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Kennisnemen van: 

De voorbereidende stappen voor de pilot Gebiedsgericht Werken die per 1 januari 2018 van start gaat. 

Inleiding: 

In juni 2017 is de visie op het gebiedsgericht werken en in aansluiting daarop de uitvoering in een pilot 
voor 1 wijk en 1 dorp voor de duur van twee jaar aangenomen. De voorbereidingen om te kunnen starten 
per 1 januari 2018 zijn in gang gezet. 
Met deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van: 
-de voor de pilot gekozen wijk en dorp. 
-de argumentatie voor deze keuze 
-het informeren van de wijk- en dorpsplatforms 
-procesverloop van de pilot gedurende de pilot en voorafgaand hieraan (spoorboekje) 

Kernboodschap: 

Per 1 januari 2018 gaat de pilot in het Gebiedsgericht Werken van start. De pilot houdt in dat twee Nieuwe 
Wijkambtenaren elk voor 18 uur per week gedurende twee jaar aan de slag gaan in 1 wijk en 1 dorp. 
Voor de pilot is de keuze gevallen op de wijk Molenvliet en het dorp Harmeien. 

Voorafgaand aan de keuze van een wijk en een dorp: scores op 5 criteria 
Om een goede keuze te kunnen maken voor 1 wijk en 1 dorp zijn criteria opgesteld. Deze criteria zijn 
hieronder genoemd met een korte toelichting waar ze voor staan: 

Versterken samenhang en samenwerking in de wijk en het dorp: 
Gebieden waar verbinding tussen verschillende partijen (zoals burgers, organisaties, bedrijven, politie, 
platform en overheid) om extra aandacht vraagt. Gebieden waar de Nieuwe Wijkambtenaar als 
bruggenbouwer een grote impact kan hebben. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan nieuwe (andere) 
voorliggende voorzieningen en verbinding tussen het fysieke en sociale domein. 

Versterken leefbaarheid: 
Gebieden waar de inzet van een intermediair en een aanjager van dialoog gewenst is. 
Gebieden waar verschillende kleine en grote opgaven aandacht vragen (zoals woningbouw, economie 
(leegstand winkels), verkeersproblematiek, jongerenoverlast, inwonerinitiatieven etc.) en waar integraliteit 
de kans op resultaten aanzienlijk zou kunnen verhogen. 



Meer initiatieven en participatietrajecten: 
Het gebied heeft potentieel voor initiatieven, er "borrelt" genoeg maar er zijn obstakels waardoor ze nu niet 
optimaal van de grond komen. Een dorp/wijk waar genoeg staat te gebeuren waar participatietrajecten aan 
de orde zijn. 

Verbeteren communicatie: 
In de visie "Woerden zegt ja tenzij", een project dat inmiddels is opgenomen in het gebiedsgericht werken, 
is gesteld: we willen "gewoon goede communicatie". We zoeken een wijk of dorp waar op dit punt 
verbetering te behalen valt door nabijheid, zichtbaarheid en aanspreekbaarheid. 
We zoeken gebieden waar de informatievoorziening beter kan. 

Verbeteren van actuele kennis bij de gemeente van wat er leeft in het gebied: 
Als gemeente horen we te weten wat er leeft. Dit wordt op verschillende wijzen al geborgd. Waar kan het 
beter? Waar is er al wel enige infrastructuur maar kan een Nieuwe Wijkambtenaar echt een slag maken? 
We zoeken naar gebieden waar bijvoorbeeld wel een wijkagenda aanwezig is maar deze nog ruimte heeft 
voor optimalisering. 

Vervolgens zijn per criterium per wijk I dorp punten toegekend waarbij de punten de volgende waarde 
vertegenwoordigen: 
1 punt : inzet minder urgent, te verwachten resultaat is klein of gaat (veel) langer duren 
2 punten : inzet nodig maar minder urgent, te verwachten resultaat is gemiddeld 
3 punten : inzet nodig, urgent, te verwachten resultaat is groot 
De toekenning van punten per wijk /dorp is enerzijds op grond van objectieve informatie (bijv. de monitor 
leefbaarheid en veiligheid) en anderzijds vanuit subjectieve informatie (kennis van sleutelfiguren). 

