelateerds voor 50+-ers 

• Filmavonden (als pilot een filmavond voor de 'parels' met eten en een eerste 

'werksessie') 

• Leesclubje (literatuur, poëzie, non-fictie) 

• Walking dinner 

• Meer buurtdiners, ook met (klassieke) muziek 

• Meer activiteiten met eten 

• Zaterdagse buurtlunches met een open, toegankelijk karakter 

• Lezingencyclus geschiedenis 

• Knutselactiviteit voor kinderen 

• Creatieve activiteiten voor kinderen: film, dans, iets rond verhalen 

• Toneelcursus voor kinderen 

• Workshops voor ouderen (o.a. weerbaarheid tegen oplichting) 

• Activiteit voor ouders in de avonduren 

• Lezingen over geschiedenis van Utrecht (met eigen pand als uitgangspunt en 

wellicht iets actiefs als een wandeling) 

• Culturele activiteiten in de weekenden 

• Eenmalige activiteiten voor dertigers/veertigers (in de hoop dat zij op een later 

moment de weg weten te vinden) 

• Klaverjasclub 

• Vaste ouderenmiddag (o.a. voor mensen uit het Bartholomeusgasthuis) 

• Open podium voor (amateur)musici, eventueel combineren met een andere 

activiteit (bv. ouderenmiddag) 
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• Voetbalwedstrijd kijken met studenten 

• Buurtborrel (in vervolg op eerdere buurtborrels van de NV-tuin) 

• Vergaderingen van de wijkraad 

• Spreekuur organiseren ('sociaal raadsman-achtig', ANWB-functie voor mensen die 

ergens mee zitten) 

• Voorlichting/educatie over contacten met gemeente/politiek. 

• Buurtbewoners ondersteunen bij het ontwikkelen van buurtinitiatieven 

• Theaterzaterdag voor kinderen in vakantieperiodes 

• Dansen met ouderen, "Finding your Feet", valtraining 

• Filmavonden op vrijdagavonden 

• Huiswerkhulp voor groep 7&8 

• Makelpunt incidentele burenhulp 

• Dans(les)middag met aanbod van wisselende stijlen 

• Culturele/kunstzinnige woensdagmiddagactiviteit voor 10-12-jarigen 

• Structureel aansluiting zoeken bij evenementen als Culturele Zondagen, Gluren bij 

de Buren, Kunstroute etc.  

• Afhaalpunt groentepakketten 
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Bijlage: briefing voor het NIMETO-project 
 

In de 3 Krone, verscholen achter een hek in een monumentaal pand met bijzondere 

architectonische kenmerken op een prachtige locatie aan de Utrechtse Oudegracht, was 

vroeger een gesubsidieerd buurthuis. Sinds 2013 ontwikkelen trotse vrijwilligers die in de 

binnenstad wonen hier zelf activiteiten voor de buurt. Dit is mogelijk doordat de ruimtes in 

het pand deels verhuurd worden aan initiatieven die passen binnen de missie van In de 3 

Krone: een plek bieden waar binnenstadsbewoners voor en met elkaar initiatieven kunnen 

ontwikkelen die de sociale samenhang vergroten. 

 

Ons pand heeft een bovenzaal en een benedenzaal. De opdracht die In de 3 Krone graag 

wil verstrekken aan maximaal 15 studenten van NIMETO betreft in eerste instantie onze 

benedenzaal. Dit is een werfkelder van ongeveer 60 vierkante meter. Deze is nu vooral 

geschikt voor presentaties, cursussen en lezingen, doordat de zaal een vaste indeling met tafels 

heeft. Wij willen deze zaal graag met eenvoudige middelen geschikt maken voor activiteiten 

die om een ander gebruik van de ruimte vragen. Bovendien mag de uitstraling van de zaal wel 

warmer en aantrekkelijker. Een tweede vraag die wij hebben betreft de zichtbaarheid van het 

pand vanaf de straat. We horen vaak terug dat mensen langs kunnen lopen zonder ons op te 

merken. Daar zouden we graag verandering in brengen. Tenslotte zouden we het fijn vinden 

als jullie voor ons een visie kunnen ontwikkelen op hoe we onze huisstijl meer in het 

interieur van het pand terug kunnen laten komen.  


