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Een buurt komt in actie! In zomaar een wijk in 
zomaar een gemeente. Die wijk is een pre�ige 
woonwijk zonder al te veel problemen. Bewo- 
ners lijken er gelukkig te zijn. Toch komen ze in 
actie. Nee, geen wijkrellen of buurtprotesten. 
Het is geen actie tegen, het is een actie vóór. De 
buurtbewoners komen in actie omdat ze een 
ruimte willen creëren waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, helpen, plezier hebben. Die 
plek vinden ze in een schoolgebouw dat tijdelijk 
leegstaat omdat het gesloopt zal worden voor 
nieuwbouw. Een vleugel van het gebouw wordt 
bestemd voor allerhande buurtinitiatieven. 
Binnen de kortste keren is het daar een komen 
en gaan van mensen en de lokalen vullen zich 
met meubels, gereedschappen, keukengerei, 
muziekinstrumenten. Alles gekregen, want de 
actievoerders opereren zonder externe onder- 
steuning.

Vo�wo�d
wonenden, medewerkers en bewo- 
ners van De Blinkert, de gemeente 
Baarn, leegstandsbeheerder Camelot, 
projectontwikkelaar BPD Ontwikke-
ling, de makers van dit boekje, 
kortom: IEDEREEN die LOKAAL-O tot 
een succes heeft gemaakt!

Dit boekje is de weerslag van een jaar 
LOKAAL-O. Geniet ervan en laat het 
een inspiratiebron zijn voor iedereen 
die gelooft in samen-leven!

Namens het bestuur van de Stichting
LOKAAL-O,

Margreet Breukelaar
Voorzitter Stichting LOKAAL-O 

e initiatiefnemers noemen 
hun project: LOKAAL-O, 
met een knipoog naar de 
lokalen van het schoolge-
bouw en het woord localo, 

synoniem van het begrip ‘uit de 
buurt‘. De O staat voor ‘open’, ‘ont-
moeten’, ‘omzien’ en ‘ondernemen’.

Er volgen vele, zeer uiteenlopende 
initiatieven, waarover u verderop in 
dit boekje meer kunt lezen. Het 
succes van LOKAAL-O bewijst dat er 
in deze wijk behoefte is aan een plek 
voor ontmoeting. Een plek waar 
buurtbewoners elkaar leren kennen, 
inspireren, bevragen en helpen. Is 
die behoefte uniek? Welnee. 
LOKAAL-O gunt elke wijk in Baarn 
zo’n plek en wil daarvoor graag een 
bron van inspiratie - en informatie - 
zijn en blijven!

Als voorzitter wil ik iedereen bedan- 
ken die dit prachtige initiatief tot 
een succes heeft gemaakt: de 
gebruikers die hun buurtinitiatief of 
onderneming in de lokalen hebben 
ondergebracht, de vele helpers die 
LOKAAL-O draaiende houden, de 
gulle gevers en sponsoren, om-
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Lokaal-O,
de plek en 

haar makers

en capaciteiten, maar ook mensen met 
schulden of gezondheidsproblemen, 
met mensen die geen aansluiting 
kunnen krijgen en vereenzamen, of die 
als nieuwkomers de weg nog niet goed 
weten in de buurt en in Baarn. Wat 
opvalt is dat in deze wijk een centrale 
plek ontbreekt, er is geen buurthuis en 
zelfs geen kerk: mensen hebben weinig 
ontmoetingsmogelijkheden op buurt-
niveau.

De School

De christelijk-protestantse 
basisschool Gaspard de 

Coligny werd 
vijftig jaar 

geleden, 
op 

e Buurt

Baarn Noord, een wijk die uit 
verschillende buurten 
bestaat die onderling weinig 

samenhang vertonen: de Professoren-
buurt, de Componistenbuurt, de Zand-
voortweg met aanliggende oude 
zijstraten, de Sonneveldtflats. En daar-
tussen de voormalige schoolgebouwen 
van de Gaspard de Coligny en de Mon-
tinischool, verpleeghuis De Blinkert en 
woonzorglocatie De Wiekslag.

Een wijk zoals eigenlijk overal, 
met bewoners met talenten 

D

10 augustus 1968, geopend. Het 
gebouw, met zijn kenmerkende vier 
blokken met puntdaken naar een ont-
werp van architect David Zuiderhoek, 
was een baken in de destijds nieuwe 
wijk. De vorm van de blokken met 
puntdaken doet denken aan de vorm 
van een hooiberg. De architect zou 
hiermee verwijzen naar de boerderijen 
die voor de komst van de nieuwbouw 
aan de Zandvoortweg stonden, en met 
name naar de uit 1855 stammende 
boerderij Zonneveld, die op de plek 
van de school heeft gestaan en 
daarvoor moest worden gesloopt.

Het huidige pand verkeert nog in een 
goede staat en ligt midden in de wijk.  
Aan alles merk je nog, dat het gebouw 
als school een plek vol leven was, je 
ruikt bijna nog de geur van krijt en lijm, 
je hoort bijna nog het gejoel van spe-
lende kinderen op het schoolplein: het  
is een mooi, oud gebouw, met een fijne 
openbare ruimte. En met een ziel.

De tussentijd

In augustus 2016 trekt de Gaspard de 
Colignyschool samen met de Montini- 
school in het gloednieuwe pand van de 

brede school Noorderbreedte op het 
oude werfterrein. De oude Gaspard de 
Coligny blijft leeg achter. De gemeente 
Baarn, eigenaar van de grond en het 
gebouw, wil op de plek aan de Prof. 
Meijerslaan nieuwe woningen bouwen. 
Daaraan is een grote behoefte in Baarn, 
terwijl de ruimte om woningen te 
bouwen heel beperkt is. Maar die 
huizen staan er niet van de ene op de 
andere dag, redeneert buurtbewoon-
ster Birgit Oelkers: “Wat zou het mooi 
zijn als in de tussentijd hier iets ont-
staat waar ook veel mensen uit de 
buurt bij actief zijn totdat de defini-
tieve plannen klaar zijn.”

Haar oproep in de zomer van 2016 om 
van de leeggekomen basisschool 
Gaspard de Coligny een tijdelijke 
bruisende buurtontmoetingsplaats te 
maken, brengt de buurt in beweging. 
Tijdens een “Thee- en Taart-brainstorm” 
buiten in de zon rollen de ideeën en 
suggesties over tafel. Het initiatief voor 
de buurtontmoetingsplaats krijgt 
gestalte en de Stichting LOKAAL-O 
wordt opgericht. Leegstandsbeheerder 
Camelot zorgt er, in opdracht van de 
gemeente, voor dat er tijdelijke bewo- 
ners in de ruimten van de school 

komen en LOKAAL-O neemt tijdelijk 
haar intrek in de voormalige kleuter- 
klassen en de gymzaal. Ook de andere 
ruimten van de school krijgen tijdelijke 
bewoners en gebruikers. De stichting 
wil een broedplaats creëren voor 
ideeën en initiatieven. De in gebruik 
genomen ruimtes zijn tegen een kleine 
vergoeding beschikbaar voor initiatief-
nemers van creatieve en andere activi-
teiten die bij voorkeur een sociale 
meerwaarde leveren aan de buurt.

