
 

 

 

 

 

 

 

UITVOERINGS- 

PROGRAMMA FASE 2 

WOP DONDERBERG 
 

Op weg naar een nieuwe manier                                     
van samenwerken 



 

 



 

Stuurgroep Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg                         3 

 

Inhoudsopgave  

 

Voorwoord            3 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Samenvatting             5 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Algemeen: 

A. Inleiding             9 

a. Noodzaak wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg 

b. Wat hebben we geleerd van fase 1? 

c. Waarom een Uitvoeringsprogramma fase 2? 

d. Totstandkomingsproces Uitvoeringsprogramma fase 2 

e. Opbouw Uitvoeringsprogramma fase 2 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Wijkontwikkeling fase 2 (2017 t/m 2020): 

B. Waarom zetten we ons in voor de Donderberg     12 

C. Hoe werken we aan de Donderberg         15 

D. Wat doen we op de Donderberg                   23 

 

 

 

Roermond, december 2016 

 

 

 

 



 

 



 

Stuurgroep Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg                         5 

 

 

Vrijmarkt koningsdag op de Donderbergweg 

Ontmoetingsruimte in de Donderie 
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Voorwoord 
 

Dat is de lijfspreuk van carnavalsvereniging Donderböl 

die in 2012 bij aanvang van het Wijkontwikkelingsplan 

Donderberg is overgenomen als hoofddoelstelling. Dit 

mede naar aanleiding van de zich steeds verslechterende  

leefsituatie rond 2010.  

Wij, zijnde de Provincie Limburg, Gemeente Roermond en de corporaties Wonen Zuid en 

Wonen Limburg, werken sinds 2012 schouder aan schouder om de situatie in de Roermond-

se wijk Donderberg duurzaam te verbeteren. Als basis hierbij geldt een door ons allen in 

2012 ondertekende samenwerkingsovereenkomst.  

Anno 2016 is ‘toewerken naar een zelfredzame wijk met een goed imago’ nog steeds het 

doel. Er is in de afgelopen vier jaar al veel gebeurd door verbeteringen op fysiek, sociaal, 

economisch en veiligheidsvlak. Toch zien we nog steeds een fragiele situatie en is de proble-

matiek in deze wijk nog sterker dan elders in Roermond.  Daarbij komt dat de wijk met ruim 

80 nationaliteiten een kleurrijk geheel is. 

 

De Donderberg kent een lage leefbaarheidsscore en de top 5-problemen zijn criminaliteit, 

overlast, werkeloosheid, integratie en schooluitval. Een paar voorbeelden op basis van Leef-

baarometer (2014), management-informatie Sociale Zaken Roermond (2015), GGD (2015), 

Veiligheidsmonitor (2015), rapportage NOCNSF (2016) zijn:   

 Een eenzijdig samengestelde bevolking met een lage economische status, zoals bij-

voorbeeld een lager inkomen dan het Roermonds gemiddelde (16.000 vs. 21.000 eu-

ro), een hoog aantal personen dat moeilijk rondkomt (36% vs. 27% gemiddeld in Roer-

mond), veel inwoners met schulden (29% van Roermonds totaal, veel uitkeringsge-

rechtigden (32% van Roermonds totaal), veel bijstandsuitkeringen (10% vs. 7% gemid-

deld in Roermond).  

 Twee basisscholen met een groot aantal ‘gewicht-leerlingen’ (55% vs. 23% gemiddeld 

in Roermond). 

 Een ongezonde leefstijl bij veel volwassenen (overgewicht bij 5 van de 10, roken 1 op 

de 3, 2 op de 5 voldoet niet aan norm gezond bewegen, 1 op de 10 drinkt zwaar). 

 Een veiligheidssituatie lager dan het Roermonds gemiddelde, al is de situatie in de 

Donderberg in 2015 t.o.v. 2013 verbeterd (ervaren leefbaarheid in de wijk 6,5 t.o.v. 

7,3% in Roermond, 41% voelt zich wel eens onveilig t.o.v. 26% gemiddeld in   

‘Veer wille de            

Donderberg weer 

good oppe kaart 

zitte’ 
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 Roermond, 8% voelt zich vaak onveilig t.o.v. 3% gemiddeld in Roermond, 38% ervaart   

 veel  criminaliteit in de buurt t.o.v. 14% gemiddeld in Roermond, 24% is het afgelopen 

 jaar slachtoffer geweest van criminaliteit t.o.v. 19% gemiddeld in Roermond). 

 Het aantal lidmaatschappen bij sportorganisaties is in de Donderberg lager dan gemid-

deld in Roermond (14,8% t.o.v. 19,9%). 

 

Mede gezien deze cijfers gaan wij ook de komende vier jaar onvermoeid door met wijkverbe-

tering. Hoe we dat doen is beschreven in dit Uitvoeringsprogramma fase 2. Twee belangrijke 

wijzigingen ten opzichte van fase 1 willen we hier noemen: 

 

Allereerst het anders werken om tot uitvoering van de WOP-doelen te komen: minder vanuit 

vooraf door WOP-partners bedachte projecten, maar meer vanuit een procesbenadering die 

gedurende fase 2 aanhaakt op kansen die zich ‘buiten’ voordoen vanuit de actuele dyna-

miek, energie en initiatieven in de wijk. Fase 2 zien we daarbij als transitiefase, waarin het 

verkennen en het komen tot uitbreiding van samenwerking met andere partijen aan de wijk-

verbetering centraal staat. Deze partijen duiden we aan met ‘Quatro Helix’ en omvat partijen 

uit de vier O’s, te weten omgeving (inwoners), (zorg)ondernemers, (maatschappelijke) orga-

nisaties en (semi)overheden.  

 

Tweede nieuwigheid is bewuste focus op leren en experimenteren: juist in de wijk Donder-

berg is dat interessant omdat het een beperkte schaal betreft in combinatie met een sterke 

problematiek, er de unieke aanwezigheid is van een faciliterende en buiten bestaande struc-

turen staande programma-organisatie en tot slot er (o.a. als gevolg van fase 1) een netwerk 

is van formele en informele partijen waardoor leerervaringen en resultaten veelal sneller dan 

elders bereikt kunnen worden. Evaluatie van aanpak en projecten vindt plaats en indien iets 

succesvol is, zal uitrol plaatsvinden naar andere gebieden. 

 

We vragen ruimte en vertrouwen voor deze nieuwe aanpak en zullen de ervaringen die zijn 

opgedaan met wijkgericht werken de komende periode verder uitbreiden. Samen met alle 

partijen die relevant zijn voor een duurzame verbetering van de wijk. Want ‘Zo doen we 

dat op de Donderberg!’ 

 

De stuurgroep WOP Donderberg, 

 

Gerard IJff, wethouder Roermond 

Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Provincie Limburg  

Marc Schroten, bestuurder Wonen Zuid 

Wim Hazeu, bestuurder Wonen Limburg 
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“We willen         

condities creëren 

om de inwoner van 

de Donderberg 

kansen te geven 

om mee te doen 

naar vermogen en 

de Donderberg 

weer positief op de 

kaart te zetten” 

 

 

Bewonersinitiatief examentraining 

Renovatie huurwoningen (incl. 

wonen-met-plus) Wonen Zuid 
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Samenvatting 
 

Inleiding 

Dit uitvoeringsprogramma geeft aan waarom we ons voor de Donderberg willen (blijven) in-

zetten en op welke wijze wij de komende jaren de wijk en betrokken partijen (WOP-partners 

en niet-WOP-partners) willen betrekken en binden, om zo in gezamenlijkheid de lange-

termijn-doelen van het wijkontwikkelingsplan (WOP) te realiseren. Want de start van een 

nieuwe fase van 4 jaar wordt door de WOP-partners als een kans gezien om werkwijze en 

aanpak  te herijken en de weg in te slaan naar een nieuwe manier van (samen)werken. 

