
Het Wijkweb Oude Westen
Netwerk van bewoners en professionals ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk



Voorwoord

Een wijk waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Dit is het doel waar over-
heid, bewoners en professionals zich in het Oude Westen voor inzetten. In het 
samenspel tussen deze partijen is communicatie een belangrijke factor.  
De gemeente merkte echter dat ideeën en gevoelens van mensen in de wijk niet 
voldoende doordrongen en dat informatie via de bestaande kanalen niet iedereen 
in de wijk bereikte. Uit deze situatie ontstond in 2005 het idee voor het Wijkweb.

Het Wijkweb is een informatienetwerk van bewoners, ondernemers, dienstverle-
ners en andere betrokkenen bij de wijk. Deelnemers aan dit netwerk worden 
ambassadeurs genoemd. Zij kunnen informatie uit de wijk leveren en informatie 
binnen de wijk verspreiden. Om dit netwerk op te zetten werd als eerste stap een 
coördinator aangesteld, waarna in september 2005 de eerste ambassadeurs waren 
gevonden. Het Wijkweb was geboren!

Nu ruim een jaar later is het Wijkweb uitgegroeid tot een netwerk van een kleine 
100 ambassadeurs. Zij leveren de coördinator regelmatig waardevolle informatie 
uit de wijk en spelen een belangrijke rol in het verspreiden van de informatie.  
Dit gebeurt van mond tot mond, via nieuwskaarten en via sms. Daarnaast worden 
regelmatig bijeenkomsten gehouden om de relatie tussen de betrokken ambassa-
deurs te versterken. 

Dankzij de ambassadeurs heeft het Wijkweb zich kunnen ontwikkelen tot een 
nieuw en waardevol communicatiemiddel dat zijn plaats in het Oude Westen heeft 
veroverd. Het Wijkweb heeft een veelbelovende toekomst voor zich. 

Jan de Kloet
Stadsmarinier Oude Westen
maart 2007
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Wie de jeugd heeft... Een groot aantal wijkambassadeurs van het Oude Westen met hun kinderen.
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De ambassadeurs zijn dus actief als 
steunzender die medebewoners op de 
hoogte brengen van de informatie. 
Omgekeerd kunnen de ambassadeurs 
signalen uit de wijk opvangen en 
doorgeven aan de Wijkwebcoördinator. 
Hiermee onderscheidt het Wijkweb 
zich van de traditionele communicatie-
kanalen, waarbij meestal sprake is  
van eenrichtingsverkeer. Bewoners, 

overheid en andere betrokkenen 
worden dichter bij elkaar gebracht. 
Hierdoor worden de communicatielij-
nen korter en het vertrouwen tussen 
de partijen groter.

Het Wijkweb in het kort

Het Wijkweb is een persoonlijk netwerk. De deelnemers aan het Wijkweb 
worden wijkambassadeurs genoemd. Zij werken mee op vrijwillige basis 
en uit betrokkenheid met de wijk. De coördinator van het Wijkweb stuurt 
via de wijkambassadeurs nieuws de wijk in. Dit nieuws komt van (deel)-
gemeente, politie, opbouwwerk en andere professionals in de wijk.

Inleiding

H
en

eg
ou

w
erlaan

's
-G

ra
ve

nd
ijk

w
al

Westkruiskade W
estersin

g
el

M
auritsw

eg

Bata-
vieren-

straat

gaarde

Dier
-

Singel-

straat

C
oolsestr.

Palm 
dw. str.

Zijde-
winde-
plein

A
d
ri

an
as

tr
aa

t

Door-
braak

St
. 
M

ar
ia

st
ra

at

G
af

fe
ls

tr
aa

t

Weena

Nieuwe Binnenweg

Ro
ch

us
se

ns
tra

at
Mathenesserlaan

Breitnerstr
aat

Het Oude Westen
Het Oude Westen is een wijk met een 
rijke historie, gelegen in het centrum 
van Rotterdam. Haar ligging dichtbij  
de binnenstad met z’n vele winkels en 
horeca en de goede bereikbaarheid 
(Centraal Station, metro- en tramver-
bindingen op loopafstand) maken de 
wijk geliefd bij haar bewoners. Daar-
naast zijn de huurwoningen relatief 
goedkoop. Ondanks deze aantrek-
kelijke eigenschappen scoorde de wijk 
in de Veiligheidsindex van 2006 een 
3,5. Hiermee wordt de wijk als ‘onveilig’ 
aangeduid. 

