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Inleiding 

Participatie, maatwerk en integraliteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de inzet van de gemeente in 

wijken en buurten. Van de door de gemeente gesubsidieerde organisaties vergen we een vergelijkbare 

inzet. In de praktijk blijkt dat echter nog niet altijd zo te werken. Ondanks daarop gerichte 

prestatieafspraken is de effectiviteit van de inzet van organisaties in de wijken en buurten nog 

onvoldoende naar verhouding tot de financiële inzet (subsidies).Voor de gemeentelijke organisatie geldt 

dat integraal werken en bewonersparticipatie steeds meer gemeengoed worden. Desondanks zijn er in 

integraliteit, in gebiedsgericht werken en het voorzien in maatwerk nog slagen te maken.  

In voorjaar 2016 is de inzet op het wijkgericht werken aangepast. Nu, twee jaar verder, is de tijd rijp voor 

de volgende stap. Het coalitieakkoord geeft hierin aan: In onze aanpak staat gebiedsgerichte aanpak en 

wijkgericht werken centraal en Een hub in Julianadorp kan benaderd worden vanuit wijkgericht werken, 

wijksteunpunt vanuit Sociaal Domein. 

 

Waar willen we naartoe? 

In 2020 moeten de voorzieningen en de participatie dicht bij de bewoners zijn gebracht. Het sociale 

netwerk in de wijken en buurten moet geborgd zijn door inzet van wijkmanagers die weten wat leeft en 

speelt in buurt en buurt en ervoor zorgdragen dat de organisaties in de wijk daarop goed inspelen. 

Bewonersinitiatieven worden naar de gemeentelijke organisatie gebracht en krijgen daar een eigenaar en 

een oplossing of antwoord. Operationele zaken in de openbare ruimte bijvoorbeeld bij team Wijkbeheer of 

signalen over een de problematiek van een verward persoon bij team Zorg. Vragen die vanuit beleid een 

antwoord moeten krijgen, worden direct aan een adviseur gekoppeld die daarop integraal adviseert en 

opdracht verleent aan (maatschappelijke) organisaties voor de uitvoering. Dit geldt ook voor 

bewonersinitiatieven. Bewonersinitiatieven die uitwerking behoeven, zoals de wens tot herinrichting 

Loopuytpark of de voorzieningen rond station Zuid worden in prioriteitstelling door het college gewogen en 

met de bestuurlijke randvoorwaarden projectmatig opgepakt en met bewoners samen uitgewerkt. De 

wijkmanager heeft altijd voeling met wat leeft bij bewoners, maar is niet de verantwoordelijk 

projectleider/adviseur of de vertegenwoordiger van een groep bewoners. 

Het wijkplatform is dan het brandpunt van het bewonersnetwerk, waar het gesprek tussen de bewoners 

plaatsvindt. De vorm en de plek kan per moment en per wijk of buurt verschillen: huiskamer, buurthuis of 

wijkhuis.  

 

De signalen van de wijkmanager bepalen ook meer de inzet van organisaties: maatwerk in buurten is 

nodig. In die zin is de wijkmanager ook de schakel tussen bewoners en organisaties. In de 

prestatieafspraken met de organisaties borgen we dat de inzet in de buurten daadwerkelijk geleverd wordt.  

Niet alleen de wijkmanager is zichtbaar in de buurt, maar ook de organisaties en de gemeentelijke 

dienstverlening. Dat behoeft niet in elke buurt in dezelfde vorm en intensiteit. Het gaat erom dat in een 

buurt waar bijv. problematiek rond eenzaamheid wordt gesignaleerd, een professional ook spreekuur heeft 

om adequaat maatwerk te verlenen. 

Stapeling van de inzet van gesubsidieerde organisaties en andere partners moet voorkomen worden. 

Marktwerking kan ertoe leiden dat organisaties teveel gericht raken op het overeind houden van de eigen 

organisatie. De behoefte van de bewoners moet echter het uitgangspunt zijn. Organisaties moeten 

samenwerken en elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren.  

 

Waar krijgen we voeling met wat speelt in de wijk? 

Uitgangspunt is dat de gemeente eerder en beter zicht heeft op problematiek door directe aanwezigheid in 

de buurten. Aan de hand van cijfers monitoren we de ontwikkelingen en weten we ook de buurten waar 

knelpunten zijn. Dat maakt gerichte inzet mogelijk. 

 

De wijkplatforms moeten van de bewoners zijn. Sfeer en intensiteit van het overleg kunnen per wijk 

verschillen, dat bepalen de bewoners zelf. Het is de plek waar vertegenwoordigers van bewonersgroepen  

elkaar treffen, maar ook de “niet-georganiseerde” bewoner is volwaardig deelnemer. Dat vergt voorzitters 
en secretarissen uit de wijk met vaardigheden. Waar die vaardigheden door training versterkt moeten 



 

 

worden, faciliteert de gemeente met trainingen, zoals ook de vergaderlocatie voor rekening is van de 

gemeente. Voorzitter en secretaris krijgen een onkostenvergoeding voor hun inzet. De wijkmanager is bij 

de vergadering aanwezig (net als andere vertegenwoordigers van organisaties) om te horen wat er leeft en 

speelt,  bepaalt niet de agenda, maar brengt wel de informatie vanuit de gemeente waarom gevraagd 

wordt. Het wijkplatform is niet de plek waar bewonersparticipatie op plannen van de gemeente start. Dat 

vergt meer maatwerk.  