 

Aanleiding  

De wijk Donderberg in Roermond kende in 2009 grote problemen. Reden voor vier partijen - 

zijnde Provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg - om geza-

menlijk tot wijkverbetering te willen komen. Om de wijk weer een goed imago te geven, maar 

vooral ook om de wijkbewoner ruimte te geven om mee te doen naar vermogen.  

In 2012 resulteerde dit in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) en 

een bijbehorend Wijkontwikkelingsplan (WOP). De SOK kent een looptijd van 12 jaar. Voor 

elke vierjaars-periode wordt er een Uitvoeringsprogramma opgesteld, met projecten op het 

vlak van veiligheid, fysieke verbeteringen, sociale cohesie en economische structuurverster-

king. Deze notitie behelst het uitvoeringsprogramma voor fase 2, die loopt van 2017 t/m 

2020.  

 

Waarom zetten we ons in voor de Donderberg ? 

In fase 2 is de situatie in de wijk ‘stabiel maar fragiel’. Dit betekent dat de doelen en insteek 

uit fase 1 worden voortgezet en verduurzaamd bij bewoners en WOP-partners. Motto daarbij 

is: “We willen condities creëren om de inwoner van de Donderberg     

kansen te geven om mee te doen naar vermogen én de Donderberg weer 

positief op de kaart zetten. We werken toe naar een zelfredzame wijk 

met een goed imago”.  

  

Bij de voortzetting van de WOP-aanpak uit fase 1 geldt dat ook in fase 2 de WOP-partners in 

de Donderberg iets extra’s blijven doen ten opzichte van wat ze vanuit hun reguliere taken 

doen in andere wijken. Argumenten hiervoor zijn:  

1. De situatie is nog steeds fragiel en kan bij te vroegtijdige afname van de extra inzet 

leiden tot ‘kapitaalvernietiging’ van de investeringen die gepleegd zijn in fase 1;  
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2.  Op basis van kengetallen komt naar voren dat de problematiek in deze wijk (nog 

 steeds) sterker is dan elders in Roermond en ook ten opzichte van wijken elders in de 

 provincie; 

3. In fase 1 gebleken dat (mede om de onder 2 genoemde reden) het werken in deze wijk  

 arbeidsintensief is; 

4. Bij de start van het WOP in 2012 en in het Evaluatierapport fase 1 is bevestigd dat de 

reguliere (veelal meer thematisch ingestoken) structuren onvoldoende houvast bieden 

om het kantelen van deze problemen te realiseren en daarom aanvullend een gebieds-

gerichte aanpak wenselijk is;  

5.  Bij de Donderberg-aanpak worden bewust kansen gecreëerd en benut om op project-  

 niveau(s) te experimenteren met nieuwe werkwijzen, omgangsvormen, toepassing van 

 regelgeving etc. en de opgedane ervaringen te monitoren en de kennis uit te rollen 

 Roermond-breed, provincie-breed en wellicht zelfs nationaal. Het bewust experimente-

 ren is interessant in juist deze wijk, vanwege de beperkte schaal van het gebied in 

 combinatie met de sterke problematiek, de unieke aanwezigheid van een faciliterende 

 en buiten bestaande structuren staande programma-organisatie en tot slot het (o.a. als 

 gevolg van fase 1) bestaande netwerk van formele en informele partijen waardoor  

 resultaten en leerervaringen veelal sneller dan elders bereikt kunnen worden.  

Hoe werken we aan de Donderberg?  

Was fase 1 nog sterk projectmatig gestuurd, in fase 2 worden bewust ook andere werkwijzen 

gevolgd om tot uitvoering van de WOP-doelen te komen. Daarbij wordt fase 2 als transitiefa-

se gezien, toewerkend naar fase 3 waarin de oorspronkelijke WOP-initiatiefnemers samen  
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met andere partijen uit de Quatro Helix de schouders zetten onder verdere wijkontwikkeling. 

Onder deze partijen verstaan we partijen uit de vier O’s, te weten omgeving (inwoners), 

(zorg)ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en (semi)overheden. Voor de partijen,  

niet-zijnde inwoners, geldt dat deze samenwerking idealiter bezegeld wordt met bestuurlijk 

commitment en eventueel formeel wordt vastgelegd als basis voor samenwerking aan de 

wijk in fase 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernwoorden in fase 2 voor het werken aan de wijk Donderberg: 

 WOP staat niet meer voor wijkontwikkelingsplan, maar voor wijkontwikkelingsproces; 

 Uitbreiding van de samenwerking binnen WOP-verband met partijen uit het sociaal-

maatschappelijk domein wordt in het begin van fase 2 verkend en idealiter in de loop 

van fase 2 geformaliseerd;  

 Positieve branding van de wijk vanuit een gedegen kader ter verbetering van het ima-

go;  

 Er is een onderscheid tussen geplande en opportune zaken; 

 Om in de wijk daadwerkelijk tot duurzame verbetering te komen is er (behoefte aan) 

tijd, aandacht en experimenteerruimte vanuit betrokken professionele organisaties; 
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 Signalen uit de Quatro Helix (dus ook vanuit bewoners) worden opgepakt via een vaste 

werkwijze; 

 WOP-doelen gelden als richtinggevend kader en het proces om te komen tot realisatie 

van die doelen staat centraal; 

 Monitoring krijgt meer aandacht dan in fase 1 en wordt benut als middel om tot vooruit-

gang  te komen, zowel op het vlak van inhoudelijke als procesmatige doelen; 

 Inzet van een WOP-programma-organisatie blijft in fase 2 nodig met enerzijds focus op  

‘beheren’ en anderzijds op ‘innoveren’.  

 Juist het onderdeel ‘innoveren’ is van belang om de leerervaringen die opgedaan kun-

nen worden met deze wijkontwikkelingsaanpak te maximaliseren, in beeld te brengen 

en te verspreiden over andere wijken.  

 

Wat doen we in de Donderberg?  

WOP-partners voeren projecten uit op het vlak van fysiek, veiligheid en sociaal-economische 

aspecten. Vooral voor de eerste twee categorieën zijn de projecten gepland en concreet be-

noemd. Voor de sociaal-economische projecten moeten de projecten met name ontstaan 

vanuit de dialoog met de ‘quatro helix’. Het zijn de zogenaamde ‘opportune zaken’, deels te 

scharen onder projectgelden die gelabeld zijn naar een drietal  ‘speerpunten’ (jeugd en jon-

geren, (lang) thuis in eigen wijk, activering naar (vrijwilligers)werk) en deels geheel vrij gela-

ten onder de noemers ‘Kleur je wijk’ en ‘Donderbudget’. Alle projecten vinden plaats onder 

de noemer ‘Zo doen we dat op de Donderberg’. 

  

Om een beweging te creëren die leidt tot samenwerking vanuit de ‘quatro helix’ aan de   

wijkverbetering, wordt een traject opgestart met de titel ‘Beeldhouwen aan de Donderberg’. 