Een niet te missen kans

Het lijkt wel of de buurt op dit initiatief 
heeft zitten wachten. Na de eerste 
brainstormsessie en het regelen van de 
formaliteiten rond het gebruik van de 
ruimtes, zorgt een enthousiaste groep 
mensen vol ideeën en daadkracht 
ervoor dat amper een maand later, op 
31 augustus, alle deuren wijd open 

worden gezet om de buurtbewoners en 
andere belangstellenden te verwelko- 
men.

In die maand tussen initiatief en ope- 
ning worden de voormalige kleuterklas-
sen omgevormd tot een ‘Ontmoetings- 
lokaal’ en een ‘Ambachtslokaal’, en is er 
in de hal een begin gemaakt met het 
opbouwen van een ‘buurtbieb’. Spon-
taan krijgt LOKAAL-O overbodige 
kasten, tafels, stoelen en ander meubi-
lair aangeboden. Een keukentje kan 
worden ingericht en de vele boeken die 
Baarnse inwoners komen afgeven 
vinden een plekje in de in de hal 
opgestelde kasten. Kleedjes op de 
tafels en planten en bloemen zorgen 
voor een gezellige huiskamersfeer. In 
het Ontmoetingslokaal komt een 
kinderhoek, gevuld met allerlei speel-
goed dat ook gul wordt ingebracht. 
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31 augustus 2016. LOKAAL-O zet haar deuren open voor de buurt. Saskia 
Romeijn is op de uitnodiging afgekomen: “ik werk veel alleen en 
betrokkenheid bij dit mooie initiatief zou leuk kunnen zijn.” Ze raakt in 
gesprek met Ton Jansen die ook bij de opening is. Ze kennen elkaar al en 
delen een passie voor tekenen en schilderen. “Kunnen we hier geen teken-
clubje  beginnen?”, vraagt Saskia aan Ton. Ze babbelen erover door, komen 
nog een keer bij elkaar, maken een flyertje en beginnen met portretschil-
deren.  Zonder hoge verwachtingen. “Als we met z’n tweeën zijn en een 
model, dan is het ook een succes!”

Tekenclub Tronie



We delen
verhalen ,
peppen

elkaar op

De eerste avond schuift er 
al direct iemand aan en 
dat blijft maar doorgaan. 
Er is nu zelfs geen ruimte 
meer voor nieuwe 

mensen. Saskia: “Het initia- 
tief is moeiteloos ontstaan 
en gaat ook moeiteloos 
door. Heel gelijkwaardig, er 
is geen docent.  De deelne-
mers zijn heel divers, ook 
qua leeftijd. Elke week 
regelt iemand anders een 
model. Er wordt op woens-
dagavond twee uur heel geconcen-
treerd getekend en geschilderd, en je 
ziet dat iedereen zich enorm ontwik-

kelt. Na afloop bekijken we elkaars 
werk en daarna drinken we altijd één 
fles wijn en een fles sap.” 

Ton vult aan: “Qua licht is de 
ruimte helemaal niet zo 
geweldig om te schilderen 
en toch ontstaan er de mooi- 
ste dingen. Zowel tijdens het 
tekenen als daarna. We 
delen verhalen, peppen 
elkaar op, ploeteren met 
plezier. De sfeer is heel 
vertrouwelijk en hecht. Ik 

vind dit het leukste clubje van de 
vele waar ik ooit inzat. Hier voel je 
verbondenheid.”
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Lange blonde haren, energiek en enthousiast. Dat is Jacqueline van der 
Valk. Voormalig bibliothecaresse. Direct enthousiast. Hier kan ze haar 
droom realiseren: Een buurtbieb die boven verwachting snel gevuld raakt 
met de prachtigste boeken, aangeleverd door mensen die hun boeken 
nieuwe lezers gunnen.  In de gang en hal naast de entree komen de kasten 
te staan; een kinderboekenafdeling en kasten met romans, veel thrillers, 
boeken over geschiedenis, koken, kunst en nog veel meer.  Een buurtbieb 
zonder leensysteem: neem maar mee en breng maar terug als je het uit 
hebt. En als je het heel mooi vindt, mag je het ook wel houden. 

acqueline: “Ik was direct 
enthousiast toen ik de 
eerste oproep las. Nadat ik 
in 2012 gestopt was met 
werken, kreeg ik behoefte 

aan meer contacten met mensen uit 
de buurt. Het leek me hartstikke leuk 
om bij dit initiatief rond de school 
betrokken te raken en ik zag direct 
een buurtbieb voor me. Tijdens de 
Thee- & Taartbrainstorm kwam ik 
oude bekende Sascha van Tetterode 
tegen. We besloten gewoon te star- 
ten met boeken en te kijken of we 
het later konden uitbreiden met 
muziek en kunst.”
  
Jacqueline noemt zich geen 
standaardvrijwilliger: “Ik wilde vrij 
zijn en me niet aan een organisatie 
binden, daarom vond ik dit initiatief 
zo mooi en belangrijk. Het zorgt voor 
verbinding in de buurt. Iedereen kan 
binnenkomen. Mensen kunnen hier 
hun ei kwijt en als je kan, help je 
elkaar. Behalve een plek om boeken 
te lenen, is de buurtbieb een plek 
om te kletsen, een bakkie te doen en 
nieuwe mensen te ontmoeten. In een 
hartelijke, warme sfeer.” Ook Erik, de 
echtgenoot van Jacqueline, en 
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Mensen kunnen hier
hun ei kwijt en als

je kan, help je elkaar

Sascha zijn er (bijna) elke woensdag-
middag. En trouwe bezoeker Willem, 
met zijn zelfgemaakte wandelstok, 
lange haar in een paardenstaart 
waarin twee indianenveren zijn 
gestoken, is bijna altijd in voor een 
praatje en een grap.

Buurtbewoners druppelen binnen, 
nemen een boek van hun gading 
mee, schuiven aan de grote ronde 
tafel aan voor een kopje koffie, een 
praatje en onderlinge steun of ver-
trekken weer snel. Alles kan en mag 
op de woensdagmiddag waarop ook 
de Weggeefwinkel open is en in het 
Ambachtslokaal de Mooie Ontmoe- 
tingen worden gehouden. “Zo ver- 
sterken we elkaar,” aldus Jacqueline. 
Wat haar betreft zou LOKAAL-O wel 
vaker open mogen zijn: “Het liefst 
zou ik willen, dat mensen hier elke 
dag terechtkunnen. Een bruisend 
cultuurhuis is altijd mijn droom 
geweest. Met muziek en film en 
ontmoetingen, zoals laatst met 
de buurtpicknick. Dan merk 
je hoe geweldig zo’n laag-
drempelige plek is voor 
de saamhorigheid.”



Spontaan, creatief en hartelijk. Karin van de markt. Tenminste, daarvan  
kennen veel mensen Karin Beukeboom. Tot voor kort stond ze elke dins-
dag met een kraam met Oosterse en spirituele producten op de Baarnse 
markt. In het ambachtslokaal van LOKAAL-O ontvangt ze vanaf begin fe- 
bruari 2017 op woensdagmiddag iedereen die gezellig wil kletsen en met 
haar handen bezig wil zijn.