Dankzij grote inzet van bewoners, 
professionals, politie en gemeente is 
de stijgende lijn ingezet. In 2003 
scoorde het Oude Westen namelijk nog 
een 2,2 en nu is de wijk hard op weg 
van het predikaat ‘onveilig’ af te komen. 
De samenwerking tussen bewoners en 
betrokken instanties is hierbij van 
cruciaal belang. Het Wijkweb speelt 
hierbij een grote rol.

Het Wijkweb
Het Wijkweb is een samenwerkingsver-
band tussen bewoners, ondernemers 
en (gemeentelijke) organisaties in het 
Oude Westen. Samen vormen zij een 
netwerk van personen die elkaar snel 
kunnen informeren over nieuws en 
signalen uit de wijk. Het Wijkweb vormt 
hiermee de basis voor de communicatie 
en samenwerking tussen bewoners en 
overheid. 

Het idee voor het Wijkweb Oude 
Westen ontstond omdat er in de wijk 
behoefte was aan een instrument dat 
voorziet in actieve, persoonlijke 
communicatie. Via bestaande kanalen 
en communicatiemiddelen werden niet 
alle bewoners bereikt. Hierdoor werd 
niet iedereen voldoende geïnformeerd 
over plannen en concrete verbeteringen 
in de wijk, zoals inzet en aanpak van 
(deel)gemeente, politie en woning-
corporatie.
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Werven van wijkambassadeurs
In de wijk vindt eerst een verkenning 
plaats. De Wijkwebcoördinator gaat 
met een aantal sleutelfiguren de wijk 
in om te bekijken welke personen in 
aanmerking komen om ambassadeur 
te worden voor het Wijkweb. In het 
Oude Westen waren de sleutelfiguren 
bijvoorbeeld de buurtagenten, basis-
scholen, Aktiegroep het Oude Westen, 
Stichting Wenk, maatschappelijk werk 
en de ondernemersvereniging. De 
sleutelfiguren waren de eerste ambas-
sadeurs van het netwerk, op hun beurt 
droegen zij weer nieuwe bewoners en 
ondernemers aan als wijkambassadeur. 
We zoeken naar personen die represen- 
tatief zijn voor de wijk en in staat zijn 
de wijk goed te vertegenwoordigen.

Het benaderen van ambassadeurs 
bleek in eerste instantie het meest 
effectief door het inzetten van de 
eerder genoemde sleutelfiguren. Deze 
personen zijn immers bekend met de 
wijk en genieten vertrouwen, waardoor 
de introductie van de Wijkwebcoördi-
nator gemakkelijker verliep. De profes-
sional noemde mensen die hij of zij 
geschikt achtte en de coördinator kon 
de mensen direct aanspreken. De 
geworven ambassadeurs kunnen 
vervolgens weer een rol spelen in het 
aandragen van andere potentiële 
ambassadeurs. Potentiële ambassadeurs 
krijgen een brief met uitleg over het 
Wijkweb en wat er van een wijkambas-
sadeur wordt verwacht. Deelname is 
altijd vrijblijvend, een ambassadeur 
kan er elk moment mee stoppen. 
Gedurende de ontwikkelfase krijgt  

het Wijkweb steeds meer bekendheid 
in de wijk. Het feit dat niet iedereen 
zomaar wijkambassadeur kan worden, 
draagt bij aan de bijzondere positie 
van de ambassadeurs.