Dit traject borduurt voort op de aanpak rondom de Centrumgemeenschap Donderberg en 

krijgt de ruimte om op organische wijze  te groeien. Daarbij ruimte makend voor de kracht die 

in de wijk aanwezig is en van waaruit al steeds meer en op verschillende manieren wordt sa-

mengewerkt. Vanuit ondernemers, bewoners, organisaties op het gebied van onderwijs, 

(jeugd)zorg, veiligheid, gezondheid, welzijn, volkshuisvesting of als vertegenwoordiger van 

de gemeente.  

 

Deze positieve ontwikkeling van krachten wil het WOP bundelen en versterken. Want zoals 

de beeldhouwer zegt: ‘het beeld zit al in de steen, je hoeft het er alleen maar uit te halen’. 

Het is daarbij van belang dat de WOP-partners voor ogen houden dat in een dergelijk traject 

niet altijd voortgang zichtbaar zal zijn in concrete projecten. Het WOP wordt door inzet op 

deze beweging immers meer afhankelijk van derden. Daarom zal in deze fase meer dan in 

fase 1 voortgang op procesniveau getoond worden en de faciliterende rol die het WOP daar-

bij heeft. Als doelen wordt bijvoorbeeld  gedacht aan het ‘ontschotten’ tussen instellingen die  
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 werkzaam zijn in of voor de Donderberg(ers) cq. de samenwerking daartussen vergroten. Of 

aan het met elkaar in contact brengen van bewoners en instellingen, wellicht uitmondend in 

een coöperatie tussen bewoners en (partnerinstellingen).  

 

Het motto dat we nastreven wordt daarmee:  

“we werken toe naar een zelfredzame wijk met een goed imago, waar 

institutionele partijen integraal samenwerken om drempels te verlagen”. 
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Algemeen 

 

 

 

“Van wijk-

ontwikkelingsplan 

naar wijk-

ontwikkelings-

proces” 

Gerenoveerd winkelcentrum Donderberg 

Naailes stichting Maximina 
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  A. Inleiding  

 

a. Noodzaak wijkontwikkelingsplan Donderberg 

Het voorwoord benoemde al waarom er een Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg is en 

dat daarmee een lange-termijn-inzet van 2012 t/m 2024 (3 fasen) door de samenwerkende 

WOP-partners wordt bedoeld. Daarbij geldt: 

 Bij start van fase 1:  ‘brand’ . Deze fase had dan ook als insteek van ‘onbeheersbare 

naar beheersbare situatie’. 

 Bij start fase 2: ‘situatie stabiel maar fragiel’. Deze fase zet daarom in op de insteek 

van fase 1 voortzetten en verduurzamen, en start van een beweging die moet leiden tot 

(nog) meer verantwoordelijkheid bij bewoners en netwerkpartners (ook wel: Quatro He-

lix) . 

 Bij start fase 3: ‘begin van duurzaam stabiele situatie’. Deze fase zet – zoals we het nu 

voorzien- in op het voorzetten van de insteek van fase 2 met verantwoordelijkheid voor 

de wijkontwikkeling bij de hele Quatro Helix. 

 

Naast bovengenoemde ‘wijksituatie’ als reden om als partners samen te werken aan de wijk 

Donderberg, geldt aanvullend dat samenwerking de kans geeft om: 

 Te komen tot efficiënte afstemming met en tussen regulier werk van partijen; 

 Dusdanige impact te bereiken dat het totale effect aan ingrepen door de inwoners meer 

ervaren wordt en er aldus een ‘multiplier-effect’ optreedt van de separate inzet van elke 

partner; 

 Mee te liften op gezamenlijke communicatie en daarmee aan branding cq. verbetering 

van het imago van de wijk; 

 Bij te dragen aan leefbaarheid van de wijk en de nu al zichtbaar groeiende bewoners-

participatie; 

 Bijdragen van stakeholders (wijkpartners, subsidiënten) aan de wijkontwikkeling te ver-

groten; 

 Door het benutten van de uit fase 1 reeds aanwezige ‘infrastructuur’ (versneld) leerer-

varingen op te doen die elders ingezet kunnen worden.  

 

b. Wat hebben we geleerd van fase 1? 

Voorjaar 2016 is een uitgebreide evaluatie afgerond van fase 1 van het WOP. De bevindin-

gen zijn vastgelegd in het rapport ‘Evaluatie Uitvoeringsplan fase 1 Wijkontwikkelingsplan 

(WOP) Donderberg’. De aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie zijn als volgt:  

1. Ga door met het realiseren van de doelstellingen WOP in de tweede fase (2017 t/m   
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 2020) 

2. Zet het proces van toenemende betrokkenheid van de wijk (bewoners en partners)  

 voort; 

3. Behoud de huidige focus in de uitvoering bij fysieke projecten en pas die focus ook toe 

 op sociaal- economische projecten; 

4. Verscherp – met het oog op een goede WOP-monitoring- met name hoofddoel 2 (de 

 huidige bewoners vinden het prettig wonen in de Donderberg, maar ook nieuwe bewo

 ners, andere doelgroepen en leefstijlen zouden graag in de Donderberg willen wonen) 

 en 4 (bewoners voelen zich verantwoordelijk en betrokken bij hun woon- en leefomge

 ving) én betrek de subdoelen die per thema genoemd zijn in het WOP; 

5. Laat projecten als volgt tot stand komen, benoem ze aldus in Uitvoeringsplan fase 2 en 

 pas op elk soort project een eigen sturingsmethode toe: 

 Projecten bottom-up vanuit de wijk (’opportune kansen’); 

 Projecten vanuit intensief contact met betrokken professionals uit de wijk; 

 Top-down-projecten vanuit de WOP-partners, naar aanleiding van ‘eigen’ beleidsopga-

ven. 

6. Hanteer de programmasturing zodanig dat slagvaardig gewerkt kan worden en ade-

quaat ingespeeld kan worden op co-creatie en dynamiek in de wijk; 

7. Trek de touwtjes voor programmasturing aan zonder dat dat tot meer administratieve 

last en / of het opstellen van meer overzichten leidt; 

8. Vergroot de slagvaardigheid door meer (financieel) mandaat bij de programmamana-

ger te leggen in combinatie met verantwoording achteraf en door de interventiekracht 

intern bij elke WOP-partner te vergroten; 

9. Neem spanning tussen gebiedsgericht en sectoraal werken weg, daar waar bij WOP-

partners aanwezig.  

10. Geef de monitoring van het WOP vorm door gericht op hoofddoelenniveau vast te stel-

len welke indicatoren daarbij passen en deze periodiek (jaarlijks) te meten op het 

schaalniveau van de wijk. Zet dat nu uit, zodat er bij de start van fase 2 een goed door-

dachte nulmeting ligt op basis waarvan de monitoring jaarlijks vormgegeven kan wor-

den. 

Aanvullend wordt opgemerkt dat waar het per saldo in de verdere uitvoering van het WOP 

om gaat, is meer faciliteren dan voorschrijven, meer binden van partijen, meer in  proces 

denken dan in resultaat en het waar nodig omwille van het ‘hogere doel’ mogen  benutten 

van de ‘bandbreedte’ die er is bij wet- en regelgeving. Kortom: van wijkontwikkelingsplan 

naar wijkontwikkelingsproces. 

  

c. Waarom een uitvoeringsprogramma fase 2? 