Mooie Ontmoetingen

oen ik van de mogelijkheid 
hoorde om in LOKAAL-O 
met dit initiatief te begin-
nen, heb ik direct de knoop 
doorgehakt. Ook bij mijn 

kraam op de markt komen veel mensen 
die het fijn vinden om een praatje te 
maken en andere mensen te ontmoe- 
ten. Met die ervaring ben ik begonnen 
met Mooie Ontmoetingen in LOKAAL-O. 
Hoe leuk is het om samen te praten, te 
luisteren, elkaar te inspireren, zonder 
moeilijk gedoe. De eerste keren vond ik 
het best spannend, we begonnen met 
twee, drie mensen. Maar er ontstond 
toch al snel een vaste groep, ook 
door de deelnemers die zelf weer 
nieuwe mensen meenemen.”

Tekenen, borduren, werken 
met lapjes, breien, haken, 
lezen, zingen of wat iemand 
ook maar inbrengt - onder het 
motto ‘samen bezig zijn 
verbindt’. Een vaste kern aan 
vrouwen ontmoet elkaar elke 
woensdagmiddag, met daar 
omheen een bredere schil 
van mensen die af en toe 
aanschuiven aan de grote 
tafel. Uit Nederland, 

T
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Rwanda, Georgië, Polen, noem maar op. 
Vrouwen (want het zijn vooral vrou- 
wen die meedoen bij Mooie Ontmoe- 
tingen) die elkaar van tevoren niet of 
nauwelijks kenden, ook al wonen ze 
soms bij elkaar in de buurt. Oud en 
jong, gescheiden, weduwe, alleen-
staande moeder, getrouwd. 

Ieder met een leven dat lang niet altijd 
vlekkeloos is verlopen. Maar voor wie 

geldt dat eigenlijk niet? Sommigen 
vertellen er graag over, anderen luiste- 
ren en houden zich stil. Maakt niet uit. 
De sfeer is licht en liefdevol. Karin: 
“Geniet en wees blij. Iedereen heeft 
iets waar hij of zij goed in is. Door dat 
te delen, inspireer je elkaar en doe je 
de dingen die jij belangrijk vindt in het 
leven. Het klinkt misschien soft, maar 
zo simpel kan het zijn.”

Iedereen heef t ie ts waar h ij
of zij goed in is. Door dat
te delen, insp ireer je elkaar
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De gulle moeder. Dat beeld straalt Sandra Mets van de Weggeefwinkel uit.  
Elke woensdag- en zaterdagmiddag stalt Sandra, samen met de mensen 
die haar helpen, in het voormalige gymlokaal de rekken met kleren en 
tafels met spullen uit. Vanaf februari 2017 kunnen Baarnse inwoners 
gratis winkelen, koffie drinken en elkaar ontmoeten in De Weggeefwinkel 
zonder zich zorgen te hoeven maken over geld.

De Weggeefwinkel

LOKAAL-O een inzamelingsactie van 
winterkleding voor vluchtelingen op 
Lesbos. Daarvoor waren heel veel 
kleren ingebracht en mensen bleven 
spullen brengen, terwijl de container 
voor Lesbos al weg was. Zo hadden wij 
een mooie start.”
 
Een team van helpers sorteert de 
kleding, zet de stellingen klaar in de 
gymzaal, zorgt voor koffie en wat 
lekkers en een praatje. “Die helpers 

andra woont in de buurt. Ze 
kende de Weggeefwinkel in 
Zeist en wilde ook in Baarn al 
heel lang iets vergelijkbaars 
beginnen. “Ik vind het een 

prachtig concept, in plaats van alles 
maar weg te gooien in deze consump-
tiemaatschappij.” Sandra sprak over 
haar wens met LOKAAL-O en de 
Baarnse Weggeefwinkel was geboren. 
Op zaterdag 4 februari 2017 was de 
opening. “Eind januari was er in 

S
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Iedereen is
even belangrijk

en niemand
is de baas

kwamen allemaal zomaar een keer 
langs, ik heb niemand gevraagd. Ze zijn 
uit zichzelf gekomen en hebben hun 
eigen plekje en rol gevonden. Iedereen 
is even belangrijk en niemand is de 
baas.” Er is een enorm aanbod aan 
spullen, maar te weinig ruimte om al 
die spullen op te slaan. “Daarom 
moeten we streng zijn. We nemen 
alleen spullen aan als de Weggeefwin-
kel open is.”
 
Ondanks dit woekeren met de ruimte, is 
Sandra blij met de plek: “De sfeer hier 

is heel relaxed. Er komt een gemengd 
publiek. Nieuwkomers die graag Neder-
landers willen ontmoeten, mensen uit 
Hoog Baarn, de Oosterhei, De Blinkert. 
Het is zo leuk om mensen helemaal blij 
weg te zien gaan met een nieuwe trui 
of zo.” Op de woensdagmiddag lopen 
mensen ook door naar de buurtbieb of 
de Mooie Ontmoetingen. “Die uitwisse-
ling maakt het zo gezellig. Vaak nemen 
mensen ook hun kinderen mee, die 
kunnen lekker (buiten) spelen, dat is 
het mooie van deze locatie.”
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Elke dinsdagavond staat LOKAAL-O open voor de deelnemers aan 
‘Taalontmoetingen’. Elise Merks en Marjo Stam ontvangen (nieuwe) 
Baarnse inwoners die moeite hebben met het Nederlands en vaak nog niet 
zo veel mensen kennen met wie ze Nederlands kunnen praten. Marjo: 
“Nieuwkomers volgen wel de inburgeringscursus, maar die is vooral ge- 
richt op het goed beheersen van de grammatica en je krijgt les met alle-
maal niet-Nederlanders. Wij willen vooral dat mensen die nieuw in Baarn 
zijn met Nederlanders in contact komen en Nederlands durven praten 
zonder angst om fouten te maken. Toen wij hiermee begonnen, was dat 
aanbod er nog nauwelijks, terwijl er wel veel behoefte aan is.”
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Ik weet hoe belangrijk
taal is om je ergens

'thuis' te gaan voelen

iedereen van elkaar, wij dus ook. Een 
bijkomend voordeel is dat deelnemers 
aan de Taalontmoetingen in LOKAAL-O, 
een heel laagdrempelige locatie 
midden in een woonwijk, ook in contact 
komen met de andere leuke en prak-
tische algemene activiteiten die er 
georganiseerd worden en zo hun 
netwerk uitbreiden. Hoe vaker ‘oude’ 
en ‘nieuwe’ Baarnaars elkaar tegen-
komen en spreken, hoe beter!

lise: “Ik wilde al lang taalmaat-
je worden, omdat ik weet hoe 
belangrijk taal is om je ergens 
‘thuis’ te gaan voelen. Toen 
zich via LOKAAL-O de moge- 

lijkheid aandiende om met een groep 
te gaan werken, heb ik die aangegre- 
pen. Door taal vind je praktisch je weg, 
maar kun je ook je gevoelens en inte- 
resses delen. Wij willen mensen aan de 
praat krijgen, en in een groep leert 