De stadsmarinier stelde voor de 
ontwikkelfase een projectleider aan. 
Deze projectleider is de spin-in-het-
web, begeleidt de oprichting van het 
Wijkweb en draagt, nadat het netwerk 
is verankerd in de wijk, het project 
over aan een vast aan te stellen Wijk-
webcoördinator. Belangrijk is dat de 
projectleider in staat is mensen aan 
zich te binden, een onafhankelijke 
positie heeft, communicatief sterk is 
en kennis heeft van de wijk. Als het 
Wijkweb is opgestart, begint een zo 
mogelijk nog belangrijkere fase: de 

beheerfase. Het actief en geïnteres-
seerd houden van de deelnemers aan 
het Wijkweb vraagt om onderhoud.  
Het Wijkweb moet haar waarde blijven 
bewijzen door regelmatig en intensief 
persoonlijk contact met de ambassa-
deurs, groepen en instellingen die 
wonen of werken in de wijk. In het 
Oude Westen werd de ontwikkelfase  
na ongeveer een jaar afgerond en is 
een vaste Wijkwebcoördinator aange-
steld die het netwerk onderhoudt en 
verstevigt.

Ontwikkelen van het Wijkweb

Het ontwikkelen van een netwerk in de wijk vraagt om een zorgvuldige 
aanpak. Er is tijd nodig om het vertrouwen van de deelnemers te winnen 
en hierdoor een betrokken netwerk op te bouwen. Welke aanpak koos het 
Oude Westen om dit voor elkaar te krijgen?
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Het beheren van het Wijkweb vraagt om 
andere inzet en vaardigheden dan voor 
de ontwikkeling van het netwerk. In de 
ontwikkelfase is het doel met name  
om een stevig basisnetwerk neer te 
zetten en nieuws de wijk in te sturen. In 
de volgende fase is het van belang dat 
het netwerk wordt uitgebreid en dat er 
meer nieuws en signalen van de ambas-
sadeurs zelf worden verkregen. Dit 
vraagt om een intensief en persoonlijk 
contact tussen de Wijkwebcoördinator en 
de ambassadeurs. Hiervoor is een 
coördinator nodig die vanuit de wijk 
werkt. In het Oude Westen werd na de 
ontwikkelfase de rol van Wijkwebcoördi-
nator overgedragen aan een professional 
in de wijk. Op termijn ligt het voor de 
hand dat de deelgemeente/raad het 
opdrachtgeverschap op zich neemt en 
het coördinatorschap invult.

Kansen en bedreigingen
Het Wijkweb is het middel bij uitstek 
voor de (gemeentelijke) overheid om 
op een directe en snelle manier 
mensen te informeren. Tegelijkertijd 
krijgt de overheid actuele informatie 
terug van de individuele wijkbewo-
ners. Hiermee is het een laagdrempelig 
middel waarvan bewoners en professio-
nals in de wijk kunnen profiteren. Dit 
biedt een kans om veel bewoners en 
professionals bij het Wijkweb te 

betrekken, zodat ook zij hun nieuws 
via het Wijkweb verspreiden. In het 
Oude Westen maken onder andere 
Aktiegroep Oude Westen en de buurt-

agenten gebruik van het Wijkweb. 
Zoals vaker bij nieuwe projecten was 
er ook bij Wijkweb bij veel professio-
nals een gereserveerde houding. Juist 
hun deelname zorgt echter voor  
een groter draagvlak. Het is daarom 
belangrijk om structureel op meerdere 
niveaus te investeren. Het is de taak 
van de Wijkwebcoördinator om 
contacten met bewoners en professio-
nals te onderhouden en uit te breiden 
en daarnaast continu het bestaans-
recht van het Wijkweb te bewijzen.

Verankeren van het Wijkweb

Nadat het Wijkweb voet aan de grond heeft gekregen in de wijk is het 
zaak het netwerk te verstevigen en uit te bouwen. In het Oude Westen zat 
het Wijkweb na ruim een jaar in deze zogenaamde verankerfase. De 
nadruk ligt hierbij in eerste instantie op het verdiepen en verstevigen 
van het contact met de ambassadeurs. In een latere fase kunnen uit het 
netwerk opiniepanels worden gevormd. 