Uit de evaluatie (aanbeveling 1) blijkt dat het realiseringen van de WOP-doelstellingen  
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doorgang moet vinden in fase 2. Verder geldt dat ook op basis van de onderliggende SOK 

en WOP, uiterlijk 31-12-16, een Uitvoeringsprogramma voor de periode 2017 t/m 2020 dient 

te worden vastgesteld, incl. benodigde financiële dekking.  

Het uitvoeringsprogramma fase 2 WOP wordt gezien als een kans om opnieuw te benoemen 

waarom er een WOP is en waarom 4 partijen in 2012 besloten hebben langdurig samen te 

werken.  Ook is het een kans om een op de huidige wijkcontext herijkt procesplan te schrij-

ven. Het streven is door vaststelling van het Uitvoeringsprogramma fase 2 de legitimiteit van 

het werken binnen het WOP en aan de wijk Donderberg te herijken en opnieuw te bekrachti-

gen. Die legitimiteit en het daaraan gelieerde commitment om stevig door te blijven werken in 

de Donderberg, is de basis die nodig is om ook in de tijdsperiode 2017 t/m 2020 op slagvaar-

dige wijze tot resultaten te komen.  

Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma fase 2 wordt het in het WOP benoemde 

‘wisselwachter-model’ (par. 2.3 WOP) toegepast. Dit model houdt in dat de hoofdkoers voor 

de lange termijn behouden blijft, maar dat de werkwijze aangepast kan worden aan de om-

gevingsomstandigheden en dat inhoudelijke doelen aangepast kunnen worden waar nodig. 

Beide zijn momenteel relevant als gevolg van gewijzigde wettelijke taken bij de vier WOP-

partners (m.n. nieuwe woningwet en wetgeving rondom decentralisaties op het vlak van 

jeugd, Wmo en participatie) en van ‘participatie-dynamiek’ in de samenleving.  

 

d. Totstandkomingsproces Uitvoeringsprogramma fase 2 

Dit uitvoeringsprogramma vloeit voort uit een breed opgezet proces met tussen januari en 

september 2016 gehouden brainstormsessies met regiegroep-leden en sleutelfiguren WOP, 

aangevuld met Wel.kom en consultatie van het wijkteam Donderberg. Bij die sessies vorm-

den de oorspronkelijke doelen uit het WOP (2012) de basis. Deze zijn aangescherpt met de 

kennis die het proces rond en de aanbevelingen uit het Evaluatierapport fase 1 (2016) ople-

verden, de wettelijke bevoegdheden van elke partner op dit moment en de kennis die is op-

gedaan op uitvoeringsvlak in de afgelopen jaren. Interne organisaties van de WOP-partners 

hebben gedurende dit proces hun inbreng geleverd aan regiegroep-leden en sleutelfiguren. 

 

e. Opbouw van het uitvoeringsprogramma fase 2 

Het Uitvoeringsprogramma fase 2 is opgebouwd volgens de ‘Golden Circle’:  

 Waarom doe ik iets? 

 Hoe doe ik iets? 

 Wat doe ik ? 

Het ‘ik’, oftewel ‘wie’, is daarbij in eerste instantie het collectief van de vier WOP-partners die 

in de SOK (2012) hebben aangegeven langdurig samen te zullen werken aan de Donder-

berg. Dit neemt niet weg dat ook andere (wijk)partners en betrokkenen hun bijdragen 

(kunnen) leveren. In fase 2 wordt dat zelfs uitdrukkelijk nagestreefd en toegejuicht.  
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Wijkontwikkeling fase 2 

(2017 t/m 2020) 

 

 

 

“We werken toe 

naar ‘n               

zelfredzame wijk 

met een goed    

imago” 

Burgerinitiatief woonzorgbrigade/ burenhulp 

Cruyffcourt met beweegtoestellen 
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B. Waarom zetten we ons in  

voor de Donderberg 
 

Het is goed om in langjarige trajecten de oorspronkelijke aanleiding en doelen in herinnering 

te halen. Het WOP startte in 2012 met de lijfspreuk  van carnavalsvereniging Donderböl, die 

door de verantwoordelijke WOP-bestuurder is overgenomen als hoofddoelstelling: ‘Veer wille 

de Donderberg weer good oppe kaart zitte’. Deze wens heeft alles te maken met het negatie-

ve imago dat ontstaan is naar aanleiding van rellen rond 2009 en uit zaken als de eenzijdige 

opbouw van woningvoorraad en bevolkingssamenstelling, de lage sociaal-economische sta-

tus en een sterk aanwezige ongezonde leefstijl. Om de wijk weer positief op de kaart te zet-

ten moet het negatieve imago weggewerkt worden en dienen gericht nieuwe doelgroepen 

aangetrokken te worden. 

 

Ander hoofddoel dat het wijkontwikkelingsplan heeft is de bewoner centraal te zetten, opdat 

hij 1) ruimte krijgt om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het bijdragen aan (het positieve 

imago van) zijn woonomgeving en zo nodig daartoe wordt gestimuleerd en 2) weer graag in 

de wijk wil wonen.  

Dit participatie-doel is in dit uitvoeringsprogramma als volgt omschreven: “In alles wat wij als 

WOP-partners doen richten we op ons de inwoner van de Donderberg die we ruimte willen 

geven om naar vermogen zelfstandig mee te doen in onze samenleving, zichzelf te ontwikke-

len en actief maatschappelijk betrokken te zijn”.   

Met andere woorden, het WOP zet in op een waarderende benadering van inwoners en bij 

de Donderberg betrokken partijen, stimuleert initiatieven en is gericht op wat de inwoners 

nodig hebben. De waarderende benadering gaat uit van gemeenschapskracht en meedoen 

naar vermogen. Daarbij is er met name aandacht voor: 

 Het faciliteren van sociale groei en individuele ambities; 

 Het mogelijk maken van ontmoetingen; 

 Het creëren van kansen voor kinderen en jongeren; 

 Het faciliteren van (toenemende) participatie van specifieke bewonersgroepen. 

  

In termen van de ‘Golden Circle’ is dit als volgt weer te geven:  

 

“We willen condities creëren om de inwoner van de Donderberg kansen 

te geven om mee te doen naar vermogen én de Donderberg weer positief 

op de kaart zetten”. Ofwel: “We werken toe naar een zelfredzame wijk 

met een goed imago”.  

 

Om dit doel te realiseren heeft het WOP (2012) voor 2024 een viertal hoofddoelstellingen 

geformuleerd: 

1. De hoeveelheid en ernst van de sociale problemen en het onveiligheidsgevoel zijn aan-

merkelijk verminderd; 
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2.  De huidige bewoners vinden het prettig wonen in de Donderberg, maar ook nieuwe 

 bewoners uit andere doelgroepen en leefstijlen willen er graag wonen; 

3. De economische positie van mensen in de wijk is verbeterd; 

4. Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor en betrokken bij hun woon- en leefomge

 ving.  

 

Uit het Evaluatierapport fase 1 (2016) komt naar voren dat deze hoofddoelen lastig te moni-

toren zijn. Vandaar dat in dit Uitvoeringsprogramma fase 2 nadrukkelijker de hoofddoelen 

verbonden zijn met vijf onderliggende thema’s uit het WOP. Aan de hand van deze vijf the-

ma’s wordt een toekomstperspectief geschetst.  Deze thema’s zijn uitgewerkt in toekomst-

doelen, die beter te monitoren lijken.  

 

Het betreft de (onderling met elkaar samenhangende) thema’s:  

1. Leefbaarheid en veiligheid 

2. Wonen en woonomgeving 

3. Leren en werken 

4. Jeugd en opgroeien 

5. Welzijn en zorg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten aanzien van elk thema is er een aantal gerichte toekomstdoelen.  