Selectiecriteria en scores dorpen 

Dorpen Kamerik Zegveld Harmeien 

Samenhang St 
samenwerking 

2 1 3 

Leefbaarheid 2 1 2 
Initiatieven S 

participatie 
2 2 2 

Communicatie 3 1 3 
Weten wat er leeft 2 1 3 

Score 11 6 13 

Selectiecriteria en scores wijken 

Wijken Snel S 
Polanen 

Bloemen- en 
bomenkwartier 

Molenvliet Staatslieden 
kwartier 

Centrum Schilders 
kwartier 

Samenhang ä 
samenwerking 

2 2 3 3 1 3 

Leefbaarheid 2 2 3 2 1 2 
Initiatieven Si 
participatie 

3 2 2 3 2 2 

Communicatie 2 3 3 3 1 2 
Weten wat er 
leeft 

2 2 2 2 1 1 

Score 11 11 13 13 6 10 



Pilot in het dorp: Harmeien 
Door het toepassen van deze criteria werd duidelijk dat Harmeien het meest gebaat is bij de pilot. 
Harmeien heeft een dorpsplatform dat al jarenlang goed functioneert en voet aan de grond heeft in 
Harmeien. Vanuit het dorpsplatform is meerdere keren de vraag gekomen voor meer ondersteuning om te 
komen tot meer samenhang in Harmeien op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. Ook is afstemming 
gewenst met de verschillende organisaties in Harmeien die zich inzetten in Harmeien en in vervolg hierop 
welke rol zij kunnen vervullen in het dorpshuis Harmeien. De pilot is een kans om hier gehoor aan te geven, 
het Platform kan een sleutelrol vervullen samen met het Dorpshuis Harmeien. 

Pilot in de wijk: Staatsliedenkwartier of Molenvliet 
De toepassing van de criteria en de punten voor de wijken kwam op een gelijke score voor 
Staatsliedenkwartier en Molenvliet. In eerste instantie ging de voorkeur voor de pilot naar de wijk 
Staatsliedenkwartier met de volgende argumentatie: 
In Staatsliedenkwartier wonen, in vergelijking met de andere wijken, relatief veel ouderen. Daarentegen 
maken inwoners van deze wijk relatief minder aanspraak op Wmo-voorzieningen in vergelijking met andere 
wijken. We willen ontdekken wat daarvan de reden is, zodat wij hiervan kunnen leren in onze benadering 
van de andere wijken en dorpen. 
In het wijkplatform in Staatsliedenkwartier is recentelijk een aantal nieuwe leden aangetreden. Zij kunnen 
wat extra's gebruiken in de vorm van facilitering, ondersteuning en wijkanalyse. Tot slot spelen er in deze 
wijk een aantal zaken die verschillende leefgebieden raken: 
« de beleving van inwoners m.b.t. verkeersaangelegenheden 
« de aanwezige horeca (de toekomst hiervan en de samenhang met de buurt) 
« de aanwezige bedrijven 
« de geplande nieuwbouw 
* een aantal (lopende) initiatieven 
Deze mix van wijkaangelegenheden maakte dat Staatsliedenkwartier een mooie pilotwijk zou zijn waar op 
diverse leefgebieden resultaten te boeken zijn. 

De argumentatie om niet in Molenvliet de pilot te starten was alsvolgt: 
Molenvliet is de grootste wijk van Woerden met bijna 10.000 inwoners. Molenvliet heeft op een aantal 
leefgebieden inzet en aandacht nodig. Voor de pilot lijkt dit te groot, de nieuwe wijkambtenaren zijn immers 
'first timers' van een nog niet bewezen methodiek. Urgente problematiek rondom Lekoord is aangepakt met 
de buurtaanpak Lekoord. Molenvliet heeft geen wijkplatform, wel heeft de huidige wijkambtenaar contact 
met enkele bewoners die min of meer deze rol op een minimale manier vervullen. 