E
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‘Kinderclub Happy Kids. Voor de lol’. Zo kondigde Alrieke Tillema op de 
Facebook-pagina van Happy Kids de vrijdagmiddagclub aan: Voor de lol. 
En lol, blijdschap en enthousiasme is wat Happy Kids elke vrijdagmiddag 
tussen 15.00 en 17.00 uur teweegbrengt bij een grote groep kinderen. Of het 
er nu tien zijn of vijftig. Alrieke, Patricia en de andere helpers lijken er 
hun hand niet voor om te draaien. Elk kind dat aandacht nodig heeft, 
krijgt aandacht. Een knuffel, even op schoot. Drukke kinderen, verlegen 
kinderen, kinderen die niets gewend zijn, thuis soms nauwelijks speelgoed 
hebben. Met ouders voor wie soms de bijdrage van 1 euro voor Happy Kids 
al moeilijk op te brengen is.

aar Happy Kids is niet 
alleen voor kleinere 
kinderen, ook voor jong- 
eren, ouders  en ouderen  
staat de deur wagenwijd 

open. Happy Kids is er voor iedereen 
van 0 - 100 jaar. En het werkt! De 
creativiteit en het plezier spatten 
ervan af op vrijdagmiddag. Er worden 

verhalen verteld, er wordt geknut-
seld, gezongen, buiten gespeeld.  

Alrieke startte in september 2016 
met kinderclub Happy Kids in 
LOKAAL-O. “Ik hoorde van een buur- 
vrouw over LOKAAL-O en dat initia- 
tief viel precies samen met ideeën 
waarmee ik zelf al een tijdje rond- 

M
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ken en te helpen. “Ze voelen zich 
welkom en gewaardeerd. Je moet 
hier niks. Als je wilt blijven, dan blijf 
je lekker en als je wilt gaan, dan ga 
je.” Alrieke hoeft niets te weten over 
de achtergrond van de bezoekers: 
“Het maakt ons niet uit wie je bent. 
Bij ons heb je je hart nodig, geen 
CV.”

en zelfstandig moeten blijven 
wonen, maar vaak met hun ziel onder 
hun arm lopen. “Ik heb met ouderen 
in de wijk gesproken om te achterha-
len waar zij behoefte aan hebben, en 
ook met ouders van kinderen van de 
basisschool in de buurt.”  

Bij ons heb je
je hart nodig,

geen CV

De eerste vrijdagmiddag van Happy 
Kids kwamen er zes kinderen, de 
volgende keer waren dat er al veer-
tien en dat bleef maar groeien. Nu 
zijn er soms wel zestig kinderen en 
volwassenen. Hoe druk het ook is, de 
sfeer is altijd heel relaxed en veel 
ouders en oudere omwonenden  
blijven om te kletsen, koffie te drin- 

liep. Ik wilde graag iets opstarten in 
onze wijk. Iets voor kinderen, oude- 
ren en vluchtelingen.” De recente 
ontwikkelingen in de ouderenzorg 
maakten Alrieke, die jaren als verzor-
gende in de ouderenzorg had ge- 
werkt, niet vrolijk. De dagbesteding 
die voor een groot deel is wegbezui- 
nigd, ouderen die nog te ‘goed’ zijn 
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Happy Kids inmiddels subsidie voor 
alle activiteiten die Alrieke en haar 
team organiseren met als doel dat 
alle kinderen, ongeacht hun afkomst 
of capaciteiten, ergens deel van 
kunnen uitmaken. Door deze nieuwe 
ontwikkelingen wordt dit spontane 
initiatief omgezet in een stichting: 
‘Happy Kids - Happy People’. Alrieke 
is enorm blij: “Je hoopt dat het aan 
zal slaan, maar je weet het nooit. 
Voor mij is het een constante beves-
tiging dat de behoefte aan dit soort 
initiatieven groot is. Het heeft me al 
zo veel gebracht: liefde, prachtige 

mensen en bijzondere ontmoe- 
tingen.”

Via Facebook en een eigen website 
(www.kinderclubhappykids.nl) weten 
steeds meer mensen van binnen én 
buiten Baarn Happy Kids te vinden. 
Ook bedrijven, die Happy Kids spon-
soren met bijdragen in natura of die 
een middagje uit organiseren voor 
ouderen met een bezoek aan Happy 
Kids. En ook de gemeente Baarn 
toont belangstelling voor dit initia- 
tief. In het kader van het gemeente- 
lijk armoedebeleid voor kinderen 
krijgt Happy Kids na de tijdelijke 
invulling in LOKAAL-O een nieuwe 
locatie aangeboden met op termijn 
de mogelijkheid van uitbreiding 
naar meerdere locaties.
Daarnaast ontvangt 
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Een van die bijzondere ontmoetingen bij LOKAAL-O was de kennismaking 
tussen Alrieke en lichtkunstenaar/ontwerper Judi Gör. Judi en Sascha 
van Te�erode van stichting Luna waren direct enthousiast toen ze de 
oproep voor de Thee- & Taartbrainstorm  zagen. Zij droomden van een 
laagdrempelig cultureel centrum in LOKAAL-O gericht op artistieke en 
muzikale activiteiten voor volwassenen en kinderen. Samen hadden ze al 
een kunstenaarsvereniging opgericht. 

Kruisbestuiving
De ruimte
straalde
een mooie
sfeer uit,
vol licht

groepjes gitaarles en zij vroegen 
Joep Koelewijn erbij. Joep, zelf mu- 
zikant, leert de kinderen akkoorden. 
“Ik kan geen noten lezen, maar leer 
ze hoe ze een lekker liedje kunnen 
spelen waarmee ze indruk kunnen 
maken op hun vriendje of vriendin-
netje.” Joep kijkt naar wat het kind 
zelf wil en kan en heeft het talent om 

 Toen Judi vertelde over haar muziek-
projecten in Soest, was dat precies 
wat Alrieke ook bij Happy Kids voor 
ogen had: muzieklessen voor alle 
kinderen, ook kinderen van wie de 
ouders heel weinig te besteden 
hebben, en ook voor kinderen met 
beperkingen. Met een aantal gitaren 
startten Judi en Sascha in kleine 

Judi en Sascha hielpen met hun 
kunst voor een bijzondere inrichting 
van de lokalen. Ook brachten zij hun 
creativiteit in bij de activiteiten van 
Happy Kids. Alrieke: “Judi en ik 
hadden vanaf het begin een klik, 
zonder LOKAAL-O was die ontmoe- 
ting er niet geweest, onze samen- 
werking is hier geboren.”

udi: “We kwamen heel 
open naar de brainstorm 
en kenden verder niemand. 
De sfeer beviel ons 
meteen, heel relaxed en 

open. De ruimte straalde een mooie 
sfeer uit, vol licht en door de ver-
schillende ingangen was er een fijne 
verbinding tussen binnen en buiten.” 

J
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elk kind blij te maken met gitaar 
spelen. “Er is geen dwang, de kinde- 
ren die hier gitaar leren spelen, 
vinden het gewoon leuk om hier te 
zijn. Net als hun ouders. Je voelt hun 
betrokkenheid en de gemeenschaps- 
zin die op deze locatie is ontstaan.”