Ad 1. Leefbaarheid en veiligheid: 

 Wijk die in toenemende mate veilig is en voelt 

 Wijk met weinig (ernstige) sociale problemen (hiermee wordt niet gedoeld op het individu-

ele niveau, maar op groepsniveau) 

 Bewoners dragen bij aan de veiligheid in hun eigen wijk 

 Bewoners voelen zich verantwoordelijk en betrokken bij hun woon- en leefomgeving 

 Bewoners participeren in de leefbaarheid en veiligheid van hun woongebouw 
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Ad 2. Wonen en woonomgeving:  

 Huidige bewoners vinden het prettig wonen op de Donderberg, maar ook nieuwe bewo-

ners (uit andere doelgroepen en leefstijlen) willen er graag wonen 

 De woningvoorraad is gevarieerd in uitstraling, toekomstbestendig en levert daarmee een 

bijdrage aan ‘lang thuis in eigen wijk’ 

 De woonomgeving is schoon, compleet en veilig en ook individuele bewoners dragen 

daaraan bij 

 De woonomgeving is toegankelijk en waar mogelijk contactbevorderend 

 De woonomgeving stelt inwoners in staat (lang) zelfstandig thuis in eigen huis/wijk te wo-

nen 

 

Ad 3. Leren en werken:  

 Bewoners voorzien (zoveel mogelijk) in een eigen inkomen 

 Economische activiteiten zijn zichtbaar in de wijk 

 Starters en ZZP’ers slagen er beter in hun bedrijf vol te houden en te laten groeien 

 Het aantal jongeren dat maatschappelijk participeert of een startkwalificatie haalt neemt 

toe 

 De startpositie van jonge leerlingen is verbeterd 

 Het aantrekken van nieuwe bewonersdoelgroepen (bijvoorbeeld door de inzet van woon-

werkwoningen bij gebleken behoefte) 

 

Ad 4. Jeugd en opgroeien:  

 Kinderen en jongeren kunnen gezond en veilig opgroeien 

 Bewoners worden gestimuleerd zich optimaal te ontwikkelen tot zelfredzame personen 

die deelnemen en bijdragen aan de (wijk)samenleving 

 Ouders voelen zich gesteund in hun inspanningen om hun kinderen voor te bereiden op 

de toekomst  

 Jongeren zijn actief (als initiatiefnemer van activiteiten) op het gebied van sport en cul-

tuur 

 

Ad 5. Welzijn en zorg:  

 Bewoners kunnen (zo lang mogelijk) zelfstandig wonen, zijn mobiel, kunnen sociale ver-

banden aangaan en voelen zich gesteund en gewaardeerd 

 Bewoners hebben een gezonde leefstijl  en komen in aanraking met cultuur, sport en 

overige vormen van vrijetijdsbesteding 

 Er is een gezond evenwicht tussen de zelfredzaamheid van mensen, de bereidheid om  
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      hulp en verzorging te geven en te ontvangen, en het aanbod van professionals 

 Er is een op de behoeften van de wijk aansluitend aanbod van zorg- en welzijnsvoorzie-

ningen 

 

Deze hoofddoelen, thema’s en subdoelen zijn ook in fase 2 nog relevant. Dit kan geconclu-

deerd worden op basis van kengetallen van de wijk en op basis van kennis bij de WOP-

partners, Wel.kom en de wijkagenten. Mede naar aanleiding van het Evaluatierapport fase 1 

wordt in fase 2 gezorgd voor een meer regelmatige monitoring waardoor als het nodig is tus-

sentijds bijgestuurd kan worden op aanpak en doelen.   
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“Bij het werken in 

fase 2 zijn de kern-

begrippen:          

‘tijd & aandacht’, 

‘experimenteer-

ruimte’ en               

‘lerend innoveren’.  

Bruishuis: ruimte voor ondernemers 

Weekmarkt Donderberg 
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C. Hoe werken we aan de  

Donderberg 
 

Fase 2: transitiefase toewerkend naar een (uitbreiding van de) samenwerking  

 Het WOP kende een lange voorbereidingsfase van ca. 2010 t/m 2012. Daarin is        

gesproken over de problematiek van de wijk, zijn oplossingsrichtingen verkend en par-

tijen benaderd, is tussen de partijen die van plan waren te participeren de wijze van 

samenwerking vastgelegd, zijn projecten benoemd en middelen beschikbaar gesteld. 

 Vervolgens hebben vier partijen een programma-organisatie ingericht en is begonnen 

met het opstarten van projecten. Dit was een sterk gestuurd en planmatig proces. In 

het Uitvoeringsprogramma fase 1 (2012-2016) staan veelal concrete, materiële, afre-

kenbare doelen en projecten. Voor elk van de in deel B genoemde thema’s betreft het 

ca. 5-10 maatregelen. Deze vormden de basis voor het werken in fase 1. In totaal is in 

2012 gestart met 45 projecten.  

 Uit het Evaluatierapport fase 1 komt naar voren dat diverse projecten gerealiseerd en 

afgerond zijn, vele nog lopende zijn, diverse niet opgestart zijn én er projecten aan toe-

gevoegd zijn. Vooral bij die laatste categorie is geconstateerd dat projecten aangedra-

gen worden die niet altijd precies passen in vooraf geformuleerde doelen en kaders. 

Flexibiliteit is nodig om in te kunnen spelen op initiatieven van onderop en op de dyna-

mische wereld met een steeds veranderende context waarbinnen de uitvoering van het 

plan plaatsvindt. Tegelijkertijd wordt met het ruimte geven aan eigen initiatieven de ei-

gen verantwoordelijkheid en weerbaarheid van de wijksamenleving gestimu leerd. Tot 

slot is anders werken nodig, omdat echt duurzame wijkverbetering vereist  dat ook an-

dere wijkpartners deelnemen.  

 Dit wetende is voor het uitvoeringsprogramma van fase 2 een andere insteek gekozen 

en daarmee het ‘wisselwachter-model’ toegepast. Een insteek waar naast traditioneel 

geplande projecten met aan de ‘voorkant’ benoemde afrekenbare resultaten, meer 

ruimte is voor ‘opportune zaken’. Een aanpak ook waar de basis van de WOP-

samenwerking uitgebreid wordt met een breder netwerk (de ‘zgn. Quattro Helix’) van 

met name sociaal-maatschappelijke wijkpartners en waar ook bewoners en onderne-

mers -nog sterker dan in de tweede helft van fase 1 het geval is- betrokken worden. 

Een aanpak tot slot, waar het WOP kan beschikken over een ‘flexibele personele schil’ 

van waaruit direct geparticipeerd kan worden in projecten en kansen die in het gebied 

ontstaan.    
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 Voor de wijkontwikkeling wordt fase 2 daarmee een transitiefase. Enerzijds gericht op 

het opstarten en incorporeren van projecten uit het sociaal-maatschappelijk domein. 

Anderzijds gericht op het verkrijgen van bestuurlijk commitment, hetgeen betekent de 

doelstellingen onderschrijven en middelen en menskracht inzetten op gedefinieerde 

projecten. Om daadwerkelijk commitment te krijgen, is bestuurlijke verankering nodig 

van partijen uit de Quattro Helix bij het WOP-programma. Het relatieve belang binnen 

het WOP-programma van nieuwe WOP-partners neemt hierdoor toe, het relatieve be-

lang van de oprichtingspartijen neemt af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fase 3 gaat van start met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst waarin partijen uit 

de Quattro Helix zich net zo committeren aan de wijkverbetering als de oorspronkelijke 

vier partijen. De stuurgroep wordt uitgebreid met bestuurders uit het Quattro Helix-

domein en ook overige delen van de programma-organisatie worden waar nodig aan-

gepast aan de nieuwe situatie. 

