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WIJKWIJZER, WAT IS HET? 
 

WIJKWIJZER IS EEN AANPAK VANUIT DE 

WIJKBEWONERS ZELF,  MET ALS DOEL OM HET 

OMZIEN NAAR ELKAAR IN DE BUURT TE 

STIMULEREN EN AFSPRAKEN TUSSEN 

GEMEENTE EN BEWONERS TE ONDERSTEUNEN.  

 

WAAROM EEN ‘WIJKWIJZER’  AANPAK? 

De gemeente is verantwoordelijk voor veel nieuwe 

taken op het gebied van wonen, zorg, welzijn. 

Alleen met bewoners en professionals samen lukt 

het de komende jaren om het omzien naar elkaar 

in de wijk te realiseren. Dit vraagt nu al een aanpak 

waarbij de wijkbewoner centraal staat. Het is van 

het grootste belang dat wijkbewoners de 

gemeente en haar partners samenwerken met 

elkaar, waarbij bewoners in toenemende mate 

verantwoordelijkheid nemen voor hun sociale 

omgeving. De wijkwijzer aanpak van RegieAdvies 

zorgt voor de noodzakelijke dialoog in de wijk, 

instrumenten en draagvlak voor afspraken tussen 

wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en de 

gemeente.  

 

 

 

 

 

 

WAT HEEFT U AAN DE WIJKWIJZER? 

De wijkwijzer is in de praktijk ontwikkeld met 

gemeenten en bewoners samen. Door te kiezen 

voor de wijkwijzer: 

 Vergroot u het vertrouwen van bewoners 

in de gemeente en haar partners 

 Vergroot u de sociale 

betrokkenheid 

 Verbetert u de samenwerking  in de 

wijk 

 Verbindt u beleid en praktijk aan 

het wonen, werken, zorgen in de 

wijk 

 Stimuleert u eigen regie voeren van 

bewoners 
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VOOR WIE IS DE WIJKWIJZER? 

Voor iedere gemeente of wijk, waar u het omzien 

naar elkaar wilt bevorderen. De wijkwijzer komt op 

maat voor de wijk, zodat de aanpak optimaal 

aansluit bij de bewoners én de gemeente.  

 

VOORBEELD WIJKWIJZER AANPAK 

De wijkwijzer bestaat uit een methode met een 

aantal instrumenten, zoals: 

 Onderzoek naar sociale betrokkenheid 

van bewoners 

 Bewonersavonden over een thema  

 Meet and match bijeenkomsten voor het 

verbinden en versterken van initiatieven 

in de wijk 

 Wijkcolleges om bewoners wegwijs te 

maken in de gemeente 

 Vliegende brigade als oren en ogen van de 

wijk voor sociale veiligheid en het omzien 

naar elkaar 

Daarnaast verzorgt RegieAdvies desgewenst samen 

met organisatievertegenwoordigers voor de 

benodigde besluitvormingsstukken en –trajecten.  

 

 

 

 

OOK EFFECTIEVER VERDER MET DE 

WIJKAANPAK? 

Het afgelopen jaar heeft RegieAdvies door het land 

uitgelegd hoe gemeenten en bewoners het omzien 

naar elkaar kunnen bevorderen. Een voorbeeld: 

voor de gemeente Leiden voerde RegieAdvies 

wijkdialogen met wijkbewoners in alle wijken.  

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op 

met Inge van Dommelen van RegieAdvies, 

www.regieadvies.nl, 

ingevandommelen@regieadvies.nl,  

06 38302925. 

 

WAAROM REGIEADVIES? 

RegieAdvies kent de praktijk van gemeente, 

wonen, zorg en welzijn vanuit zowel de werkvloer 

als de bestuurskamer. Hierdoor kan zij mensen, 

onderwerpen en organisaties op verschillende 

niveaus aan elkaar verbinden. Dit levert effectieve 

relaties op die leiden tot innovatieve 

dienstverlening tegen een scherpe prijs.  
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