Judi en Sascha helpen daarnaast 
vooral op de achtergrond mee in 
LOKAAL-O. Bij de buurtbieb, prak-
tisch en organisatorisch bij Happy 
Kids, ze denken mee, maken en 
hangen  gordijnen op. Niet altijd op 
de voorgrond, maar wel onontbeer- 
lijk. Judi straalt als ze vertelt over de 
ontwikkelingen rond Happy Kids. 

“Mede door de activiteiten in 
LOKAAL-O en Happy Kids is het 
gelukt een verandering binnen Baarn 
teweeg te brengen. Dat de gemeente 
Baarn nu ondersteuningsmogelijk-
heden biedt aan kinderen die 
opgroeien in armoede via onder 
meer het Jeugdcultuurfonds vind ik 
buitengewoon leuk. Daarmee kunnen 
zoveel kinderen in Baarn geholpen 
worden die graag iets creatiefs willen 
doen. Muziek maken, dansen of 
toneelspelen. Natuurlijk niet alleen 
via Happy Kids, ook via allerlei 
andere culturele instanties. Maar 
Alrieke is met Happy Kids wel dé 
pionier geweest.”
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Ook tussen de andere tijdelijke bewoners  van de voormalige Gaspard en 
LOKAAL-O  vindt er een kruisbestuiving plaats: bewoners worden enthou-
siast en helpen mee, raken betrokken.  Jessica als vrijwilliger bij Happy 
Kids, Ben als workshopgever van ‘Ontspannen (Mee)bewegen’, Rudi als 
initiatiefnemer van meditatiesessies, Karin die een atelier in de Gaspard 
heeft door het maken van LOKAAL-O wegwijzers, Jeroen door het doneren 
van spullen en allerlei kleine hand- en spandiensten.

achtergrond betrokken, hielp mee 
met het organiseren van de rommel-
markt, de kerstmarkt, de NL Doet-Dag 
en de collecte voor het Oranjefonds. 
“Onze jongens hebben hier op 
school gezeten, en zo’n mooie plek 
blijft toch trekken.” Terugkijkend 
heeft LOKAAL-O heel wat teweeg 
gebracht, vindt Gerda: “We hebben 

initiatief van LOKAAL-O hebben ze 
naar de mogelijkheid een plek in 
LOKAAL-O geïnformeerd. Van het een 
kwam het ander en het idee voor een 
Ambachtslokaal was geboren. Robert 
knutselt daar nu in de wintermaan- 
den, het is de werkruimte van de 
tekenclub en ook van Mooie Ont-
moetingen. Gerda is vooral op de 

ommige buren van de Prof. 
Meijerslaan 3 zijn actief in 
LOKAAL-O op een meer 
individuele basis, zoals 
Robert en Gerda Hovenier.  

Robert zocht een ruimte om zijn 
hobby - het opknappen van meubels 
- uit te oefenen. En toen zij de 
oproep in de krant lazen over het 

S
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veel nieuwe mensen uit de buurt 
ontmoet, waarmee je nu op straat 
veel makkelijker een praatje maakt. 
Het heeft voor openheid gezorgd. 
Het is mooi dat er in de wijk zo’n 
plek is ontstaan, een plek voor ieder-
een. Je merkt dat die behoefte 
bestaat. Die ruimte zou er eigenlijk 
permanent moeten zijn.”

De energie die in LOKAAL-O is ont-
staan, zorgt niet alleen voor verbin- 
ding tussen de verschillende 
gebruikers en bezoekers, maar 
inspireert ook andere instellingen en 
organisaties in de buurt. Zo sponsort 
de buurt-Coop LOKAAL-O met een 
statiegeldactie, organiseert Welzijn 
Baarn workshops in de ruimtes van 
de school en kijkt enthousiast naar 
hoe de initiatieven in LOKAAL-O aan- 
slaan en zoveel energie en enthou- 
siasme teweegbrengen.

De Blinkert

Ook tussen verpleeghuis de Blinkert, 
bijna recht tegenover de school, en 
LOKAAL-O is, eigenlijk als vanzelf, 
een mooie samenwerking ontstaan. 
De Blinkert heeft als goede buur 

vanaf de allereerste bijeenkomst 
ruimhartig haar tafels, stoelen, 
kopjes, servies en thee en koffie ter 
beschikking gesteld voor de in 
LOKAAL-O georganiseerde ontmoe- 
tingen, zoals de buurtpicknicks.

Marianne Stal, locatiemanager: “Voor 
de bewoners van de Blinkert zijn 
vooral de Weggeefwinkel, de Mooie 
Ontmoetingen en de buurtbieb acti- 
viteiten waar ze graag en makkelijk 
even binnen wippen. Ze voelen dat 
ze welkom zijn, dat het niet uitmaakt 
wie er binnenkomt, en dat gevoel 
komen ze niet zo vaak tegen. Een 
groot deel van hun dagelijkse leven 
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beheerd.”

De gemeente

De gemeente, als eigenaar van het 
pand en de bijbehorende grond, 
staat zeker niet afwijzend tegen het 
initiatief van LOKAAL-O, maar maakte 
vanaf het begin duidelijk dat het om 
een tijdelijke invulling ging voor de 
tussentijd tussen het leegkomen van 
de oude Gaspard en de sloop van het 
pand en de start van de nieuwbouw. 

Wethouder André van Roshum, voor 
onder andere Jeugd en Maatschap-
pelijke Ondersteuning, is enthousiast 
over wat er in korte tijd is ontstaan. 
“Ik zie wat zo’n initiatief doet in een 

speelt zich af binnen de Blinkert, 
daarom is het zo fijn dat ze alleen 
maar over hoeven te steken om toch 
even ergens anders te zijn. Misschien 
kan Mooie Ontmoetingen wel verder 
gaan in de Blinkert, dat zou ik graag 
willen.”

Leegstandsbeheerder Camelot

Ook Camelot, de leegstandsbeheer- 
der die in opdracht van de gemeente 
Baarn de oude Gaspard beheert, is - 
ook al is het meer zijdelings - betrok- 
ken bij LOKAAL-O en de leegstands-
beheerder is vol lof voor dit bewon-
ersinitiatief: “Het concept van 
LOKAAL-O is vanaf dag één zeer 
succesvol. De vele inspanningen en 
initiatieven hebben voor een bijzon-
dere activering in de wijk gezorgd en 
dat is geweldig om te zien. Voor 
eenieder is er plek en onderlinge 
hulp is vaak snel geboden, wat een 
kracht straalt LOKAAL-O uit! Camelot 
heeft bijgedragen aan dit concept, 
door verschillende ruimten in het 
voormalige schoolgebouw beschik-
baar te stellen voor dit initiatief. 
Samen met de overige gebruikers en 
bewoners, wordt het pand optimaal 
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de Elly J. Meijertuin. De huizen die 
we gaan ontwikkelen worden om-
ringd door bestaande woningen. We 
kijken altijd goed naar de sfeer van 
een buurt en proberen daar op aan 
te sluiten. Als we met onze plannen 
aan de slag gaan, nodigen we de 
omwonenden uit voor een informa- 
tiebijeenkomst. Natuurlijk in 
LOKAAL-O.”