 

WOP= wijkontwikkelingsproces: 

 Het WOP wordt sterker dan in fase 1 gezien als een proces en niet als plan. Dit bete-

kent dat naast afrekenbare resultaten die aan de ‘voorkant’ (per 1-1-17) worden  
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 geformuleerd, binnen benoemde hoofddoelstellingen via een dynamische bottum-up 

 procesbenadering, stapsgewijs een nieuwe werkwijze moet gaan ontstaan tussen 

 WOP-partners en overige wijkbetrokkenen in de Quattro Helix, en dat aldus toegewerkt 

 wordt naar projecten die bijdragen aan realisatie van de hoofddoelen. Tegelijkertijd 

 wordt top-down door het WOP de participatiebereidheid verkend van partijen uit het  

 sociaal-maatschappelijk domein die werkzaam zijn in of voor de Donderberg(ers). 

 Hierbij geldt dat proces (samenwerking, contacten, eigen initiatief, imago-verbetering 

etc.) ook resultaat is. Zeker in de multiculturele wijk Donderberg is een aparte, vaak 

arbeidsintensieve procesaanpak met veel aandacht voor elk individu en elke betrokke-

ne een voorwaarde om tot resultaten te komen.  

 WOP-partners communiceren vroegtijdig naar elkaar wat ze vanuit hun reguliere taken 

gaan ondernemen in de wijk en stemmen hun activiteiten in tijd en inhoud op elkaar af. 

Bij die samenwerking betrekken de partners sinds fase 1 al steeds meer andere wijk-

partners. Het streven is dit ‘opereren in een netwerk’ in fase 2 verder te verstevigen. 

Aldus kent het WOP een meerjaren-traject op het vlak van samenwerking, waarbij het 

niet de bedoeling is het totaal aan activiteiten uit te breiden, maar juist om ze slim(mer) 

op elkaar te laten aansluiten waardoor ze aan kracht winnen en sterker bijdragen aan 

de wijk- en imago-verbetering. 

 

Inzet en rol branding en communicatie: 

 Alleen maar communiceren over successen is niet voldoende om het imago van de 

wijk om te buigen. Dit is de reden dat in fase 1 een wijkbrandingstraject is opgestart. 

Voor dit traject geldt een lange looptijd van ca. 10 jaar. 

 De resultaten van dit brandingstraject vormen de basis voor de verdere invulling van de 

visie en uitvoeringsstrategie van de WOP-partners op de Donderberg. De brandings-

strategie vormt de verbinding tussen alle projecten in de wijk. Waar in de sociale, eco-

nomische en fysieke projecten wordt gewerkt aan tastbare veranderingen (bewijs) 

moeten die veranderingen ook door mensen in en buiten de wijk worden gezien en her-

kend en uiteindelijk leiden tot een andere perceptie van de wijk. Daarvoor is het nodig 

niet alleen in de praktijk, maar ook in de hoofden van huidige en toekomstige bewoners 

de Donderberg te transformeren van probleemwijk naar gewilde wijk.  

 De positionering en daarbij behorende brandingskaders (merkwaarden) moeten zicht-

baar en voelbaar zijn in de wijk. Het kleurrijke, multiculturele (nu vaak negatieve) ele-

ment willen we ombuigen naar iets positiefs. Dit doen we door fysieke, sociale en eco-

nomische projecten ‘on brand’ te zetten (‘waarmaken’) en de communicatie (‘vertellen’) 

hierop af te stemmen. Met deze aanpak creëren we een basis om de beeldvorming te 

veranderen.  

 De doelstelling van het wijkbrandingstraject is de Donderberg weer positief op de kaart  
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 zetten binnen en buiten Roermond, en vandaaruit zorgen dat nieuwe doelgroepen 

 naar de wijk getrokken worden om zo meer differentiatie te krijgen in de wijk. 

 Het wordt gestimuleerd en toegejuicht als ook andere partijen uit de ‘Quattro Helix’ de 

brandingsstrategie omarmen en actief mee uitdragen in hun projecten. 

 

Geplande en opportune zaken: 

 In fase 2 wordt een onderscheid gemaakt naar twee soorten projecten, te weten 

‘geplande’ concreet afrekenbare zaken van WOP-partners en ‘oppertune’ zaken die 

nog niet concreet afrekenbaar te duiden zijn maar wel ondersteuning verdienen als ze 

zich aandienen. Uitwisselbaarheid tussen bij de start als ‘gepland’ benoemde projecten 

en zich gedurende fase 2 voordoende opportune kansen is gewenst, zeker als blijkt dat 

geplande projecten door externe factoren niet of slechts later of op aangepaste wijze 

doorgang kunnen vinden. 

 Bij de oppertune zaken gaat het om projecten die met Quattro-Helix-partners ontstaan, 

zoals projecten door één of meerdere bewoners bijdrage aan het realiseren van WOP-

doelen en projecten van wijkpartners of projecten die een combinatie van beide zijn.  

Als deze kansen zich door de samenwerking met wijkpartners, ondernemers en bewo-

ners voordoen, zullen we ze omarmen.  

 Daarbij geldt bij de opportune zaken dat wisselende rollen van de WOP-partners mo-

gelijk zijn, bv. organiseren, realiseren, ondersteunen, signaleren, regisseren.  Per pro-

ject bekijken de WOP-partners welke mate van betrokkenheid ze voor zichzelf zien. 

Daarbij gelden als omgangskeuzes:  

  1. kennis van nemen  

  2. laten weten dat het WOP het idee toejuicht, maar er geen personele of    

   financiële bijdrage aan levert  

  3.  als regulier project laten oppakken via doorverwijzing binnen het WOP- 

   netwerk of naar andere wijkpartners  

  4.  ‘beleidsmatig (experimenteer)ruimte’ geven om het idee op te pakken  

  5.  het idee (financieel of met inzet van netwerk of eigen werkplanning)          

   faciliteren   

  6.  zelf als WOP-partners actief (mee-)oppakken in financiële en/of personele  

   zin.  

 Bij het bepalen van de mate van betrokkenheid wordt bezien hoe het initiatiefplan sa-

menhangt met andere projecten, hoe het zich verhoudt tot de WOP-doelen en wat de 

verwachte effectiviteit ervan is.  

 Daar waar gekozen wordt voor financiële ondersteuning uit het WOP, geldt de beleids-

regel Donderbudget als leidraad.  

 Bij alle te starten ‘opportune projecten’ waarvoor een bijdrage wordt gevraagd uit de  
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 WOP-middelen geldt dat volgens een vast format een projectplan dient te worden op

 gesteld en vastgesteld door (minimaal) de Regiegroep WOP, met daarin o.a. aandacht 

 voor evaluatie en monitoring. 

 Indien gekozen wordt voor (bovengenoemde opties) 4,5 of 6 geldt dat er een ‘startup-

moment’ plaatsvindt. Daar wordt bezien of er bij de partners fte’s zijn, financiële midde-

len, bestuurlijk draagvlak etc. Zo ja, gaat het project van start. Zo nee, gaat het niet van 

start en kan de initiatiefnemer besluiten zelf op een andere wijze alsnog te starten of 

het voorstel op een later tijdstip eventueel nogmaals indienen.  

