Verslag dialoog over werkzame
principes in kwetsbare wijken

155 deelnemers

2831 berichten

Doel
Samen met mensen in het veld,
inzichten ophalen als input voor toekomstig beleid

1

Succesfactoren van succesvolle projecten
in kwetsbare wijken

1

Kennis
van de buurt

4

Bewoners participeren
in uitvoering

2

Bewoners in the lead,
gemeente faciliteert

3

Eigenaarschap
bij doelgroep

5

Bewoners
ondersteunen

Hiervoor is nodig:

Wat moet er anders:

Advies voor de
minister:

Vasthoudendheid op
lange termijn

Domeinoverstijgend
samenwerken

Ga de wijk in

Aanwezigheid
professionals in de wijk

Betrek bewoners

Maak lange termijnvisie

Vertrouwen van de
gemeente in bewoners

Stop met losse potjes

Noem het niet
kwetsbare buurten

Flexibiliteit bij
professionals

Faciliterende i.p.v.
regulerende overheid

Zorg voor
voldoende geld

Succesvolle ontschotting,
oorzaken en mogelijkheden

N.a.v. lezing
Woningcorporatie

2

Een derde beoordeelt de samenwerking tussen verschillende
sectoren, organisaties en overheden als (heel) slecht

1

Oorzaken:
Systeemwereld zorgt voor kloof met de
leefwereld van bewoners
Onwil, onvermogen, geen lef
Financiering van projecten, subsidie
denken
Communicatie tussen partijen
Procedures, administratieve
rompslomp

2

Verbinding tussen professionals,
vrijwilligers en bewoners
Is goed als:
men elkaar ontmoet en samen in de
wijk werkt, elkaar versterkt
Hoe doe je
dat beter?

Wat moet er anders, hoe
ontschotten, advies aan minister:
Sluit aan bij belevingswereld van
bewoners, doe het samen
Leer van successen
Inclusief: betrek iedereen
Zorg dat de verbeteraars in de wijk
aanwezig zijn
Zet bewoners in the lead

N.a.v. lezing ambassadeur wijkaanpak

3

Is niet goed als:
systeem zorgt voor bureaucratie, men
formeel is, niet iedereen meedoet

Verbindende projecten

Professionals die verbinding zoeken

Mindset: denk in mogelijkheden

Ga de wijk in, ga in gesprek, bouw netwerk

4

Slimme stedelijke schakelaars:
tweederde vindt rol belangrijk

Al is het bestaan van deze personen onbekend bij de deelnemers.
Positief is de rol in het tot stand brengen van verbinding,
belangeloos, bewoner centraal
Advies: de rol is belangrijker dan de functie!

Kennisplatform:
daar is veel behoefte aan (70% eens)

1

Er is behoefte aan:

3

Hoe moet het platform werken:

Kennis over succesvolle interventies,
niet wiel opnieuw uitvingen
Leefgemeenschap, leren van elkaar, kennisnetwerk

N.a.v. presentatie
Platform 31

2

Combinatie van online en fysieke ontmoeting
Openbaar toegankelijk
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5

Onderwerpen
Leren van mislukkingen
Hoe kan je integraal
samenwerken?
Successen, beproefde inhoud
Hoe herken je wijkschakelaars?
Hoe signaleer je problemen?
Veiligheid