graag meekijken en verbindingen 
leggen om te kijken of activiteiten 
van LOKAAL-O op een andere plaats 
voortgezet kunnen worden. En via de 
inrichting van de openbare ruimte 
maken wij een plek waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Dat wordt 

dingen ontstaan tussen mensen met 
heel diverse culturen en achtergron- 
den. Ik denk dat zo’n initiatief alleen 
kans van slagen heeft als het uit de 
wijk ontstaat en het draagvlak krijgt 
omdat er behoefte aan is. LOKAAL-O 
heeft aangetoond dat die behoefte 
er is. Wij kunnen niet zelf zo’n 
fysieke plek creëren, maar willen 

buurt, hoe laagdrempelig het is en 
hoe mensen van allerlei pluimage 
elkaar daar ontmoeten. Dat doet iets 
met je welzijn. Als gemeente kan je 
zoiets nooit van bovenaf opleggen. 
Om zoiets levend te houden, moet je 
als gemeente wel steunen, maar je er 
verder vooral niet te veel mee 
bemoeien. Ik zie dat LOKAAL-O 
aardig wortel heeft geschoten en 
erken het maatschappelijk belang. 
Daarom hoop ik dat dit model ook 
elders kan werken. De huidige 
locatie verdwijnt, maar ik ervaar het 
wel als een maatschappelijke plicht 
mee te denken over andere plekken.”

De ontwikkelaar

Ontwikkelaar BPD, die op het terrein 
van de oude Gaspard dertien nieuwe 
woningen gaat bouwen, is zich zeer 
bewust van het belang van verbin- 
ding in buurten en wijken.

Shirley Bröcker, junior projectmana- 
ger: “Soms kennen mensen elkaars 
buren niet eens. Daarom is het be- 
langrijk dat een initiatief als 
LOKAAL-O zorgt voor verbindingen. 
In de oude school zijn prachtige 
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De Gaspard de Coligny

 
 


  

 

~ essay ~

zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

Z

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 
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1 Als je meer wilt weten over community building en community based werken kun je deze TedX bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw of deze 7PK’s van community building voor professionals 
lezen: http://www.planenaanpak.nl/doc/De%207%20PK's%20van%20communitybuilding.pdf
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van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers

62 63



zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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zien die af en toe een grote ruimte 
nodig heeft voor een fotosessie. Het 
meisje dat net gitaarles heeft gehad 
fietst van het schoolplein af. Twee 
jongetjes uit de buurt spelen met hun 
auto’s op het plein.

Wekelijks maken zo’n 80 verschillende 
mensen gebruik van LOKAAL-O voor 
ontmoetingen, taallessen, kinder-, 
kunst- en cultuuractiviteiten, work-
shops, lezingen, flexplekken, handwer- 
ken, themabijeenkomsten, kleine spor-
ten, uit de hand gelopen hobby’s.
 
In een jaar tijd is de Gaspard een plek 
geworden waar mensen zich thuis 
voelen, waar ze elkaar inspireren, waar 
ze los kunnen gaan, een springplank 
vinden voor dromen en ideeën én een 
huiskamer voor alledaags gekeuvel.

Ik ben er ontzettend blij mee. Door 
LOKAAL-O heb ik van alles ontdekt in 
mijn buurt en voel ik me meer Baarnaar 
dan de 17 jaar daarvoor. Want ik heb in 
het afgelopen jaar meer dan 150 
nieuwe buren leren kennen, werk 
kunnen maken van filmavonden, work-
shops, buurtpicknicks, een overweldi- 
gende winterinzamelactie voor vluchte- 

omer 2016

Een zonovergoten donder- 
dag in juli. De thee, taart en 
de geleende klapstoelen van 

de Blinkert staan klaar. Geen idee 
hoeveel mensen afkomen op de 
oproep om samen over de tijdelijke 
invulling van de Gaspard school na te 
denken: “Wil je de Gaspard tijdelijk 
samen met anderen een 2de leven 
geven? Of ken je anderen die mee 
willen doen? Donderdag 21 juli om 15 
uur is er een Thee & Taart-Brainstorm in 
de Gaspard, Prof. Meijerslaan 3 over de 
Gaspard als bruisplek in de buurt”. Er 
kwamen uiteindelijk meer dan 40 
mensen op af en op deze middag is het 
idee van Stichting LOKAAL-O geboren.

Zomer 2017

Een nazomerse vrijdag in LOKAAL-O. De 
laatste ouders en kinderen van Happy 
Kids zijn aan het vertrekken, Alrieke 
bekijkt goedkeurend de T-shirts die de 
kinderen die middag hebben beschil-
derd en die te drogen hangen om 
volgende week op het Cultureel Festi-
val verkocht te worden. Ik laat de 
LOKAAL-O ruimtes aan een fotograaf 

lingen in Griekenland, en bijeenkom-
sten voor startende ondernemers, sa- 
men met andere LOKAAL-O-makers een 
kerstmarkt en een burendag opgetuigd 
en mensen kunnen ondersteunen om 
hun initiatief van de grond te krijgen.

Maar wat mij het meest blij maakt is dat 
er zoveel energie vrijkomt vanuit deze 
plek, dat er zoveel ontmoetingen 
plaatsvinden en LOKAAL-O echt ver- 
schil maakt in het leven van mensen.

Wat maakte dat LOKAAL-O is 
gaan bloeien?

Als je een onderneming zoals 
LOKAAL-O gaat starten, bewandel je 
meestal een min of meer geijkt pad, 
waarvoor je het proces bijna kunt 
uittekenen.

1 Er wordt een stichting of vereniging 
opgezet

2 Het stichtingbestuur maakt een plan 
met doelen en activiteiten

3 Er worden vrijwilligers geworven die 
die activiteiten uitvoeren (vaak in 
opdracht van de stichting)

4 Er wordt structurele subsidie voor 
de huur aangevraagd

5 Het stichtingbestuur zorgt voor 
programmering, faciliteert praktisch 
en inhoudelijk en zorgt voor het 
oplossen van problemen, zodat alle 
huurders hun eigen activiteiten 
kunnen uitvoeren.

Dat het gelukt is dat LOKAAL-O is gaan 
bruisen en ook echt een functie voor 
de buurt heeft gekregen, heeft er alles 
mee te maken dat we dit pad NIET 
hebben gevolgd.

Wat we in LOKAAL-O wel gedaan 
hebben, is community based werken1. 
Ik ga vijf kenmerken van deze manier 
van werken eruit lichten; je zou ze ook 
de principes van LOKAAL-O kunnen 
noemen.

Iedereen is welkom

Niemand zal hardop tegen mensen 
zeggen “jij bent niet welkom.” Tenmin-
ste niet in een buurthuis of andere 
maatschappelijke broedplaats of ont-
moetingsplek. Maar in de praktijk is dat 
vaak moeilijker dan gezegd. En voelen 
bepaalde mensen zich toch niet altijd 

welkom ondanks alle goede intenties. 
Ook LOKAAL-O heeft het ‘Iedereen is 
welkom’ in haar vaandel staan. Met z’n 
allen willen we  een inclusieve samen-
leving, zoals dat zo mooi heet. Ik durf te 
beweren dat er in LOKAAL-O daadwer-
kelijk de meest verschillende mensen 
komen die Baarn kent.

