
Wijkgericht 
Werken



Hoe past wijkgericht werken in 
de dienstverlening aan de inwoner?



“We streven naar een ontwikkeling van de Helderse
samenleving, waarin iedereen kan meedoen en waar 

nodig wordt ondersteund om de eigen kracht en 
mogelijkheden te benutten” (Sociaal Beleid, 2019)



Wijkgericht werken levert een bijdrage aan 
de 7 hoofddoelen

Wijkgericht werken
Dichter bij de mensen 

en de sociale basis, 
én samen met de 

mensen

Jongeren groeien op in veiligheid en met goed onderwijs en 
ontwikkelen zich tot zelfstandige volwassenen die 
verbinding hebben met de omgeving

Minder jongeren in Den Helder aangewezen zijn op 
jeugdhulpverlening

Mensen elkaar weten te vinden en ondersteunen en elkaar 
daar waar mogelijk in de eigen leefomgeving

De zorg voor kwetsbare inwoners is doelmatiger en 
speelt beter in op hun (zorg)behoeften 

Inwoners kunnen zoveel mogelijk zelfstandig 
blijven wonen

Het aantal inwoners met problematische schulden is 
afgenomen en minder inwoners leven in armoede

Den Helder telt minder werklozen en 
bijstandsgerechtigden



Hoe geeft wijkgericht werken
daar invulling aan?



Zorg op maat voor de inwoner

Eigen kracht Samen Slim, duurzaam en 
betaalbaar



Wat levert dat op voor wie?

Voor de 
professionals en hun 

partners

Voor de organisatie

Inzicht en grip

Voor de inwoners

Gezamenlijk verantwoordelijk Snel en goed geholpen



Hoe organiseert wijkgericht werken dat?



Wijkgericht 
werken

Met wijkgericht werken 
bereiken we drie subdoelen: 

1. Laagdrempeligheid:
De lokale dienstverlening ligt dichtbij de 
burger; eigen kracht en zelfredzaamheid 
van de bewoners staat centraal. 

2. De juiste mensen op de juiste plek hulp bieden: 
Hulp bieden aan de burger waarbij de gedachtegang 
zo dichtbij en gewoon als mogelijk en zo zwaar als 
nodig centraal staat. 

3. Meer ruimte voor preventie en accurate zorg: 
Voorkomen en beperken van problemen 
en calamiteiten; als ze er toch zijn snel en 
slim oplossen. 



Tijdig inspelen op trends 
en preventie

Snelle, duurzame en 
daarmee betaalbaare zorg 

bieden

Slimmer samenwerken 
met onze partners

Dichter bij de mensen en 
de sociale basis, en samen 

met de mensen

Hoe ziet dat eruit? 



De vier wijken

De SchootenNieuw Den Helder

MFC ‘t Wijkhuis
Texelstroomlaan 5

Julianadorp Centrum

De Boerderij
Gv.M. van Waardenburghlaan 22

En?

Dorpshuis Julianadorp
Middelzand 3504

Bernhardplein 76



Waar staan we nu? 
En welke stappen moeten we zetten?



Routekaart Wijkgericht 
Werken

Tussenstation 2:
Vanaf 1 december zijn de 
wijksteunpunten geopend. 
Er ontstaat  meer contact 
met inwoners waardoor we 
snelle, goede en 
betaalbare hulp kunnen 
organiseren.

Tussenstation 3:
Meer contact met onze 
inwoners levert ons 
informatie op waarmee we 
vanuit inzicht en overzicht 
onze inwoners de juiste 
hulp kunnen bieden en wij 
onze stad samen schoon, 
heel en veilig houden..

Eindstation: 
Een wijkgerichte aanpak waarbij 
laagdrempeligheid (1), de juiste 
mensen
op de juiste plek (2) en 
preventieve en accurate zorg (3) 
centraal staan.



Station 2: de basis staat



Station 3: verbinding in de wijken
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