
Lezing ‘De eigenheid van wijken’

Een introductie in de ‘wijklees-kunde’/

Een dag uit het leven van een ‘wijken-fluisteraar’

Vouwfietsonderzoek
‘Ze spreken mensen gewoon aan!’

25 februari 2021



Voor wat? 

Aardgasvrij en 
energiebesparing

Hoe? 

Faciliteren, 
aanjagen 
en leren

Voor wie?

Regio, gemeenten, 
woningbouwcorporaties 
in Noord-Holland



Welkom

• Wie zijn wij?
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Niels Götz Jade Oudejans Anouk Montagne



Programma van vandaag
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Tijd Onderdeel Toelichting 

13:00 Welkomstwoord door Anouk Montagne

13:05 Lezing ‘De eigenheid van wijken’
- Stappenplan ‘maak kennis met de wijk’ (en word vriend!)
- Focus op eerste twee stappen

door Niels Götz

14:00 Q&A door Niels Götz

14:15 Afsluiting door Anouk Montagne



Achtergrond

Traject aardgasvrij = 10 jaar .. 

→ 2 jaar plannenmakerij .. 8 jaar uitvoering

In lijn met deze verhouding: dezelfde verhouding toepassen op het ‘objectief’ scannen van een 

wijk .. naar het meer subjectief leren kennen van de eigenheid van wijken .. en het opstarten 

van het de samenwerking/ het ‘meenemen’ van de wijk

Persoonlijke ervaring/ stelling: 

De ‘kunde’ van het meenemen van een wijk vertoont sterke analogie vertoont met die van het 

meenemen van een individu
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1. Deskresearch: zwartwit foto maken
▪ Wijkprofiel (indien beschikbaar)
▪ Eerste indruk profiel bewoners: hoe vol is accu?
▪ Look + feel, voorzieningniveau
▪ Voorgeschiedenis, huidige sentiment(en) .. Social media

2. Vouwfietsonderzoek: inkleuren foto
▪ Benaderbaarheid, humor, hoe kijkt men uit de ogen
▪ Drinkplaatsen: speeltuinvereniging
▪ Goede + slechtere plekken (energie)
▪ Woongeluk (vs woonproblemen)

3. Spreken kenners van de wijk: sociale structuur in kaart brengen
▪ Opbouwwerker, wijkregisseur
▪ Wijkagent

▪ (goed gewortelde) Winkelier: hakkenbar, slijter (!), ..

4. Benaderen spilfiguren: vriend worden + partnerschap sluiten !
▪ Wegnemen wantrouwen/ houvast bieden bij onzekerheid
▪ Luisteren naar zorgen
▪ Nagaan mogelijkheid te helpen/ fiksen .. → bushalte
▪ Polsen bereidheid mede afzenderschap/ hoofd afzenderschap

Lezen + werken met wijken



De woonwijk







▪ Wonen 

▪ Werken en ondernemen

▪ Consumeren: ook bron levendigheid/ reuring→ sociale veiligheid

▪ Ontmoeten en sociaal netwerk

▪ Verplaatsen 

▪ Ontspannen

▪ Zorgen

▪ Sporten

▪ Spelen

Functies van een wijk



▪ Goederen

▪ Diensten

▪ Energie

▪ Geld

▪ Afval

▪ Mensen

▪ Het weer – zon, regen, wind; het trekt door de wijk en heeft invloed op de wijk

▪ Verkeer

Stromen door de wijk



Wie is (mede)eigenaar van een wijk, bepaalt de sfeer .. ?

▪ Gezin 

▪ Alleenstaande

▪ Senioren

▪ Studenten

▪ Kinderen

▪ Jongeren

▪ Sporters

▪ Werkende

▪ Ondernemer

▪ Werklozen

▪ Hangjongeren → opbouwwerker “Wat fijn dat onze jongeren weer rotzooi trappen!”