Uiteindelijke keuze van de wijk voor de pilot: Molenvliet 
Op 13 november 2017 is de keuze van Staatliedenkwartier en Harmeien voorgelegd aan de woordvoerders 
van de fracties. Over de keuze voor het dorp Harmeien was geen discussie. Over de keuze voor 
Staatsliedenkwartier werd anders gedacht. Uit dit overleg kwam unaniem de voorkeur voor de wijk 
Molenvliet. Hiervoor werden de volgende argumenten aangedragen: 
-de pilotwijk hoeft niet perse een wijk te zijn met een Platform, mogelijk doen zich kansen voor een nieuw 
op te richten Platform; 
-vanuit de raad wordt meer waarde gehecht aan de aanpak van de wijk met de grootste problemen dan aan 
het zichtbaar maken van mooie voorbeelden om van te leren. 

Informeren Wijk- en Dorpsplatforms over de pilot 
Op 29 november jl. heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de wijk- en dorpsplatforms. In deze 
bijeenkomst zijn de Platforms geïnformeerd over de keuze voor Harmeien en Molenvliet. Deze bijeenkomst 
is in goede harmonie verlopen. Aanwezigen konden zich goed vinden in de gemaakte keuze maar willen 
vooral ook profiteren van de pilot in de vorm van quick wins. Ook gaven de Platforms aan betrokken te 
willen zijn bij de evaluatie van de pilot. 

De opbrengsten van de pilot 
De pilot Gebiedsgericht Werken voor 1 wijk en 1 dorp gaat lopen van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2019. Na 1 jaar wordt een beeld (evaluatie) gevormd om te komen tot een advies voor de raad 
zodat in het juni-overleg een goede afweging gemaakt kan worden over voortzetting, verandering of 
stopzetting. De evaluatie heeft tot doel om te bepalen of de pilot een succes is geweest en welke 
leerpunten er uit op te maken zijn. De evaluatie zal op drie sporen worden ingezet: 
-het formuleren van doelen 
-het formuleren van concrete opbrengsten: wat is er veranderd na 1 jaar met de Nieuwe Wijkambtenaar en 



hoe komt dat? 
-perceptie van de samenleving (op te halen via bijvoorbeeld: Platforms, Klankbordgroep, surveymonkey, 
ikbenwoerden) 
Voordat de drie sporen verder worden ingevuld zal eerst de pilot worden gepresenteerd aan de inwoners 
waarbij de inwoners de vraag wordt gesteld: wanneer is de pilot voor u geslaagd? 
De input van inwoners zal vervolgens worden meegenomen in een leidraad voor evaluatie waarover ook de 
raad zal worden geïnformeerd. 

Procesverloop van de pilot (spoorboekje) 
Gedurende de pilot maken we gebruik van een zgn. spoorboekje. Hieronder vindt u een fragmenten van dit 
spoorboekje. Het geeft aan welke stappen we wanneer ondernemen tijdens de pilot. 

2017 
November/december Benoeming Nieuwe Wijkambtenaren Z Kwartiermaken Nieuwe Wijkambtenaren (pr, 

persbericht etc.) 

Start nieuwe wijkambtenaren 
Kick-off bijeenkomsten organisatie (intern) en in de pilot wijk/dorp (extern) 
Opstelling 'Leidraad voor evaluatie' 
Sturing pilot d m v. maandgesprekken, kwartaalthermometer 
aanpak f voortgang projecten binnen het Gebiedsgericht Werken 
informeren van de Raad d.m.v. raadsinformatiebrief 
overleg met alle Platforms 
voorbereiding evaluatie 1e jaar 

evaluatie 1 jaar 
evaluatie f jaar naar college f raad 

2018 
Januari 
Januari/februari 
Februari 
maandelijks in 2018 
gedurende 2018 
1 x per kwartaal 2018 
feb, juni, okt 
november/december 

2019 
januari 
maart 

Financiën: 

n.v.t. 

Vervolg: 

Op 1 januari 2018 wordt gestart met de pilot. In januari 2019 zal een (tussen)evaluatie worden opgesteld 
waarin, op basis van de resultaten, en vervolgtraject zal worden voorgesteld. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

De secretaris De burgemeeste 

drs. M.H.J, van Kruijls^rgepHvlBA 