Middelen
Het Wijkweb is een nieuwe en innova-
tieve communicatiemethode. Traditio-
nele middelen als nieuwsbrieven of 
buurtkranten zijn waardevol, maar 
hebben in het kader van het doel en de 
opzet van het Wijkweb hun beperkin-
gen. Deze middelen zijn daarom 
bewust gemeden. Het Wijkweb Oude 
Westen startte met een nieuwskaart 
die de wijk door middel van korte 
punten infor-meert over nieuwsfeiten, 
zoals het opknappen van een plein of 
de wisseling van een buurtagent. Al 
snel werd dit middel aangevuld met 
een sms-service. Na één druk op de 
knop ontvangt iedere ambassadeur met 
een mobiele telefoon een tekstbericht. 

Het grote voordeel van het middel is 
dat het razendsnel werkt. Zodra een 
nieuwtje verspreid kan worden, gaat 
het direct de wijk in. Het nieuws komt 
via de stadsmarinier, de buurtagent of 
een andere organisatie die relevant 
nieuws kan en wil verspreiden. Belang-
rijk is dat de berichten voldoende 
nieuwswaarde hebben en gedoseerd 
worden aangeboden.

Naast het verspreiden van nieuws is 
het ook van belang de betrokkenheid 
van de ambassadeurs te behouden en 
te versterken. Daarom worden regel-
matig bijeenkomsten georganiseerd. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt de 
situatie in de wijk besproken, kunnen 
ambassadeurs signalen geven en is er 
volop ruimte voor informeel contact.
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voor verbetering. “Ik zou graag ook de 
gezondheidszorg betrekken en niet 
alle buurten zijn even goed vertegen-
woordigd.” Natalie Dupon ziet graag 
verbreding op het gebied van jonge-
ren. “Organisaties die zich bezighou-
den met jongerenwerk zijn nog niet 
betrokken, ook jongeren zelf moeten 
onderdeel worden van het Wijkweb.”

Van nul naar netwerk
Jan de Kloet vertelt dat het project bij 
nul is begonnen. “We zijn in de wijk 
gaan lopen en vertelden mensen over 
het idee. Iedereen kreeg de kans 
geschikte ambassadeurs aan te dragen 
en zo is de sneeuwbal gaan rollen.” 
Volgens Jan de Kloet is een zorgvul-
dige aanpak cruciaal. “Het moet lang-
zaam worden opgebouwd, zodat je 
het vertrouwen van mensen kunt 
winnen en ze kunt overtuigen van de 
meerwaarde. Natuurlijk is het mogelijk 
in korte tijd heel veel mensen te 
betrekken, maar als je het niet zorg-
vuldig doet, is de kans groot dat je 
deze mensen weer verliest.” Natalie 
Dupon merkte bij een verkenning 
onder bewoners dat het Wijkweb haar 
meerwaarde heeft bewezen. “Bewoners 
zijn heel positief en zijn bovendien actief 
in het verspreiden van informatie.”

Als Wijkwebcoördinator speelt Natalie 
Dupon een actieve rol in het versprei-
den van informatie. Zij merkt dat dit 
gewaardeerd wordt. “Het middel sms 
is snel, effectief en echt van deze tijd. 
De ambassadeurs zijn hier heel positief 
over.” Jan de Kloet: “Een voorbeeld is 
de verplaatsing van de Pauluskerk. Dit 
is een project dat erg leeft in de wijk 

en gedurende de politieke besluitvor-
ming veel geruchten veroorzaakt. Via 
het Wijkweb kun je mensen snel inlich-
ten, zodat ze weten wat er echt speelt.”

“Het Wijkweb is niet het einddoel,” vindt 
Jan de Kloet. “Ik zou graag zien dat 
het Wijkweb zich verder ontwikkelt tot 
een platform, van waaruit representan-
ten een opiniepanel vormen. Hierdoor 
krijgen we nog beter beeld wat er speelt 
in de wijk en welke ideeën er leven om 
de wijk te verbeteren.” Natalie Dupon: 
“Het blijkt dat de meeste wijkambassa-
deurs pas signalen afgeven als zij 
actief worden aangesproken. Dit 
betekent dat we de vertrouwensrelatie 
nog verder moeten opbouwen en dat 
kan alleen door persoonlijk contact.”

