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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. 

 

Voor WIE gaan we WAT oplossen? 

Werkatelier 3 was voor team 2 wederom een geslaagde dag, met veel nieuwe inzichten en 

motiverende verhalen. Na de inspirerende wijkbezoeken aan Stromenwaard in Harderwijk en 

Ruwaard in Oss, die de realiteit en de problematiek van de wijken goed lieten zien, was het dan 

eindelijk tijd om met ideeën te mogen komen!  

 

Hoe organiseren wij vanuit de leefwereld van bewoners een vernieuwende 
aanpak met alle betrokkenen, zodat er weer een buurt ontstaat waarin mensen 

met plezier wonen? 
 

Na eerst de nieuwe teamleden ontmoet te hebben, ging het team snel aan de slag. Allereerst 

bespraken we twee overkoepelende thema’s waar beide vraageigenaren zich in konden vinden:  

1. Sociale cohesie vergroten in de wijk, waarbij zowel sterke als ‘zwakke’ bewoners worden 

betrokken. 

2. Beter contact leggen tussen professionals en de bewoners, en de aansluiting tussen deze 

professionals verbeteren. 

 

Oplossingen bedenken 

Per thema gingen we in twee groepen aan de slag, een voor GroenWest en een voor UWoon. In 

totaal werd er dus in 4 groepen gebrainstormd. Elke groep werd bovendien bijgestaan door 2 

extra teamleden, namelijk de studenten van de Master Management & Innovatie. Zij leverden 

met hun eigen ervaring en frisse blik een enorme bijdrage tijdens de brainstorm.  

 

Op leeravontuur door Nijmegen 

De 4 groepen kozen allen een of twee ideeën en splitsten zich wederom op. Onder begeleiding 

van de MMI-studenten gingen we naar verschillende locaties in de stad om ons idee te toetsen. 

De bezochte locaties varieerden enorm, bijvoorbeeld een bewoner, basisschool, buurtspeeltuin 

en academy voor jongeren met een tussenjaar. Dit leverde een schat aan inzichten op, waarmee 

we na terugkomst in het Goffertstadion onze ideeën verder konden ontwikkelen.  

 



 

Ervaringen delen en verrijken tot experimenten 

Na terugkomst deelden we onze ervaringen en resultaten binnen het hele team: 

- Groep 1 wilde graag vooral iets samen mét bewoners doen en door middel van een aantal 

co-creaties ophalen waar binnen de wijk nu echt behoefte aan is.  

- Ook groep 2 heeft vooral nagedacht hoe we ideeën het beste/leukste kunnen ophalen bij de 

bewoners en hoe we via pretentieloze ontmoetingen mensen en professionals kunnen 

binden. Bijvoorbeeld door het gebruik van een foodtruck! 

- Pretentieloze ontmoetingen speelden ook bij de derde subgroep een grote rol. Zij keken 

vooral hoe we buurtbewoners kunnen samenbrengen. Zij kwamen met het idee om via 

kinderen bewoners samen te brengen, bijvoorbeeld bij de speeltuin. Voorwaarde daarbij is 

een plek met goede voorzieningen, zoals toiletten of koffie. Concreet stelden zij voor de 

speeltuin in de wijk verder te verbeteren. 

- Ook groep 4 richtte zich op de onderlinge verbinding. Zij wilden daarvoor gezamenlijke 

herinneringen gaan maken, want die verbinden. Bijvoorbeeld door het neerleggen van 

speciale tegels die geluid maken als je erover loopt of het neerzetten van andere tastbare 

objecten. 

- Groep 5 had bedacht om een tijdelijke pop-up woonkamer of kantoor op te zetten in een 

leegstaande woning. Bewoners kunnen daar langskomen voor koffie, gezelligheid, de 

faciliteiten (keuken om samen te koken), maar ook voor advies of gesprekken met 

(zorg)professionals. Om te bepalen waar behoefte aan is voor een dergelijk voorziening, 

worden directe omwonenden betrokken. 

- Het laatste team speelde ook met het idee om kinderen in te zetten om de buurt dichter bij 

elkaar te brengen. Zij stelden voor een kind ‘Koning van de buurt’ te maken voor een week. 

Met een klein budget kan deze koning bepalen wat er mag komen in de wijk, specifiek om 

mensen met elkaar te verbinden.  

 

Op weg naar een oplossing 

Genoeg leuke en veelbelovende ideeën en ook zeker ideeën die we eenvoudig in een 

experiment kunnen gaan uitproberen. Werkatelier 3 was naast een hele energieke en leuke dag 

dus ook een succesvolle dag voor team 2! Op naar de experimenten! 