 

Quattro-Helix benadering met regelmatige dialoog: 

 De uitvoering van het WOP wordt in fase 2 opgepakt via een andere werkwijze met 

(nog) meer samenwerking vanuit het WOP met andere partijen uit de ‘Quattro Helix’, 

ofwel 4 O’s (overheid, onderwijs, ondernemers, omgeving)1. 

 

 Concrete ambitie is om in fase 2 (als logisch vervolg op de ingezette werkwijze in de 

tweede helft van fase 1) als (semi)overheidspartijen regelmatig in gesprek te zijn met 

de directe omgevingspartners (bewoners, wijkpartners, ondernemers). 

 Inzet is deze dialoog te laten uitmonden in projecten, voorstellen of vernieuwingen  

 

1 De welzijnsinstelling Wel.kom vervult in deze benadering een rol als verlengstuk van de O van overheid, maar 

ook als de ondersteuner van de O van omgeving. 
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 waarmee de bewoner geholpen is en het participatiedoel (zie onder B) een positieve 

impuls krijgt. Het helpt daarnaast de partijen uit de ‘Quattro Helix’ hun eigen doelstellin-

gen efficiënter en effectiever te realiseren.  

 Parallel hieraan wordt top-down de samenwerkings- en participatiebereidheid van par-

tijen uit het sociaal-maatschappelijk domein verkend. Idealiter resulterend in een ‘Letter 

of Intent’ in fase 2 en mogelijk geformaliseerde participatie in fase 3 middels uitbreiding 

van de SOK met nieuwe partners.  

 Doel van het regelmatige gesprek met omgevingspartners is allereerst de 

‘omgevingswaarden’ samen te bepalen, de WOP-doelen samen te delen en in beeld te 

krijgen welke rol eenieder erbij heeft/neemt en tot slot om te komen tot daadwerkelijke 

uitvoering van acties die doelen dichterbij brengen. Streven is gedurende fase 2 deze 

waardencheck en rolbepaling te blijven doen en de acties waar nodig aan te passen 

om zo samen vooruit te komen in het neerzetten van resultaten die bijdragen aan het 

realiseren van de WOP-doelen.  

 Bij de dialoog staat (zoals gezegd in deel B) de waarderende benadering (‘appreciative 

inquiry’) centraal. Deze wordt gekenmerkt door focus op perspectief geven, verant-

woordelijkheid nemen en eigenaarschap. Een aanpak die bijdraagt bij aan verande-

rings- en vernieuwingsprocessen waar veel afhangt van actieve betrokkenheid, creati-

viteit en inzet van mensen. 

 

Kernbegrippen: tijd, aandacht, experimenteerruimte: 

 Bij het werken in fase 2 zijn de kernbegrippen ‘tijd & aandacht’, ‘experimenteerruimte’ 

en ‘lerend innoveren’.  

  - Met ‘tijd & aandacht’ wordt gedoeld op het feit dat elke WOP-partner in zijn  

   eigen organisatie voorziet in mankracht om daar waar nodig in te zetten om 

   de WOP-doelen te realiseren, om daarbij af te stemmen met andere WOP-  

   en wijkpartners en om extra aandacht te kunnen schenken daar waar de  

   typische bevolkingssamenstelling en het op dit moment negatieve imago  

   van deze wijk daarom vraagt. Ingezet wordt o.a. op het in contact komen  

   met specifieke groepen als niet-westerse allochtonen  en jongeren. Dit  

   geldt zowel voor de geplande, als voor de opportune projecten. Tijd en  

   aandacht is nodig omdat WOP-partners werken volgens het principe ‘de  

   bewoner centraal’. Dit houdt in dat de bewoner in staat moet zijn of worden  

   gesteld om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het bijdragen aan (het  

   positieve imago van) zijn woonomgeving en zo nodig daartoe wordt   

   gestimuleerd. Deze werkwijze is arbeidsintensief, zeker in een wijk als de  

   Donderberg waar een lagere organisatiegraad is van bewoners dan in veel  

   andere Roermondse wijken en taal en cultuur veelal een barrière zijn voor  
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   inzet  van reguliere communicatiemiddelen, zoals een informatie  

   avond of briefcontact. 

  - Experimenteerruimte is nodig om enerzijds de bijzondere (meer dan   

   gemiddeld negatieve) kenmerken van deze wijk daadwerkelijk aan te   

   pakken en anderzijds de aanwezige krachten van de wijk en haar   

   bewoners beter tot uitdrukking te laten komen. Met experimenteer  

   ruimte wordt bedoeld dat elke WOP-partner in zijn eigen organisatie   

   voorziet in de mogelijkheid om binnen de overzienbare schaal van de  

   Donderberg op experimentele en creatieve wijze aan de slag te gaan.  

   Bv. door maximaal ruimte te creëren voor het gesprek met en de in  

   breng van andere partijen en bewoners, door intern binnen de    

   organisatie waar nodig het sector-denken te doorbereken, door te   

   leven naar de geest  van de wet en door eventueel extra budget en   

   arbeidsinzet bij te dragen2. 

  - Bij alle WOP-partners staat ‘leren’ centraal.  Leren van nieuwe processen,  

   waarbij gestuurd wordt op eindresultaat en niet op werkzaamheden en  

   tijdsinzet, waarbij de omslag naar een meer zelfredzame gemeenschap  

   gestimuleerd wordt en waarbij innovaties (o.a. door vernieuwende   

   samenwerkingsverbanden tussen (semi)overheden, instellingen,   

   organisaties en de samenleving centraal staan. Bij echt leren hoort dat  

   fouten maken mag. 

 Stuur- en Regiegroepleden hebben de taak om hun eigen organisaties mee te nemen 

in het gedachtegoed en de procesbenadering van fase 2 WOP en deze ‘nieuwe werk-

wijze’ ook door hun medewerkers te laten toepassen in hun contacten met bewoners 

en anderen uit de Quattro Helix. 

 

Signalen uit Quattro-Helix via vaste werkwijze oppakken: 

 Het wijkteam, de WOP-partners, de wijkraad en alle andere in de ‘Quattro-Helix Don-

derberg’ deelnemende organisaties en personen fungeren als ogen en oren van de 

wijk.  

 Zij kunnen met signalen rondom geplande (in voorbereiding of in uitvoering zijnde) pro-

jecten terecht bij het Operationeel Overleg. Daarnaast kan men bij dit overleg terecht 

voor ideeën omtrent opportune zaken. (Voor de duidelijkheid: signalen die passen bij  

 de taak van het wijkteam, worden aldaar besproken en niet in het Operationeel   

 

2 Concrete voorbeelden zijn bv. bij corporaties het benutten van mutaties rondom huurwoningen om door woning-

toewijzingsbeleid mensen die werk hebben en/of zich in willen zetten voor de wijk voorrang te geven (zie Woensel

-west/ Brükske), bij gemeente bij herinrichting van binnenterreinen het beleidskader ruim te interpreteren en rond-

om thema jeugd en opgroeien te komen tot meer integrale inzet van middelen/beleidsdoelen van welzijn/sociale 

zaken.  
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 Overleg). Het streven is in het Operationeel Overleg te komen tot een   

 vertegenwoordiging van de vier O’s, te weten een vertegenwoordiger op operationeel  

 niveau per WOP-partner, een vertegenwoordiger van de wijkraad,  een   

 vertegenwoordiger van de (zorg)ondernemers, een vertegenwoordiger van  het  

 onderwijs, een vertegenwoordiger van het wijkteam en een vertegenwoordiger van  

 Wel.kom. 