Stadsmarinier Jan de Kloet en coördinator Natalie Dupon over het Wijkweb:

"Vertrouwensrelatie opbouwen in de wijk"

Volgens Jan de Kloet is een goede 
afspiegeling van de wijk in het net-
werk van groot belang voor een zo 
breed mogelijk afstemming. “Zowel 
qua disciplines als geografisch probe-
ren we een zo goed mogelijke verte-

genwoordiging te hebben: van wijk-
agent tot schoolhoofd, van 
pleinmoeder tot ondernemer.” Jan de 
Kloet is blij dat het Wijkweb inmiddels 
is uitgegroeid tot een kleine honderd 
wijkambassadeurs, maar ziet ruimte 

“Een platform voor zowel bewoners als professionals,” zo typeert stadsmarinier Jan 
de Kloet, initiatiefnemer van het Wijkweb, in enkele woorden het netwerk. “In het 
Oude Westen zijn vele organisaties en belangenverenigingen actief die allemaal over 
een bepaald deelgebied gaan. Het Wijkweb biedt een platform waar deze betrokkenen 
afstemming met elkaar hebben en werken aan een gezamenlijke agenda.” Wijkwebco-
ordinator Natalie Dupon is de spil in dit netwerk. “Een groot voordeel van het Wijkweb 
is dat er veel ruimte is voor persoonlijk contact.”

Betrokkenen aan het woord
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een nieuwe wijkagent aan de slag gaat 
of als er een drugspand is opgerold. 
Het is belangrijk om te laten zien dat 
er voortgang wordt geboekt.” Fred 
Bravenboer ziet meer mogelijkheden 
voor het Wijkweb, bijvoorbeeld met 
het middel sms. “Ik denk dat je het in 
de toekomst breder kunt inzetten. Zo 

kun je winkeliers waarschuwen voor 
winkeldieven die actief zijn of melden 
dat een kind vermist is.” Theo Kion: 
“Bij politie zijn er ontwikkelingen op 
het gebied van sms-waarschuwingen. 
Het lijkt mij goed om dit als eerste toe 
te passen bij de wijkambassadeurs.”

Het Wijkweb geeft wijkambassadeurs voldoening

"Signalen worden serieus genomen"

Joke van der Pluym, Rob Durand en Rini 
den Otter zijn drie van de bijna honderd 
wijkambassadeurs in het Oude Westen. 
Hoewel zij de wijk ieder op hun eigen 
manier beleven, zeggen zij alle drie op 
overtuigende wijze: “Ik heb het goed 
naar mijn zin in de wijk.” Een andere 
overeenkomst is dat zij het gevoel 
hebben dat het Wijkweb het Oude 
Westen verder helpt. “Als je het samen 
doet, krijg je dingen voor elkaar.”

De inzet van Joke van der Pluym is 
gericht op een schone en veilige 
buurt. “In een pand naast mij zat een 
particuliere huisbaas die voor veel 
overlast zorgde, dealers liepen in de 
buurt en de spuiten lagen op straat. 
Het probleem liep al een tijd, maar 
toen ik in contact kwam met stadsma-
rinier Jan de Kloet was het pand 
binnen drie weken gesloten. Hierdoor 
ben ik bij Wijkweb betrokken geraakt.” 
Grootste winst voor Joke van der 
Pluym is dat zij via Wijkweb makkelij-
ker in contact komt met de persoon of 
organisatie die het probleem echt kan 
oplossen. “Nu komt je signaal echt bij 
de woning- corporatie of politie 
terecht, zodat zij er vervolgens iets aan 
kunnen doen.”

Aanspreekpunt
Rob Durand ziet als eigenaar van 
snackbar Bram Ladage dagelijks de 
problemen die zich op straat voor-
doen. “De jongeren zorgen voor veel 
overlast, dit zorgde er zelfs voor dat 
de vorige eigenaar is gestopt. Ik ben 
daarom meteen aan het begin met de 

“Een prachtige multiculturele wijk.” 
Chef Wijkteam Theo Kion en wijkagent 
Fred Bravenboer zijn eenduidig in hun 
beschrijving van het Oude Westen. 
Namens de politie zijn zij onderdeel 
van het Wijkweb. Dit netwerk geeft 
hen de kans bewoners te informeren, 
en om zelf geïnformeerd te worden 
over wat er leeft in de wijk. “Er gebeurt 
veel in de wijk, het is belangrijk dat je 
dit met elkaar deelt,” aldus Theo Kion.

