
Wijktafel Transvaalbuurt; wat willen we?  

 

De eerste wijktafelbijeenkomst van de Transvaalbuurt stond in het teken van brainstormen over de 

invulling van de wijktafel in 2019. Er is teruggeblikt op vorig jaar; wat vonden we fijn aan de wijktafel, 

wat kan beter, en wat zien we volgend jaar graag terugkomen. De belangrijkste uitkomsten kunt u 

hieronder lezen. 

 

Thema’s die we in 2019 graag behandeld zien: 

De meest voorkomende thema’s waren GGZ en ouderen in de wijk.  

 Andere thema’s: eenzaamheid, rondkomen van weinig financiële middelen, onveiligheid 

 Alleenstaanden, ouders & kinderen 

 

Wat we van de wijktafel willen:  

Meer en beter samenwerken; een betere samenwerking tussen: formeel – informeel – 

buurtbewoners; bijv. doormiddel van netwerkbijeenkomsten, speeddaten  

Inzichtelijk krijgen wat er allemaal aan initiatieven en organisaties in de wijk zijn; bijv. doormiddel 

van een ‘route kaart’ welke weg kun je afleggen met een buurtbewoner met een bepaalde hupvraag 

/ uitnodigen van gastsprekers / overzicht maken sociale kaart / behandelen van thema’s / pitches van 

organisaties en initiatieven  

Bespreken van casuïstiek; van elkaar leren, meer inzichtelijk krijgen welke initiatieven er zijn/welke 

routes je kunt afleggen / anders kijken naar situaties en oplossingen eerst vanuit het perspectief van 

de klant en netwerk, hierna informeel, en als laatst pas formeel   

Verslaglegging van de bijeenkomsten / adressenlijst  

Nieuws uit de wijk / overzicht wat speelt er in de wijk 

 

Globale invulling van de wijktafel van 2019: 

We willen per bijeenkomst een thema behandelen of een netwerkbijeenkomst organiseren. 

 Thema’s voor de eerste helft van 2019 zijn: GGZ in de wijk & Ouderen in de wijk (de eerste 

bijeenkomsten starten we met het onderwerp in de breedste zin, de bijeenkomsten hierna 

gaan we de verdieping in)  

 Ongeveer 3 keer per jaar willen we een netwerkbijeenkomst organiseren. Tijdens deze 

bijeenkomst komt formeel en informeel samen. Aan het begin van de bijeenkomst willen we 

elevator pitches laten zien: professionals kunnen in een paar minuten uitleggen wie ze zijn en 

wat ze doen. Hierna is ruimte om te netwerken/speeddaten 

 

 