▪ Hangouderen

▪ Publieke diensten in de wijk

Doelgroepen in een wijk



▪ Functies/ logistiek 
▪ Elementen wijk, doelgroepen, stromen door de wijk

▪ Fysiek
▪ Soort bebouwing, ruimtelijke opzet → wat zorgt voor gelukkig wonen (Anke van Hal)?
▪ Bouwperiode
▪ Place making
▪ Geschiedenis: landmarks, positieve of negatieve gebeurtenissen (Roombeek)
▪ Toekomstige veranderingen/ bedreigingen

▪ Bewoners
▪ Socio demografisch
▪ Psycho grafisch + ‘ongeschreven regels’
▪ Sociale structuren/ cohesie (karakter: doorstroom of niet .. geboren/ getogen of niet)

▪ Dynamieken
▪ Effectketens
▪ Verdienmodel wijk
▪ Mede eigenaarschap .. Right to challenge .. Wijkbedrijven .. Opzoomeren ..

Aspecten van een wijk



Zichtbare indicatoren:
- Schoenen uit (veilig)
- Plek om af te spreken voordat je ergens heen gaat

Place making



Geschiedenis





o Deventer 1 – wijk bestond 125 jaar → veel gebeurd, bewoners verenigd en goed benaderbaar

o Deventer 2 – goed contact opbouwwerker met wijk ging verloren doordat men de focus had op externe dreiging: 
komst spoorlijn direct langs de wijk .. 

o Zuilen: dorp dat bij Utrecht is getrokken 

o Ede-Zuid: invloed Enka (.. en kerk)

o Moerwijk-Oost: aanhaken bij herinrichting – centraal gelegen  - plein

o Hardenberg: tot rijkdom gasbel Slochteren gevaar armoede bij op laatst mislukken oogst

o Verdiep je in de (recente) geschiedenis van een wijk

o Belangrijke werkgevers, autonomie, gebeurtenissen, bijzondere geologie/ functies, ..

o Zoek contact met historische verenigingen .. 

Geschiedenis van de wijk



Wijkprofielen (R’dam)

Bewoners



www.cbsinuwbuurt.nl

http://www.cbsinuwbuurt.nl/


www.weetmeer.nl

http://www.weetmeer.nl/




Leefstijl typologieën



▪ Early Warning Model: in kaart brengen effectketens .. →
verklaren + voorspellen effect ingrepen 
▪ In kaart brengen elementen wijk 

▪ Bebouwing

▪ Bewoners

▪ Vaststellen 1e orde effecten 

▪ Computer rekent effectketens uit 
▪ Aanwezigheid Poolse inwoners →meer drankmisbruik → meer overlast →

meer sociale angst

▪ Samenscholingsverbod → imago wijk ↓ → middeninkomens trekken weg →
vitaliteit wijk ↓

▪ Botu R’dam: ouderen geven wijk een 8 .. 

maar gaan niet meer na 18 uur naar buiten .. 

Effectketens



Effectketens in de wijk



Effectketens in de wijk

Knooppunt/ centrale factor: 
- Imago wijk .. want effect op % middeninkomens 

(samenscholingsverbod= desastreus)

- Vanuit elkaar kennen/ verbinding: elkaar helpen (geluksgen-plus helpt 

geluksgen-min)



▪ Aan wie relatief veel tijd en aandacht kwijt?

Bewoners: persona’s





▪ Spreken kenners van de wijk
▪ Bewoners: a - geboren/ getogen, b – actievelingen, c – ‘los lopend’

▪ Winkeliers/ organisaties: opbouwwerker, wijkagent, hoofd lagere school, dominee/ imam, ..

▪ Doornemen lokale krantjes/ social media: 
▪ Wat gebeurt er, wat is het sentiment, wat de humor, wie de (negatieve) gangmakers?

▪ Observatie

▪ Lokale leefbaarheidsonderzoeken doornemen

Focus: 

- Nagaan type mensen + ‘ongeschreven regels’ (mini samenleving)

- Nagaan zorgen → kans vriendschap (door helpen)

- Sociale structuren → kans partnerschap

Stap 2: inkleuren z/w foto



Stap 3: spreken kenners wijk

Dichtgeplakte ramen ..

De achtertuin zegt
vaak – nóg - meer ..



‘Meer exotische’ methodes

▪ Analogie wijk met 3 hersenen mens

▪ Analogie wijk met ziektebeelden mens

▪ Wijk safari / in wijk wonen

▪ Wijk opstelling

▪ Wijk reading

▪ … 



Stap 4: vriend worden 



Contact:
info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

mailto:info@servicepuntde.nl
http://www.servicepuntduurzameenergie.nl/

