Wijkdialoog Gemeenschapskracht
Zorgzame gemeenschappen
Op honderden plekken in het land bouwen mensen in gezamenlijke initiatieven aan zorgzame
gemeenschappen en geven nieuwe betekenis aan samen-leven en zorg voor elkaar. Mensen creëren
waarde in persoonlijke netwerken, activiteiten, diensten en organisaties op verschillende terreinen.
In buurthuizen, dagopvang, voedseltuinen, praktisch hulp, ontmoeting, zorg, werken, leren,
wijkinformatie, zingeving en meer. Deze vorm van gemeenschapskracht is de afgelopen jaren enorm
gegroeid. Maar veel initiatieven lopen tegen grenzen aan van systeempartijen en politiek of hebben
behoefte aan structurele samenwerking met deze partijen om dingen voor elkaar te krijgen. Dit
vraagt om hele nieuwe vormen van samenwerking.

Estafette Wijkdialoog
Nieuwe samenwerking in wijk, buurt of dorp vraagt om een dialoog tussen bewoners, professionals
en gemeente, waarbij bewoners een gelijkwaardige gesprekspartner zijn. Nederland Zorgt Voor
Elkaar, Omzien naar elkaar, Utrecht in Dialoog willen samen bewoners stimuleren om een
Wijkdialoog te starten. Het primaat ligt dus bij bewoners. Dit doen we door:
 faciliteren van een dialooglab om met en van elkaar te leren hoe eigenaarschap en
zeggenschap van bewoners kan groeien vanuit onderling overleg;
 begeleiding en advies op maat aan 3 initiatieven die hiermee als eerste aan de slag willen;
 trainingen voor dialoogbegeleiders, landelijk en op locatie, voor mensen die wijkdialogen
gaan begeleiden;
 verzamelen, verdiepen en verder brengen van de oogst van wijkdialogen vanuit werkateliers
en verdiepingsbijeenkomsten.

Wat is een wijkdialoog?
Een wijkdialoog is een open gesprek tussen bewoners en andere betrokkenen in de wijk
- zorginstellingen, gemeente en professionals - dat bijdraagt tot onderling begrip, verbinding en
inzicht. Ontmoeting vanuit oprechte nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen,
zienswijzen, dromen en mogelijkheden. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt
met elkaar wat werkt en waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en
geeft geen advies. In dialoog zie je andere betekenissen en kom je tot nieuwe inzichten. Luisteren
met aandacht en onderzoeken van eigen oordelen en andere perspectieven is essentieel. In een
dialoog onderzoeken we wat wel werkt, gebruiken we ervaringskennis van iedereen, waarderen we
verschillen, verbinden we mensen in een open gesprek op gelijkwaardige basis en delen we concrete
handelingsperspectieven in de richting van een hoopvolle toekomst. In een wijkdialoog onderzoeken
en delen bewoners en wijkpartners wat belangrijke waarden zijn, wat werkt en wat nodig is, ook om
het samenspel tussen bewoners en wijkpartners te verbeteren, wat prioriteit moet krijgen
(wijkagenda) en wat iedereen kan bijdragen. Een wijkdialoog gemeenschapskracht wordt geïnitieerd
door mensen uit de buurt/wijk rond een positief thema dat aandacht en verdieping vraagt. Mogelijke
thema’s zijn: gemeenschap, contact, thuis in je buurt, elkaar zien, ruimte voor verschil, ontmoeten,
netwerken, invloed, nieuwe woonvormen, dagopvang, wijkplekken, ondersteuning mantelzorgers en
dementerenden.

Waarom een wijkdialoog?
Een wijkdialoog is een vliegwiel voor het versterken van gemeenschapskracht in dorpen, buurten en
wijken. Om met elkaar actieve betrokkenheid te vergroten. Door positieve energie van mensen vrij te
maken, hun ruimte te bieden en samen verantwoordelijkheid over de leefomgeving te nemen. Met
de opbrengsten gaan deelnemers zelf en met elkaar aan de slag, binnen het eigen netwerk en
mogelijkheden.
Meer info: omziennaarelkaar.nl/dialoog-gemeenschapskracht

