WijkAdvies blog
Sinds begin dit jaar zijn we gestart met een
wekelijkse blog over ons inspirerende werk in de
wijk. Als je het leuk vindt kun je je abonneren
op de blogs en verschijnt deze in je inbox op
het moment van verschijnen. Klik daarvoor
rechtsonder op onze pagina.

Scheiden wonen en zorg
Sinds najaar 2016 ondersteunt WijkAdvies een grote woonzorg instelling in Nederland bij de
scheiding wonen en zorg. In de rol als woonconsulent pakken wij huurachterstanden, overlast en
mutaties op. Eigenlijk alles wat op dit gebied moet worden ingevuld is door het scheiden van
wonen en zorg in een soort vacuüm gekomen.
Vanuit de woon-kant vraagt dit wel om een voortdurende oog voor de zorg-kant. Iemand een
woning uitzetten omdat er huurachterstand is, kan zomaar niet. Zelfs als de achterstand is
opgelopen tot meer dan een half jaar. Juridisch misschien nog wel, maar vanuit de zorg wil je
alle mogelijkheden goed bekeken hebben.
Ook bij overlast is dat het geval. De huurder heeft altijd een meervoud aan dimensies
(problemen) waardoor de oplossing altijd goed moet worden doordacht. Samen met de collega’s
van de zorginstelling wordt daarom steeds gezocht naar de optimale oplossing. Soms kies je dus
voor het behoud van de relatie wonen-zorg terwijl je in een andere casus moet kiezen voor het
einde van die relatie, of omdat je voor de cliënt niets meer kunt doen, of omdat je de cliënt
een nieuwe kans wil geven. Maatwerk dus, ook dat doen we graag.

Jane Jacobs walks with Jan Gehl: Een ontdekkingstocht door je eigen wijk
Op vrijdag 7 april 14.30-16.30 uur organiseert WijkAdvies met onze samenwerkingspartner Roelf
Bollen, de eerste Jane Jacobs walks with Jan Gehl wandeling. Specifiek bedoeld voor
medewerkers van woningbouwcorporaties, gemeentes, gebiedsontwikkelaars, architecten,
bouwbedrijven en aannemers.
Wat zien onze inspirators wat wij niet (meer) zien? Wat kan een ogenschijnlijk klein detail in de
wijk teweeg brengen, zowel positief als negatief? Hoe kijk jij eigenlijk naar de wijk die je dacht
te kennen? Wat kunnen we daarvan, en van elkaar leren?
De inspiratie komt van de werkwijze van stichting WijkAdvies, onderbouwd door het
gedachtengoed van Jan Gehl, Walter Christaller en Jane Jacobs, de vrouw die
bewonersparticipatie groot maakte.
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Jane Jacobs, voorvechtster van bewonersparticipatie
in New York
Een Janes Walk is geen toeristische tour, het is meer
een ‘walking conversation’. Jane’s Walk brengt het
gesprek over de stad op gang, verbindt mensen en
initiatieven aan elkaar en draagt zo bij aan de
leefbaarheid van de stad. “Cities have the capability of
providing something for everybody, only because, and
only when, they are created by everybody”. Hiermee
moedigde Jacobs zowel bewoners als planologen aan om
samen te werken aan de ontwikkeling van hun stad.
Jan Gehl, een Deense architect en stedenbouwkundige richt zich al jaren op het menselijker
maken van steden waarbij de inwoners centraal staan. Hoe kunnen we steden op een
menselijke schaal (her)maken? Hoe kunnen we steden realiseren die uitnodigen om te
wandelen, te fietsen, te lopen, te spelen en te wonen?
Walter Christaller
Hij formuleerde zijn theorie naar aanleiding van zijn studie naar vestigingspatronen in ZuidDuitse stadjes. Hij trachtte de ontwikkeling en spreiding van deze plaatsen ten opzichte van
elkaar te verklaren door zich de vraag te stellen of er regels konden opgesteld worden die het
aantal, de grootte en de ruimtelijke spreiding van deze steden bepalen. Walter was de
inspiratiebron voor de bouw van de IJsselmeerpolders.
Trek je wandelschoenen aan en verwonder je over de wijk. We starten onze eerste
ontdekkingstocht in de wijk Liendert in Amersfoort. Een bijzondere wijk met eigentijdse
uitdagingen. Verzamelen om 14.30 uur. Rond de klok van 16.30 uur ronden we af.
Deelname is gratis. Aanmelden voor 27 maart via info@wijkadvies.nl ovv wijkwandeling 7 april.
Maximaal aantal deelnemers is 20. Meer informatie op Facebook

Wat zegt men zoal over ons.......................
"Jullie blik van buitenaf en kennis door jullie intensieve betrokkenheid in een buurt, voegt net
weer even iets anders toe"
"Jullie bekijken het grotere geheel en betrekken meerdere partijen, daardoor maken jullie
een plan complexer, uitdagender, kansrijker en duurzaam"
"Jullie hebben jarenlange ervaring in dit werkveld, bij meerdere corporaties, over heel NL en
dus maken jullie snelle, toetsbare analyses, gebaseerd op beproefde methodes"
"Jullie vullen elkaar als team goed aan; gesprekken met jullie gaan soepel, respectvol en vlot"
"Ondanks jullie deskundigheid, hebben jullie nog altijd de energie van een jonge hond en dat
werkt motiverend. Jullie staan open voor feedback van de opdrachtgever of de klant"
Heb je vragen of opmerkingen over het werk van WijkAdvies:
Baudouin Knaapen, 06-54362322, baudouin@wijkadvies.nl
Francis Bock, 06-13617801, francis@wijkadvies.nl
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