 

Elke  wijk heeft ook een wijk-coördinatieteam waar professionals elkaar regelmatig ontmoeten zonder 

bewoners. De wijkmanager is hier de spil. Signalen uit de wijk worden hier gewisseld. De aanwezigheid 

van gesubsidieerde organisaties is niet vrijblijvend, waar dit relatie heeft met prestatieafspraken. Ook de 

aanwezigheid van de sociaal wijkmeester van WSDH, de wijkagent en de wijkverpleegkundige is in 

sommige wijken een welkome aanvulling. In sommige wijken moet het wijk-coördinatieteam nieuw leven 

worden ingeblazen of worden versterkt. Waar signalen vanuit het wijk-coördinatieteam om actie van de 

gemeente vragen, is het de wijkmanager die de desbetreffende organisaties verbindt met de adviseur die 

actie kan nemen. 

 

Daarnaast zijn er ook plannen en ideeën die vragen om bewonersparticipatie. Projectleiders gaan met hun 

projectteam daarvoor de wijk in. De wijkmanager is degene die het projectteam adviseert over de vorm en 

de te verwachten reacties. De wijkmanager  is zoveel mogelijk aanwezig bij het gesprek in de wijk, niet als 

lid van het projectteam, maar om ook daar te horen wat er (nog meer) leeft en speelt. 

De buurthuizen en wijkhuizen zijn plekken waar de bewoners elkaar ontmoeten voor activiteiten of 

gesprek. De wijkmanager kan ook hier informatie halen. Een pop-up”spreekuur” op andere plekken 
(winkelcentrum, bibliotheek e.d.) is echter ook mogelijk. Al of niet vergezeld met medewerkers van de 

gemeente die werken aan een thema dat speelt in de wijk.  

 

Gebiedsgerichte aanpak en wijkgericht werken 

De gemeentelijke organisatievisie beoogt in te spelen op de veranderende omgeving door de inrichting van 

een wendbare en flexibele organisatie.  

De gebiedsgerichte aanpak zoals deze vanuit begrotingsprogramma 9 wordt uitgevoerd, zet jaarlijks in op 

een aantal buurten. In samenspraak met de bewoners wordt een uitvoeringsplan gemaakt. Na uitvoering 

van dit plan in het tweede jaar, ligt de focus van het begrotingsprogramma op de volgende buurten.  

Het wijkgericht werken moet de continuïteit in de relatie met het bewonersnetwerk borgen: voeling houden 

met wat leeft in de buurt en signalen uit de buurt inbrengen bij organisaties en gemeente. Het wijk-

coördinatieteam is daarvoor een belangrijk platform dat waar nodig op buurtniveau vorm krijgt. De inzet 

gaat op deze manier naar de buurt toe in plaats van dat de bewoners zelf binnen de gemeente hun weg 

moeten zoeken.  

 

 

Wat vergt dat?   Een heroriëntatie op doelstellingen en taken is nodig. Niet de door de gesubsidieerde organisaties 

aangeboden expertise staan centraal, maar de benodigde maatregelen voor kansen en 

knelpunten die bewoners zien.  Meldingen betreffende het onderhoud en inrichting van de openbare ruimte komen direct binnen bij 

het team Wijkbeheer. Dat verandert niet. 

Vier wijkmanagers adviseren bewoners bij initiatieven en wijzen hen de weg binnen de gemeente. 

Zij kennen het sociale netwerk in de buurten waarin zijn werken en verbinden bewoners, 

organisaties en netwerken. Wel met de integrale blik die wij van alle medewerkers verwachten. In 

het werk van de wijkmanagers staat het onderhouden en ontwikkelen van het bewonersnetwerk 

centraal. Daarnaast het halen en brengen van informatie.  

Het voorbereiden van beleid, projectverantwoordelijkheid en inhoudelijk advieswerk naar 

aanleiding van vragen uit de buurt maakt geen onderdeel uit van hun werkpakket.  Het vergroten van de aanwezigheid in de buurt of wijk zorgt voor verbinding. Professionals kunnen 

door  contacten met wijkverpleegkundigen of wijkagenten veel informatie verkrijgen, omdat zij 

immers vertrouwenspersonen zijn in de buurt. De verbindingen zijn er nu wel, maar de lijntjes zijn 

soms te lang, voor sommige buurten te beperkt of krijgen te weinig opvolging.   De stap in de organisatieontwikkeling die het komend half jaar wordt gezet biedt ook kansen. Met 

het opgave-gericht werken komt de vraag of het initiatief centraal te staan. Het wijkgericht werken 

wordt een kernproces. Geen procesregie op afstand of een interventie als er een probleem is, 

maar continue voeling met wat de bewoners ervaren. Zichtbaar in de wijk.  Lang hebben we bewoner als klant gezien. Nu staat zelfredzaamheid centraal. Van zorgen VOOR 

gaan we naar zorgen DAT. We willen meedenken met de bewoners en dat de bewoners 

meedenken met de gemeente. Dat laatste is nog niet vanzelfsprekend. Ook voor de bewoners is 

het soms wennen dat er iets anders van hen verwacht wordt.  

 