Mensen die heel Baarn kennen, men- 
sen die bijna niemand kennen, mensen 
die het geluk toelacht en mensen die 
het gevoel hebben dat ze nooit iets 
winnen, mensen uit Hoog Baarn, men- 
sen uit Laag Baarn, mensen met een 
super goed geheugen en mensen die 
jouw naam na 3 minuten al weer ver- 
geten zijn, grote mensen, kleine men- 
sen, oude en jonge mensen, Neder-
landssprekende en hele talige mensen 
en mensen die zich alleen met handen 
en voeten verstaanbaar kunnen maken 
of gewoon niet echte praters zijn, 
depressieve en hele gelukkige mensen, 
mensen met veel geld en mensen die 
amper rond kunnen komen, denkers en 
doeners, mensen die grote idealen 
hebben en er gedreven en gestructu-
reerd mee aan de slag gaan en mensen 
die al lang blij zijn als het ze lukt om 
hun dag te structureren, mensen die 

blaken van gezondheid en mensen die 
opgelucht zijn als ze een dag geen pijn 
hebben...wacht… ik moet toegeven dat 
er toch in ieder geval één vorm van 
homogeniteit is: er komen namelijk 
overwegend vrouwen in LOKAAL-O, dat 
dan weer wel.

Maar voor de rest, heel divers dus. Hoe 
dat komt? Dat vroeg ik aan LOKAAL-O- 
makers tijdens een gebruikersoverleg. 
Binnen 2 minuten lagen de volgende 
antwoorden op tafel.

Het is hier heel laagdrempelig, er 
zijn veel activiteiten waar je zomaar 
aan mee kunt doen. En als je 
binnenkomt, geeft iedereen je 
meteen het gevoel dat je welkom 
bent, dat mensen blij zijn dat je er 
bent. Dat je ertoe doet en dat je een 
van hen bent, dat je bijdrage be- 
langrijk en je idee van waarde is.
Je mag er zijn.

Het is hier heel persoonlijk. Je krijgt 
veel persoonlijke aandacht in de 

De ruimtes, het gebouw van de oude 
Gaspard-school maken dat je je niet 
hoeft te schamen voor je menszijn,  
je hoeft niet perfect te zijn. Dat komt 
door het rafelranderige van de plek: 
beetje rommelig, beetje huiselijk. 
Het gebouw heeft een geschiedenis, 
het leeft en is net zo divers en vrien-
delijk als zijn gebruikers.

Geen �ogramma 
maken maar ruimte 
bieden

LOKAAL-O bestaat bij de gratie van 
mensen die samen iets willen maken. 
Als er niemand is die iets wil, houdt het 
op.
LOKAAL-O maken we samen.

Er is geen stichtingbestuur dat doelen 
opstelt, vervolgens een programma 
maakt en activiteiten bedenkt en daar 
vrijwilligers bij zoekt. Het is precies 
andersom: er komen mensen langs met 

groepen die er zijn. Meestal breiden 
activiteiten uit of ontstaan nieuwe 
initiatieven door de Zwaan-Kleef 
Aan-wet. Iemand kent wel iemand, 
die weer iemand kent die… Daardoor 
voelt het al snel vertrouwd, durven 
mensen kleine ideeën-plantjes water 
te geven en krijgt hun wens om bij te 
dragen makkelijk een vorm.

Je wordt herkend en erkend in wat je 
doet, je hoeft niet in een sjabloon te 
passen, je bent geen doelgroep. Ook 
al wijk je af van wat als normaal 
gezien wordt, je wordt niet op iets 
aangekeken, niet bevraagd, iedereen 
is gelijk, je bent een van ons. Er 
heerst een houding van ‘Ooit een 
normaal mens ontmoet? En, beviel 
het?’

In LOKAAL-O geloven we er niet in 
dat je mensen moet activeren. Als je 
maar je best doet dat mensen zich 
gezien en gehoord voelen, tot hun 
recht kunnen komen (vanuit het idee 
dat iedereen, echt iedereen, iets te 
bieden heeft) en de kans kunnen 
krijgen om erbij te horen en bij te 
dragen. Dan komt de actie vanzelf 
wel.

ideeën die iets willen, daar soms wat 
ondersteuning bij nodig hebben en een 
plek, of alleen een plek. En Stichting 
LOKAAL-O biedt die ruimte - letterlijk 
en figuurlijk - en soms ook de nodige 
ondersteuning.

Er zijn zoveel plannen als er mensen 
met ideeën zijn, zou je kunnen zeggen. 
Iedereen kan in LOKAAL-O zijn/haar 
ding doen, voor zover het anderen niet 
belemmert of schaadt. En - heel be- 
langrijk: er is geen onderscheid tussen 
bedenkers en uitvoerders, die twee 
rollen vallen in LOKAAL-O samen in een 
en dezelfde personen. Als iemand bij- 
voorbeeld vraagt: “jammer dat er in 
LOKAAL-O niets is voor ouderen. Zou 
daar niet iemand werk van kunnen 
maken?” is de tegenvraag “Wat zou jij 
willen doen, wat zijn jouw ideeën 
daarover?” en “Wie ken je (nog meer) 
die daar werk van zou willen maken?” 
of “Wie of wat heb je nodig om er werk 
van te maken?”

Deze vorm van ondersteunen gaat 
verder dan het obligate faciliteren dat 
we allemaal kennen: het praktische 
regelen dat mensen hun ding kunnen 
doen. Het gaat om elkaar begrijpen, 
linken kunnen leggen, om dingen 
aanhangig maken en weten hoe je dat 
kunt doen. En dat doen zo’n beetje alle 
LOKAAL-O-makers: iedereen is bezig 
met schakelen, matchen, het losmaken 
van ideeën en het ritselen van ideeën 
en mensen, het benutten van haakjes 
die ontstaan in de LOKAAL-O praktijk. 
Onder het motto ‘Van het een komt het 
ander.’ Niet omdat het moet of afge- 
sproken is, maar omdat mensen dat 
leuk vinden. Daardoor worden continu 
ideeën en mensen met elkaar verbon- 
den, ontstaan (nieuwe) kleine commu-
nities en kunnen mensen makkelijk 
aansluiten.

Geen �ijwilligers
maar Lokaal-O- 
makers

Oké, eerst even een persoonlijke be- 
kentenis: Zelf heb ik een hekel aan het 
woord vrijwilliger. Want het suggereert 
dat je in opdracht een bijdrage levert 

voor een bepaalde club of een persoon 
(‘mijn vrijwilligers’) maar dat er weinig 
te bepalen valt voor jou. In feite ga je 
nergens over behalve over jouw taak, je 
doet het in opdracht van anderen, je 
bent geen onderdeel van een collectief, 
mede-eigenaar of mede-beslisser. De 
samenwerking tussen organisatoren en 
vrijwilligers mist een gelijkwaardige 
basis.
Maar goed, hier kun je natuurlijk over 
twisten, er zijn ook nuances te maken.

