
WAAROM WIJKR8CHT
Een vitale wijk is een wijk waar bewoners zich veilig voelen, 
elkaar kennen en iets voor elkaar en de wijk willen 
betekenen. De bewoners zijn trots op hun wijk en willen 
daar graag een bijdrage aan leveren.

In veel wijken zijn er bewoners met goede ideeën en 
initiatieven om een positieve bijdrage te leveren aan de wijk. 
Zij weten vaak niet hoe dit bij gemeentes en 
woningcorporaties onder de aandacht en tot uitvoer te 
brengen. Bij gebrek aan breed draagvlak bestaat het risico 
dat plannen van de overheid op weerstand stuiten en 
initiatieven van bewoners stranden. Dit kan leiden dat beide 
partijen ervaren dat er niet naar ze wordt geluisterd. Met 
Wijkr8cht verbinden we beide werelden.

WAAROM POSITIEVE GEZONDHEID 
De sociale en fysieke leefomgeving in een wijk is van grote 
invloed op de mentale en fysieke gezondheid van bewoners. 
Onze missie is het verbeteren van de leefomgeving. Hierdoor 
verbetert de ervaren gezondheid van  bewoners. We 
gebruiken Positieve Gezondheid en Design Thinking als 
middel om met bewoners en professionals in gesprek te 
gaan. 

Positieve Gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en 
betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt 
immers een veel breder gebied dan alleen maar je 
lichamelijk functioneren. Positieve Gezondheid gaat dus 
niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt 
vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve Gezondheid kijkt 
naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, 
als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke 
participatie en dagelijks functioneren.

MEER WETEN

Wilt u aan de slag met Positieve Gezondheid in de wijk? Of met het 
revitaliseren van de leefomgeving?  Neem vrijblijvend contact op of 
kom langs! 

Peter Bisschop 06 - 20 59 13 53
Melvin Kaersenhout 06 - 51 35 67 48
Sabine Megens 06 - 14 30 93 19 

OLV ter Eemklooster
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort

info@wijkr8cht.nl 
www.wijkr8cht.nl 

WIJKR8CHT is een initiatief van On(t)roerend Goed en studioMAEK
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WAT LEVERT ONZE AANPAK OP

Wijkr8cht combineert Design Thinking met Positieve 
Gezondheid. Wijkr8cht is een open en inclusief proces. 

Wijkr8cht verbetert de sociale en fysieke leefomgeving door 
wijkbewoners en de professionals die dagelijks in de wijk 
werkzaam zijn als expert te raadplegen waar de kansen en 
knelpunten liggen. 

Wijkr8cht is domeinoverstijgend. Het verbindt bewoners, 
gemeente, corporaties en alle betrokken maatschappelijke 
organisaties die werkzaam zijn in de wijk op basis van hun 
eigen doelen, ambities en intrinsieke motivatie. 

Wijkr8cht is concreet en er op gericht om wijken te 
verbeteren. Ofwel in de fysieke omgeving ofwel in de sociale 
omgeving. 

Wijkr8cht is uitvoeringsgericht. We verbinden als 
onafhankelijke partij de afstand tussen gemeente en 
bewoners door een breed gedragen plan te maken dat direct 
kan worden uitgevoerd. Alle betrokken organisaties en 
bewoners zijn in dit proces onderdeel van de oplossing. De 
eerste samenwerkingen starten vaak al tijdens de loop van 
het proces.

Wijkr8cht helpt de zorg en welzijn in de wijk efficiënter te 
organiseren door een samenwerking op basis van Positieve 
Gezondheid op te starten. Het verhoogt de kwaliteit van 
leven van bewoners, vergroot de ervaren gezondheid en 
reduceert de kosten van zorg en welzijn. 

#domeinoversteigend #verbindt! #concreet 
#uitvoeringsgericht #werkt!
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...Het is een continu proces van schakelen 
tussen individuele en collectieve belangen; 
tussen bewoners, wijkwerkers en beleidsmakers...
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WERKMETHODE

01. INLEVEN
Wijkr8cht brengt het DNA van de wijk in kaart. We brengen in 
kaart welke organisaties en sociale netwerken er bestaan en 
welke programma’s er lopen. We combineren objectieve data en 
beleidsdoelen met persoonlijke gesprekken met bewoners, 
sleutelfiguren en actieve wijkorganisaties. Zo ontstaat een 
genuanceerd beeld van wat er al is. Dáár ligt de kracht van een 
wijk.

02. DEFINIËREN
Op basis van de ingewonnen informatie en observaties 
definieert Wijkr8cht op basis van de 6 dimensies van Positieve 
Gezondheid de belangrijkste hoofdthema’s en vraagstukken die 
spelen in de wijk.

03. TASTBAAR ⊕ VOELBAAR MAKEN
Wijkr8cht maakt de complexe vraagstukken tastbaar en 
toegankelijk. Aan de hand van (beeld)verhalen en storytelling 
helpen we om op thematische wijze onderwerpen vanuit de 
verschillende invalshoeken bespreekbaar en voelbaar te maken.

04. SCENARIO'S
Bewoners, professionals, corporaties en beleidsmakers werken 
samen aan het maken van scenario’s. De deelnemers prioriteren 
gezamenlijk de  informatie die per thema is uitgewerkt. De 
output bestaat uit een lijst met realistische doelen, ambities en 
urgenties. Budget komt daarmee ook ter sprake als onderdeel 
van de puzzel.

05. OPLOSSINGSRICHTINGEN
Wijkr8cht werkt vanuit een onafhankelijke positie de scenario’s 
uit tot oplossingsrichtingen. De geformuleerde scenario’s dienen 
als randvoorwaarde. De fase verbindt de organisch gevormde 
ideeën om tot concrete doelen, ambities en acties.

06. TOETSEN
We toetsen de oplossingen in de praktijk door met enthousiaste 
bewoners, betrokken maatschappelijke organisaties en de  
diverse domeinen van de gemeente aan de slag te gaan. 
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