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Het derde werkatelier van de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten is geen 

bijeenkomst in klassieke zin. In het Nijmeegse Goffertstadion gaan de 150 deelnemers aan de 

slag. Vandaag worden zij geholpen door zo’n 60 inwoners, jongeren, studenten en professionals 

uit Nijmegen. Samen gaan zij innovatieve oplossingen bedenken voor de vraag waar elk team 

zich mee bezighoudt. Team 1 doet verslag. 

 

Voor WIE gaan we WAT oplossen? 

Met de opbrengst en inzichten uit het tweede werkatelier hebben we onze vraag aangepast: 

 

Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen hun talenten aanwenden om elkaar 

te leren kennen zodat - als het nodig is - ze elkaar kunnen vinden? 
 

We hebben het label ‘kwetsbare en niet-kwetsbare’ weggehaald en alleen ‘mensen’ laten staan. 

Het gaat ons om de mens in al zijn hoedanigheden. Ook hebben we de vraag positief geframed: 

iedereen heeft immers de potentie om bij te dragen naar vermogen. Bewoners hebben behoefte 

aan ontmoeting en willen graag iets voor elkaar betekenen. Daar gaan we van uit. Maar hoe 

regel je dat? Wat is gewenst en wat niet? 

 

Oplossingen bedenken 

Ontmoetingen en hoe je die organiseert. Dat is de rode draad bij de oplossingen die de 

teamleden tijdens de brainstorm in subgroepen hebben bedacht. Als mensen elkaar beter 

kennen, zijn ze sneller bereid om elkaar ook te 

helpen als dat nodig is. De ideeën die het beste 

scoren op onze ‘Wall of Cool’ zijn: 

1. Een digitaal smoelenboek waarin elke 

bewoner van een buurt of complex kan 

aangeven wie hij is, waar mensen hem voor 

kunnen vragen en wat hij zelf nodig heeft. 

2. Een wijksafari organiseren. Buurtbewoners 

gaan op bezoek bij mensen thuis die hun 

verhaal vertellen aan de hand van 

bijvoorbeeld hun tatoeage, hobby of talent. 

 

Op leeravontuur door Nijmegen 

Na de brainstorm ging elk team op ontdekkingsreis door Nijmegen. Studenten van de master 

Management & Innovatie en deelnemers aan Ieder Talent Telt namen de teamleden mee, met 

de auto of met de fiets, naar verschillende plekken in Nijmegen en omgeving. Ons team ging 



 

onder andere naar het 

Radboud UMC, een basisschool, 

maatschappelijk werk en 

hulpverlening aan dak- en 

thuisloze jongeren. Die 

ontmoetingen en gesprekken 

gaven ons nieuwe inzichten, 

maar riepen ook (vervolg)vragen  

op: 

 

 

- Wie zit te wachten op sociale cohesie? Als professionals moeten we dit kunnen beschrijven 

en vervolgens toetsen bij de bewoners. 

- Wat moet de rol van de professional zijn? Organiseer niet te veel, geef meer ruimte aan de 

bewoners. Al blijft het natuurlijk nog wel de vraag of de bewoner die ruimte dan wel pakt. 

- Toets zo snel mogelijk je aannames en oplossingen! 

- Zichtbaarheid en aanwezigheid leveren aanspreekbaarheid op. 

- Een mens zijn, betekent kunnen geven. Een omgeving met professionals zit dit soms in de 

weg. Wie moet er dan stimuleren dat er iets gebeurt? Is er een aanjager nodig en kan/moet 

dit dan een professional zijn? 

 

Op weg naar een oplossing 

De waardevolle bezoeken gaven ons nieuwe perspectieven waarmee we opnieuw naar onze 

oplossingen hebben gekeken. We kwamen erachter dat het vraagstuk misschien nóg wel 

ingewikkelder was dan we inmiddels al dachten. En dat het ook over onze eigen rol als 

professionals gaat. Wat doen wij, wat houden wij in stand, waar staan we in de weg? 

Daarnaast is er behoefte aan duurzame oplossingen en wederkerigheid. Als je iets doet voor de 

wijk, dan krijg je er ook iets voor terug.  

 

Een verrassend idee was ‘haal kattenkwaad uit’. Door ontregelende dingen te doen, ontstaan er 

spontane ontmoetingen. Als we dagelijkse routines in een wijk kunnen doorbreken, ontstaan 

onvergetelijke ontmoetingen, ontketenen we initiatieven en nemen we vooroordelen weg. 

 



 

Inzichten uit het Werkatelier 

Het werkatelier heeft ons verrassende inzichten opgeleverd. We vragen ons af: moeten we wel 

iets ‘anders’, iets innovatiefs doen? Of moeten we blijven doen wat we nu al doen, maar dan 

meer en met meer betekenis? Daar gaan we verder mee aan de slag.  

 