Stichting LOKAAL-O werkt niet met 
vrijwilligers. Met iedereen die er iets 
organiseert maken we samen 
LOKAAL-O. Als LOKAAL-O-makers of 
buurtmakers, of je nou in de buurt 
woont of niet. Dat betekent dus ook 
samen het geld ophoesten dat nodig is 
om de onkosten te dekken en samen 
beslissen over dingen die er toe doen. 
Het stichtingbestuur van LOKAAL-O 
bepaalt niet wat er moet gebeuren in 
LOKAAL-O en er zijn ook geen vrijwil-
ligers die plannen uitvoeren van de 
stichting (die er dus ook niet zijn). Niet 
het bestuursoverleg maar het gebrui- 
kersoverleg is de democratische arena 
van LOKAAL-O waar besluiten worden 
genomen.

LOKAAL-O, donderdagavond, 20 uur. 
10 van de LOKAAL-O-makers zijn bij 
elkaar gekomen voor het maandelijk-
se gebruikersoverleg. Hier komt alles 
aan bod wat eraan bijdraagt dat 
LOKAAL-O loopt. Ook de dingen die 
maken dat het soms minder goed 
loopt bij LOKAAL-O. Iedereen legt 
haar/zijn bespreekpunten letterlijk 
op tafel. Er komt van alles langs: 
nieuwe initiatieven in LOKAAL-O, 
wc’s poetsen, gesprek met de 
gemeente, Cultureel Festival, 
LOKAAL-O boekje, sleutelbeheer, 
onderlinge spanningen, lekkages, 
inrichting ruimtes, hoogte van de 
gebruikerskosten, hartenkreten. 
Robert: “Ik ben blij met alle ontwikke-
lingen, dat we er nu met zoveel 
mensen zitten, dat er veel gebeurt, 
maar… er mogen wel wat meer 
mannen komen ;-).”

Alles begint klein
en met plezier

Toen we in september 2016 met 
LOKAAL-O gingen starten, waren er 
weliswaar veel mensen met ideeën, 
waar ze ook werk van maakten, maar 
weinig mensen die naar de eerste acti- 
viteiten kwamen. Bijvoorbeeld naar de 
buurtbieb. Een hele tijd zaten de initi-
atiefnemers elke woensdagmiddag 
heel gezellig met elkaar boeken te 
sorteren. Want ja, de boeken kwamen 
wel, mensen vonden het idee van een 
buurtbieb erg leuk en brachten graag 
hun uitgelezen boeken langs. Maar er 
waren de eerste maanden maar weinig 
mensen die boeken kwamen ophalen.
En toch bleef de buurtbieb doorgaan. 
Want wat wel gebeurde was dat het 
buurtbieb-team het heel gezellig had 
met elkaar en met iedereen die langs- 
kwam. Ongeacht hoeveel dat er waren. 
Hetzelfde geldt voor de Mooie Ont-
moetingen en de tekenclub, die met 3 
mensen begonnen en pas na verloop 
van tijd uitgroeiden tot een stuk of 10, 
15 deelnemers. Als je het gezellig met 
elkaar hebt en dat ook uitstraalt, 
worden mensen nieuwsgierig naar wat 

er gebeurt en wordt het verlangen 
aangewakkerd om mee te doen.

Het cruciale punt is dat het de initia- 
tiefnemers van de buurtbieb, de Mooie 
Ontmoetingen, de taallessen en de 
tekenclub niet gaat om de hoeveelheid 
mensen. Het gaat hen om de ontmoe- 
ting, plezier hebben met elkaar, elkaar 
leren kennen. En dat heeft hoe dan ook 
impact op het leven van mensen. Ik 
durf te zeggen dat LOKAAL-O het leven 
van sommige mensen ingrijpend heeft 
veranderd.

Kenmerkend voor alle activiteiten van 
LOKAAL-O is dat ze uit een passie, ver- 
langen, droom, talent geboren worden. 
Niet omdat een probleem getraceerd is 
en naar aanleiding daarvan iets georga- 
niseerd moet worden.

Waar de focus ligt op energie en talen- 
ten - collectief en individueel - ont-
staan de mooiste dingen.

Zonder gebouw
geen buurt�uis

Zo simpel is het wel. Als er geen tus- 
sentijd van de Gaspard de Coligny was 
ontstaan, waren er ook geen buurtma- 
kers opgestaan/zichtbaar geworden die 
nu voor bezieling van de plek en voor 
de buurtbruis zorgen. LOKAAL-O heeft 
door die plek duidelijk een functie voor 
buurtbewoners, maar trekt ook mensen 
uit heel Baarn en zelfs daarbuiten aan. 
Nu het einde van deze plek in zicht 
komt, ontstaat natuurlijk de vraag wat 
er gebeurt als LOKAAL-O er niet meer 
is.
Ik vind het een verademing dat er een 
plek is waar je elkaar zonder pretenties 
kunt ontmoeten en waar ideeën tot 
bloei en mensen in beweging kunnen 
komen.

Waar je geen huurder bent, maar een 
van de makers  en daarmee onderdeel 
van een ‘lichte gemeenschap’ en 
LOKAAL-O dus ook een beetje van jou 
is. En waar ook de bereidheid is om dat 
in gezamenlijkheid te doen, als een 
gemeenschap die meer is dan de som 
der delen.

LOKAAL-O,
een nomadische stichting

LOKAAL-O op de Prof. Meijerslaan 
houdt op in de loop van 2018, als de 
school haar volgende bestemming 
nadert. En daar is niets mis mee, want 
tijdelijkheid is ook een motor voor 
nieuwe dingen. Een aantal activiteiten 
van LOKAAL-O zullen stoppen als de 
Gaspard wordt verbouwd. Andere 
zullen op een andere plek een vervolg 
krijgen.

LOKAAL-O als geheel, als Baarnse 
beweging, houdt niet op in 2018. Want 
LOKAAL-O gaat over het samen maken 
van plekken en buurten, het tot bloei 
brengen van maatschappelijk initiatief 
door er samen met anderen een gun-
stig klimaat voor te creëren. Voor 
LOKAAL-O gaat het erom energie in de 
samenleving naar boven te brengen & 
te helpen die in beweging te houden.

LOKAAL-O is dan ook geen traditionele 
stichting, maar een nomadische stich- 
ting. We zijn niet op zoek naar een 
vaste plek. We zijn een soort geleider 
voor ideeën en initiatiefnemers op 
plekken die zich aandienen. Daar 

proberen we nieuw leven in te blazen 
en nieuwe gemeenschappen op gang 
te brengen van doeners en makers.

Als ergens een plek ontstaat die 
daarvoor geschikt is - een leegstaande 
bedrijfsruimte, maatschappelijk vast-
goed, een stuk grond of een groot, 
leegstaand huis - gaan we daar neer-
strijken. In welke vorm en met welke 
dynamiek op die nieuwe plek vervol-
gens onze vijf werkprincipes tot leven 
komen - daar zijn we zelf ook erg 
benieuwd naar!

In ieder geval nodigen we alle 
Baarnaren uit om samen met ons die 
draad op te pakken! Heb je een mooi 
idee op zolder liggen, wil je je ei kwijt, 
samen met anderen, loop je al langer 
rond met een initiatief waarvoor je een 
ruimte of meedenkers of -doeners 
nodig hebt? Sluit je dan aan bij de 
LOKAAL-O-tribe en maak met jouw idee 
van een nieuwe lege plek een nieuwe 
Baarnse bruisplek!

Birgit Oelkers
buurtbewoonster en één van de 
LOKAAL-O-makers
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