Onze kijk op integrale wijkaanpak
Wil je aan de slag met complexe vraagstukken in de wijk? Wil je samenwerken met inwoners en partners? Meer effect met minder budget? Zoek je naar integrale in plaats van sectorale oplossingen?
Maak met Spectrum een goede start.
Maatschappelijke context
De afgelopen jaren is het wijkenbeleid gedecentraliseerd, de woningwet grondig herzien en heeft in
het sociaal domein een ingrijpende decentralisatie plaatsgevonden. De snelle opeenvolging van stelsel- en beleidsveranderingen heeft fragmentatie in de hand gewerkt. Voor de aanpak van complexe
problemen, bijvoorbeeld duurzaamheid, segregatie of veiligheid, is een sectorale benadering echter
ontoereikend. Complexe opgaven worden hanteerbaar als je aandacht hebt voor het functioneren
van de wijk als één samenhangend systeem.
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Visie
Spectrum staat voor een integrale, organische wijkaanpak. Complexe opgaven worden praktisch uitvoerbaar als je de wijk ziet als een systeem waar je verbindingen kunt leggen buiten je eigen werkveld.
De kunst is alleen om uit te zoeken wat die nuttige verbindingen zijn. Daarom plaatsen wij jouw lokale
opgaven in het grotere perspectief van een veranderende wereld en geven we tips en tools om met
partners en inwoners aan de slag te gaan. Praktisch en direct uitvoerbaar.
Daarbij is het van belang om aan te sluiten bij de lokale energie en als het ware in de haarvaten van
de wijk te kruipen om mogelijkheden te ontdekken. Wij zijn aanjager en katalysator. Uitdaging in de
nieuwe wijkaanpak is zorgen voor samenhang, betrokkenheid en continuïteit op lange termijn, zonder
het proces en de planontwikkeling in beton te gieten. Als neutrale partij faciliteren wij dit proces en
nemen wij hobbels weg.
Aanpak
Maar hoe pak je dat aan? Vaak is er nog geen heldere visie op de gewenste wijkontwikkeling. Ook de
afstemming en samenwerking met bewoners en andere partijen is vaak nog mager.
We zien in dit proces twee sporen: de systeemwereld van onder meer de lokale overheid en de leefwereld van de inwoners. Voor het behalen van resultaten is het cruciaal om beide sporen continu te
verbinden en gelijk op te laten lopen. De aanwezigheid van Spectrum is altijd van tijdelijke aard. Vandaar dat wij vanuit partnerschap werken aan duurzame borging in de wijk en wij graag professionals
trainen om zelf vorm en inhoud te geven aan een integrale wijkaanpak met resultaat.

MAATSCHAPPELIJKE URGENTIE
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Een gevoelde noodzaak helpt om betrokkenheid, draagvlak en focus te creëren
en prioriteiten te stellen.
• Urgentie benoemen
• Intentie uitspreken
• Draagvlak zoeken

VERKENNEN & WIJKKAART

REALISATIE EN VERDERE UITBOUW
Op naar een toekomstbestendige wijk met een
inclusieve, lokale economie. Hoe laat je los en
organiseer je samensturing bij de gemeenschap
en de systeempartners?
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Organiseer spelregels rondom:
• Coördinatie
• Inbreng van middelen door partijen
• Bestuurlijk mandaat en wijze van
besluitvorming
• Bouwen aan vertrouwen binnen de groep en
communicatievormen
• Monitoren van de voortgang

Stakeholderanalyse, Straatstruinen,
Praten vanuit perspectief, Belangenmatrix,
Storytelling, Deep Democracy.
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ONTWERP & RANDVOORWAARDEN
De kansen en route verwerken in een integraal
ontwikkel- en uitvoeringsplan. Hoe houd je overzicht
en zorg je dat iedereen aangehaakt blijft op het
gezamenlijke doel en belang?

Belangrijke processtappen:
• Samenwerking organiseren
• Verbinden belangen en bijdragen; gemeenschapsopbouw en coalitievorming
• Een wijkkaart met zicht op relaties en kwaliteiten in de wijk
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Belangrijke processtappen:
• Uitzetten actielijnen van het integraal
ontwikkel- en uitvoeringsplan
• Blijven bouwen aan de gemeenschapsopbouw
en coalitie
• Bewaken van de principes en spelregels van
het integrale werken

KANSKAARTEN & PLANVORMING
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Op naar een toekomstperspectief en een platform
van bewoners en professionals dat dit perspectief
wil realiseren.

De wijkkaart als basis om je doel en je looproute te
bepalen. Waar liggen kansen voor ontwikkeling in de
wijk? Hoe pak je de opgave integraal op en organiseer je
synergie?
Bepaal je doel en route:
• Bereik overeenstemming
• Maak de 1+1=3 zichtbaar
• Optie: Breng geldbronnen in kaart en ontwikkel
de wijkeconomie
• Vorm nieuwe werkverbanden (o.a. wijkplaats)

O.a. Deep Democracy om
gesprek aan te gaan en
onderstroom op tafel te
krijgen. Social impact meten /
Effectenarena (optioneel).

Storyboard, Beelddenken, Kanskaarten en Deep Democracy.
Optioneel: Canvas businessmodel & businessbakken.

