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Vanmiddag

• Intro en welkom

• Urgentie gebiedsgerichte aanpakken

• Interactieve oefening brede welvaart

• Rolduckerveld en Heerlen-Noord 

• De gezonde wijk

• Oefening toepassing eigen praktijk



Gebiedsgericht werken (wijk-, kern-, buurt- of stadsdeelgericht)

• Meestal vanuit wens om nabijheid van bestuur/gemeente en 

bewoner te bevorderen. Termen als ‘van buiten naar binnen 

werken’, ‘verbinden van systeem- en leefwereld)

• Werkwijze binnen gehele (gemeentelijke) organisatie 

Gebiedsgerichte aanpak (wijkaanpak of gebiedsaanpak)

• Programmatische aanpak gericht op het aanpakken van specifieke 

problemen of achterstanden in een bepaalde wijk/gebied

• Opgavegericht werken: gebied is beste schaalgrootte om de 

opstapeling van opgaven op te pakken (Bijv. aardgasvrije wijken)

• Integrale, domeinoverstijgende samenwerking tussen gemeente, 

maatschappelijke partners en bewoners 

Hebben we het over hetzelfde?



Urgentie aandacht opeenstapeling opgaven



Opgaven voor de nieuwe wijkaanpak  

• Leefbaarheidsverschillen tussen wijken nemen toe

• Zorgen over kansenongelijkheid (buurteffecten)

• Voedingsbodem voor (drugs)criminaliteit en 

ondermijning

• Polarisatie en afbrokkelend vertrouwen in 

overheid en instituties

• Terugdringen gezondheidsverschillen

• Nieuwe opgaven: verdichting (woningbouw), 

verduurzaming (aardgasvrij) 

Sociaal Fysiek

Veiligheid Duurzaamheid

Integrale 
wijkaanpak



Wijkaanpak in transitie

Grotestedenbeleid/Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing 

Proces

Financiering Aan de voorkant: 
(Rijk, gemeente, corporaties)

Samenhang Fysiek leidend

Samenwerking Integraal 

Rol bewoners Informeren/raadplegen 

Doelstelling Output (SMART-doelen)

Schaalniveau Wijk 

Tijd Programma’s van 5 jaar

Lokaal gestuurde 
wijkverbetering

Bundelen reguliere geldstromen
(wisselende coalities)

Sociaal leidend

Verkokerd (sectoraal)

Op eigen kracht

Impact 

Buurt, complex of straat

Flexibel (korte termijn)

Programma Leefbaarheid en 
Veiligheid 

Reguliere en gebiedsgerichte middelen
(gemeente, partners en Rijk)

Perspectief bieden, fysiek onmisbaar

Lokale coalities (domeinoverstijgend)

Stimuleren van gemeenschapskracht

Outcome

Schakelen tussen schaalniveaus

Lange termijn (10 tot 20 jaar)



Tijdlijn wijkgerichte (nationale) beleidsprogramma’s



Financieringsstromen naar domein in de 16 SV gebieden





• Overeenkomsten in thema’s en opgaven

• Insteek is een breed georiënteerd

• Bekendheid bij grote diversiteit aan partijen

• Monitoring op het niveau van de regio en 

sdg’s op niveau van de gemeente, niet op 

het niveau van het gebied

Brede Welvaart als gemeenschappelijke taal



Arbeid en participatie

Wonen

Zicht op de indicatoren – status in 2019 in Nederland



Paar kanttekeningen

- Hier en nu & Elders en later

- Verbinding onderling en integraliteit nog beperkt zichtbaar

- Data duiden door tellen en vertellen (gebiedscompas Eemsdelta) 

- Overlap met leefbaarometer en veerkrachtkaarten

Waar beginnen?

- Waar de urgentie is. 

- Balans & maatwerk

Inspiratie voor de aanpak en visie op het gebied



Voor vragen weet ons te vinden!



Groepsopdracht

Scenario:

- Kwetsbare wijk met veel naoorlogse sociale 

huurwoningen

- Gemengde bevolking

- Lage lonen, hoog percentage langdurig 

werkloos

- Geen vwo onderwijs in de wijk

- Hoge zorgvraag, naar verhouding weinig 

zorgaanbieder en hoge werkdruk

- Brede welvaart, binnen 15 jaar verbetering

Opdracht:

- Biografie van een bewoner

- Huidige situatie en over 15 jaar

- Kies 2 van de 3 domeinen en werk 

deze uit

- Vul de matrix in


