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Stadse Boeren
De Stadse Boeren Community heeft als doel om bottom-up 
een groter effect van de stadslandbouw op de economie en de 
maatschappij te sorteren. Stadslandbouw is een relatief nieuwe 
ontwikkeling met vele initiatieven; een educatieve impuls, 
gezond eten, meer buiten spelen of bewuster omgaan met 
onze lokale omgeving. Het zijn vaak kleine en lokale
initiatieven, maar met de behoefte om te groeien en met 
elkaar verbonden te zijn. 

In een aantal sessies met de stadslandbouwers is een kaart 
van de community ingevuld en verder gegroeid. Vaak waren 
betrokkenen zich helemaal niet bewust van het grote netwerk 
waarin ze acteerden. Door het grotere plaatje letterlijk voor zich 
te zien, wisten leden elkaar makkelijker te vinden om kennis en 
ervaringen uit te wisselen. Gaandeweg raakten steeds meer 
schakels in het netwerk met elkaar verbonden. Interessant om 
te zien hoe leden die zich aanvankelijk aan de randen van de 
map bevonden daarop reageerden en initiatieven namen om 
de map te verrijken waardoor ze opschoven naar het centrum. 
Juist in netwerkprojecten kan het een worsteling zijn om de 
opbrengsten op een juiste manier voor het voetlicht te brengen. 

Vooral wanneer de subsidiegever afrekent op concreet 
opgeleverde producten. Een community gaat niet over 
aantallen opgeleverde producten maar over connecties. 
Een tool als Kumu maakt juist de groei van het sociaal kapitaal 
inzichtelijk: hoe met de subsidie een duurzaam netwerk is 
gebouwd van verbindingen tussen stadslandbouwers en andere 
initiatieven in Noord-Brabant. Met als extra opbrengst dat de 
activiteiten letterlijk in kaart zijn gebracht en er ook na de 
subsidieperiode nog op voortgebouwd kan worden.

Dit artikel is een bewerking van het interview van Jeff Mohr 
(co-founder & CEO of Kumu) met Aldo de Moor. Het hele 
interview kun je terugluisteren via de podcast op: 
www.bit.ly/1OI9PeK.

Mogelijkheden van Kumu:
• De groei en ontwikkeling van het netwerk over de tijd volgen;
• Inzoomen op activiteiten, organisaties, evenementen 
 of personen;
• Inzicht in de positie van personen, hun onderlinge 
 verbondenheid en wie er brugfuncties vertolken voor 
 bijvoorbeeld het delen van informatie;
• Identificeren van kwetsbare plekken in je netwerk. 

Community mapping
Nu oude systemen niet in staat blijken om de complexe 
uitdagingen van onze globaliserende wereld op te lossen, 
nemen betrokken burgers de handschoen op. Op meerdere 
plekken tegelijk ontstaan lokale alternatieven voor het falende 
systeem. Om de beweging te versterken is een groepsgevoel 
nodig, een besef van een gezamenlijke oorsprong en een 
gezamenlijk doel. Dat is lastig wanneer activiteiten verspreid 
plaatsvinden over vele locaties en online platforms. Hoe breng 
je het netwerk dan bij elkaar en realiseer je daadwerkelijk 
substantiële maatschappelijke impact? Dat is alleen mogelijk 
als de verschillende leden van het netwerk zich bewust worden 
van elkaar en van hun omgeving, als ze zichzelf gaan zien als 
onderdeel van een groter geheel, samen een community gaan 
vormen. 

Community mapping helpt bij die bewustwording. Door de 
community uit te tekenen als op een plattegrond, wordt het 
grotere plaatje zichtbaar. Dat is precies wat Kumu doet. 

Kumu
Kumu (kumu.io) is een dynamische tool die het grotere veld 
van betrokkenen, activiteiten, resultaten en verbindingen in 
een netwerk in kaart brengt. Het zien van de groeiende 
verbindingen motiveert de leden om zich in te zetten voor 
het grotere doel. Maar Kumu is méér dan een stukje slimme 
software. Het is een manier van denken. Met een eigen 
Manifest waaruit de wens spreekt om de wereld te 
veranderen van onderop. Een kenmerkende uitspraak zoals 
‘we are all responsible’ geeft ook aan dat lokaal doen en globaal 
denken elkaar kunnen versterken waardoor er werkelijk grote 
veranderingen tot stand kunnen komen. 

Lokale initiatieven lijken vaak los van elkaar te werken en te pi-
onieren, maar door ze te verbinden ontstaat het beeld van een 
bredere beweging van mensen en organisaties met 
dezelfde interesses. 

Aldo de Moor, oprichter en eigenaar van CommunitySense, 
experimenteerde met Kumu om te rapporteren over de 
ontwikkeling van De Stadse Boeren Community in Tilburg, 
een project dat mede mogelijk gemaakt is door een subsidie 
van de Provincie Noord-Brabant. 

“De kunst van het ‘maps’ maken is het creëren van een 
context waarbinnen andere mensen kunnen denken. 
Een gereedschapskist ontworpen voor het ontrafelen 
van complexiteit.” Jeff Mohr, oprichter Kumu.
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Lokale gemeenschappen of communities hebben een enorme potentie om zaken 
van onderop te veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van stadslandbouw, duurzame 

energie of taalnetwerken. Toch hebben deze initiatieven vaak niet de grootschalige 
impact die we verwachten. Goedwillende mensen zetten zich op allerlei manieren in 

en vaak wordt er door overheden en anderen in projecten geïnvesteerd.
 Maar als het niet ontbreekt aan passie, expertise en investeringsbereidheid,

 wat is dan het ontbrekende puzzelstukje? 