De politie raakte betrokken toen werd 
gevraagd of zij geschikte bewoners 
konden aandragen als wijkambassadeur. 
Daarnaast zijn de wijkagenten zelf ook 
onderdeel van het netwerk. Theo Kion: 
“Doel is elkaar informeren over wat er 
speelt. Dat gaat via het Wijkweb veel 
beter dan via bijvoorbeeld een huis-aan-
huis blad. Omdat het gaat via persoon-
lijke communicatie heb je een ‘warm’ 
medium. Dit maakt de boodschap 
geloofwaardiger en betrouwbaarder. 
Bovendien zorgt het voor meer betrok-
kenheid, mensen dragen de boodschap 
beter uit.”

Wijkagent Fred Bravenboer merkt dat 
er best een goede samenhang is in de 
wijk. “In de wijk zijn veel actiegroe-
pen, buurtprojecten en verenigingen. 
Bovendien is er een heel gemengd 
gezelschap bij betrokken. Chef wijk-
team Kion: “Het Wijkweb draagt bij 
aan de verbondenheid in de wijk. Voor 
de politie is het een manier om dichter 
bij de bewoners te staan.” Fred 
Bravenboer zou daarom graag zien dat 
het Wijkweb wordt uitgebreid met 
meer ambassadeurs. “Het is een goede 
manier om snel op zaken te reageren, 
zowel voor bewoners als voor de over-
heid. Het zorgt voor extra ogen in de 
wijk, en daarnaast lever je een service 
aan je bewoners door ze te informeren 
over ontwikkelingen in de wijk.”

Mogelijkheden sms
Het Wijkweb levert aanspreekpunten 
op voor de politie, daarnaast delen zij 
ook informatie via het Wijkweb. Chef 
Wijkteam Kion: “Bijvoorbeeld als er 

Politie Oude Westen dicht betrokken bij Wijkweb

"Het Wijkweb zorgt voor extra ogen in de wijk"
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Wijkweb versterkt contact tussen bewoners en woningcorporatie

"Betrokkenheid van mensen is kenmerkend"

“Zonder de inzet van de bewoners lukt 
het niet.” Aan het woord is Kitty Tol, 
manager wijkbeheer & ontwikkeling 
bij woningcorporatie de Nieuwe Unie. 
Zij constateert dat deze inzet in het 
Oude Westen absoluut aanwezig is. 
“De betrokkenheid die mensen hebben 
met de wijk is kenmerkend. Bovendien 
zijn het flexibele mensen met wie je 
goed het gesprek kunt aangaan.”

Kitty Tol vindt het van groot belang 
dat partijen elkaar goed weten te 
vinden in een wijk die zo dynamisch 
en kleurrijk is als het Oude Westen. 
“Met het Wijkweb zorg je ervoor dat 

mensen met elkaar in gesprek blijven. 
We merken dat bewoners makkelijker 
de weg naar ons weten te vinden en 
daar zijn we heel blij mee. Die signa-
len hebben we nodig om problemen 
op te lossen. Daarnaast krijgen we via 
het Wijkweb aanspreekpunten in de 
wijk. Zo kunnen we bewoners om hun 
mening vragen als het gaat om 
onderwerpen als sloop of nieuwbouw. 
Ik denk dat het Wijkweb zeker bij-
draagt aan de leefbaarheid in de wijk.”

De middelen die worden ingezet, 
sms’jes en nieuwskaarten, zijn vol-
gens Kitty Tol effectief. “Er is behoefte 
aan informatie over ontwikkelingen in 
de wijk. Mensen kunnen zelf bepalen 
of ze iets met de informatie doen, 
maar er wordt in ieder geval tegemoet 
gekomen aan deze behoefte. Het grote 
voordeel is dat mensen de middelen 
positief ervaren, hierdoor komt de 
boodschap goed aan. Om al deze 
redenen zal de Nieuwe Unie zeker bij 
Wijkweb betrokken blijven.”

jongeren gaan praten. Heb begrip 
getoond én gevraagd, sindsdien gaat 
het goed.” Door deze open houding 
werd Rob Durand al snel door 
bewoners gevraagd om aanspreek-
punt te worden in de wijk, als 
ambassadeur van het Wijkweb. “Door 
Wijkweb worden de onderlinge 
contacten beter. Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat er iets wordt gedaan 
met de signalen die je geeft. Ik heb 
het idee dat deze via Wijkweb serieus 
worden genomen.”

