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WIJK = BELEIDSCONSTRUCTIE
=> geen belevingscategorie 

Stedelijkheid in de wijk 
=> ipv

 
dorp in de stad

Modern samenleven
≠

 
sociale samenhang

≠
 

gemeenschapsvorming

SOCIALE BASISKWALITEITEN 
(VertrouwenVeiligheidBekendheid)

1. Weg met de romantiek



2. De mythe van ‘de’  bewoners
Kloof systeemwereld en leefwereld
≠

 
luisteren

Meer culturele antropologie
= meer leefwereldkennis
= meer zicht op potenties / sleutelfiguren

Minder bewoners, betere professionals 



3. Spinnen in het web

Frontliniewerkers / verbindingsmakelaars
-

 
Probleem –

 
instanties –

 
vergadering –

 afspraken -
 

dossierbeheer
+ Probleem –

 
netwerkanalyse –

 netwerkactivering –
 

actie
Systeemaanpak, verbinden, WMO
Welzijn Nieuwe Stijl (Bussemaker)



4. ≠  stortplaats van projecten

Vogelaars verplichte nietjesronde
Vele ongelijktijdige en 

onsamenhangende interventies, die 
op hun effectiviteit niet te 
onderzoeken zijn.

Beter weinig goed doen, dan veel matig



5. Wildroosters & slagbomen

Kies een gezamenlijke 
strategie/ideologie/doel/prioriteit

Zorg dat iedereen die moet
 

delen.



6. Wijkaanpak is cultuurproductie

Creëren van ontmoetingsplekken
Verbinden en schakelen (VROM-raad)
Kunstenaars / broedplaatsen

vgl. Toynbee
 

–
 

eind 19e
 

eeuw

Ymere
 

Amsterdam: 
ontmoetingsplekken van de 21e eeuw
Hotel Transvaal / Tolhuistuin



7.
 

Wijkaanpak vraagt om iconen

Stedelijkheid vraagt om hotspots
Hotspots brengen stedelijkheid de wijk in
Uitstralingseffecten op omgeving / vastgoed



8. Maak kettingreactie mogelijk
Voorkom dichtgetimmerde plannen
Blauwdrukken of gentripunctuur?
Tussenruimte / 

politiek van de tijdelijkheid



9. Gevraagd oorspronkelijkheid 

Beleidstaal doodt creativiteit
Zwaar jargon / holle taal
Behoefte aan good practises

kopieerzucht / passie kopieer je niet
Succesformule: 

zelf bedenken, zelf doen



10. Krachtige wijkorganisatie
Een greep: welzijnsorganisaties, 
onderwijs, gemeenteambtenaren. 
woningcorporaties, wijkagenten, 
straatcoaches, dienst werk en 
inkomen, jeugdzorg

•
 

Integraal werken, samenwerken, 
afstemmen

•
 

Vergaderen, projectteams, 
stuurgroepen 
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