Ambassadeur
“Ik vind het Oude Westen een heer-
lijke woonwijk.” Met dit enthousi-
asme zet Rini den Otter zich al bijna 
30 jaar in voor de wijk, onder meer 
via Aktiegroep het Oude Westen. Als 
mensen negatief zijn over de wijk, 
zal hij dit altijd proberen te weerleg-
gen. “Ik vind het belangrijk dat 
mensen niet alleen zeuren, maar ook 
iets doen om het te verbeteren. 
Dankzij de informatie die ik krijg via 
het Wijkweb kan ik mensen vertellen 
dat er veel wordt gedaan om de wijk 
leefbaarder te maken. Bijvoorbeeld 

door nieuwsberichtjes over een 
drugsinval of de opening van een 
nieuw voetbalveld. Als mensen 
vroeger negatief waren, kon ik ze 
moeilijk de positieve kanten laten 
zien. Nu heb ik de informatie om een 
goede ambassadeur te zijn.”

De drie ambassadeurs zijn ervan 
overtuigd dat het ook in andere 
wijken kan werken. “Belangrijk is 
vooral dat alle instanties samenwer-
ken,” stelt Rini den Otter. Dan gebeurt 
er ook echt iets met de signalen.” Als 
voorbeeld vertelt hij over de overlast 
die junks veroorzaakten door drugs 
te gebruiken in de portieken. Woning-
corporatie de Nieuwe Unie pakte dit 
signaal op. De portieken werden 
aangepast, waarmee het probleem is 
opgelost.” Rob Durand en Joke van 
der Pluym sluiten zich hierbij aan: 
“Wijkweb zorgt voor betrokkenheid 
van zowel bewoners als instanties.”
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Wijkambassadeur Rob Durand

Wijkambassadeur Rini den Otter

Kitty Tol van de Nieuwe Unie



1.  Neem voldoende tijd voor het ontwikkelen van het Wijkweb en kies voor een 
zorgvuldige aanpak. Dit is noodzakelijk om het vertrouwen van de ambassa-
deurs te winnen en een netwerk met betrokken deelnemers op te bouwen.

2.  Zorg dat het netwerk een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de wijk, 
zowel geografisch als qua disciplines. Dit levert waardevolle signalen op en 
biedt mogelijkheden voor brede afstemming.

3.  Stel voor het ontwikkelen van het Wijkweb een projectleider aan met een 
onafhankelijke positie die in staat is mensen aan zich te binden. 

4.  Maak gebruik van sleutelfiguren in de wijk om in contact te komen met 
potentiële ambassadeurs. 

5.  Stel eisen aan de ambassadeurs die toetreden tot het Wijkweb. Dit draagt bij 
aan de positie en betrokkenheid van de ambassadeur.

6.  Vermijd de traditionele media, maar zet persoonlijke en snelle middelen als 
sms in om nieuws in de wijk te verspreiden.

7.  Neem de signalen van de ambassadeurs serieus en zorg voor terugkoppeling. 
Hierdoor wordt het vertrouwen van de ambassadeurs in het Wijkweb groter.

8.  Biedt mogelijkheden voor (informeel) contact tussen de ambassadeurs. Dit 
versterkt de samenhang in de wijk en vergroot de betrokkenheid van de 
ambassadeurs bij het Wijkweb.

9.  Intensiveer na de opstartfase in het persoonlijk contact tussen de ambassadeurs 
en de coördinator. Dit is noodzakelijk om meer signalen van de ambassadeurs 
te krijgen.

10.  Blijf investeren in contacten om het Wijkweb uit te breiden en het bestaansrecht 
van het Wijkweb te blijven bewijzen.

Tien tips voor een succesvol Wijkweb
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Meer informatie over het Wijkweb vindt u op www.rotterdamveilig.nl
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