 Ten aanzien van signalen besluit het Operationeel Overleg zelfstandig hoe daarmee 

om wordt gegaan en koppelt dit ook terug aan de indiener van het signaal.  

 Ten aanzien van opportune zaken cq. initiatiefplannen maakt het Operationeel Overleg 

een advies3 voor omgang met en benoeming van de mate van betrokkenheid van het 

WOP. Dit advies wordt voorgelegd aan de Regiegroep WOP. Tevens koppelt ze de 

uitkomst terug naar degene(n) die het initiatiefplan hebben ingebracht.  

 Het Operationeel Overleg komt met regelmaat bij elkaar en benut tussentijds communi-

catiemiddelen als telefoon, email of whatsapp om tot afstemming te komen. 

 

Doelen als kader, proces centraal: 

 De hoofddoelen gelden als kader voor fase 2 waarvan stuurgroep en regiegroep de   

 opdracht krijgen om, met behulp van de programma-organisatie en via de (in deel B)

 genoemde  thematische toekomstdoelen, toe te werken naar de realisatie van deze 

 doelen.  

 Daarbij geldt dat het realiseren van de doelen geen resultaatsverplichting is, omdat 

juist in een open proces als het WOP er externe factoren zijn (zoals wetswijzigingen, 

marktomstandigheden, keuzes van derden, vrijwillige inzet van bewoners en onderne-

mers) die de uitkomst van het doorlopen proces beïnvloeden.  

 Nadrukkelijk wordt gemeld dat het door de samenwerkingspartners geven van uitvoe-

ring aan projecten die zijn ingezet met ondersteuning van/via het WOP niet vrijblijvend 

is. 

 Voor de ‘geplande zaken’ geldt dat de WOP-partners zelf aan zet zijn, binnen de be-

noemde planning en mét het zoveel mogelijk betrekken van input van omgevingspart-

ners. 

 

Monitoring als middel: 

 Aan het einde van de tijdsperiode van fase 2 wordt in beeld gebracht hoe de wijk 

scoort op de benoemde WOP-doelen, zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze. 

Gezocht wordt naar een balans tussen beide typen monitoring, waarbij ook het al dan 

niet aanwezig zijn van geschikte meetgegevens van belang is. Ook tussentijds wordt  

 

3 Idealiter gaan bij goed functioneren van de Quattro Helix ook unusual suspects/bewoners hun mening geven. 

Hiertoe zal t.z.t. eventueel de adviesstructuur aangepast worden.  
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 door dialoog met omgevingspartners zicht gehouden op de voortgang van inhoud én 

 transitieproces.  

 Om tot adequate monitoring te komen wordt de aanbeveling uit het Evaluatierapport 

fase 1 (2016) ter harte genomen en zullen de genoemde hoofddoelen, thema’s en sub-

doelen bij de start van fase 2 voorzien zijn van indicatoren, van een nulmeting én wordt 

erin voorzien dat t/m 2020 op vaste momenten de benodigde meetgegevens over deze 

indicatoren op (minimaal) het wijkniveau van de Donderberg beschikbaar zijn. Ook 

wordt benoemd waarom er gemonitord wordt, of en zo ja welke andere wijk(en) als 

benchmark kan fungeren en wanneer men tevreden is over de resultaten.   

 Bij de monitoring worden minimaal de ‘kengetallen van de wijk’ in beeld gebracht. Ook 

worden het in elke uitvoeringsfase te houden Imago-onderzoek, de jaarlijks verschij-

nende wijkprofielen (RIGO) van Wonen Limburg en gemeentelijke gegevens rondom 

het sociaal domein benut. 

 Bij de monitoring is er een verschil tussen ‘geplande’ zaken en ‘opportune’ zaken, dus 

tussen de zaken waar WOP-partners vanaf het begin van fase 2 een actieve rol in ver-

vullen en de zaken die gedurende fase 2 in de dialoog met wijkpartners zijn ontstaan 

(en dus zonder of zonder een bij de start van fase 2 aanwezig WOP-projectplan).  

 Bij de start van elk project is er aandacht voor hoe het project (kwantitatief en kwalita-

tief) gemonitord wordt en aan welke doelen het bijdraagt. Deze informatie wordt  

 opgenomen in elk projectplan en wordt gevisualiseerd in het figuur uit deel B met 

 inhoudelijke WOP-doelen. 

 Tussen de WOP-brede monitormomenten wordt er op projectniveau jaarlijks gerappor-

teerd over de voortgang en de mate waarin doelen bereikt zijn. 

 Naast inhoudelijke monitoring wordt ook de transitie gemonitord. Dit om zicht te krijgen 

op de mate van betrokkenheid van de Quattro Helix en de stappen die gezet worden 

richting de nagestreefde transitie.  

 Tot slot vindt er financiële monitoring plaats. Dit gebeurt op basis van een door de 

Stuurgroep WOP vast te stellen Financieel Verantwoordingsformat.  

 

Inzet en rol WOP-programma-organisatie: 

 Bij hun samenwerking worden de vier WOP-partners actief ondersteund, verbonden en 

gestimuleerd door de WOP-programma-organisatie. Ook gezien de Quattro Helix-

benadering waarbij aanhaking door meer partijen wordt nagestreefd, is een 

(faciliterende en verbindende) programma-organisatie wenselijk. Dit wordt ook in het 

Evaluatierapport fase 1 benoemd. 

 De programma-organisatie bestaat uit een programma-manager, een programma-

assistent, een kansmakelaar en eventuele ondersteuning op het vlak van procesinno-

vatie. 
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 De programma-organisatie heeft enerzijds focus op ‘beheren’ en anderzijds op 

‘innoveren’. 

 Met name de programma-manager heeft een duidelijk externe oriëntatie en besteedt 

het merendeel van zijn tijd aan ‘innoveren’: 

  - het leggen en blijven onderhouden van verbindingen (buiten en binnen het  

   WOP) om zo in gezamenlijke gedragenheid de gestelde doelen integraal  

   tot stand te brengen.  

  - het fungeren als boegbeeld van het WOP; 

  - het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan het realiseren  

   van de hoofddoelen;  

  - het managen van het totaal aan WOP-projecten in een politiek-bestuurlijke  

   omgeving; 

  - het monitoren van de voortgang van de (geplande en overeengekomen  

   opportune) projecten;  

  - het attenderen van WOP-partners of anderen op kansen en mogelijkheden  

   of als ergens iets niet cf. afspraak verloopt. 

 De programma-manager beschikt over mandaat, budget en ondersteuning om deze 

verbindingen te leggen en tot resultaten te laten leiden. Bij de WOP-partners kan hij 

rekenen op een actieve, meewerkende houding.  
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“Er zijn 5 WOP-

thema’s: 

1. Leefbaarheid en 

veiligheid 

2. Wonen en    

woonomgeving  

3. Leren en werken  

4. Jeugd en         

opgroeien  

5. Welzijn en zorg” 

Winkelsteward in het winkelcentrum 

Donderse moestuin 
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D. Wat  gaan we doen op de 

Donderberg 
 

Transitieproces vormgeven  

Voor fase 2 is in het transitieproces op 

hoofdlijnen de volgende planning voor-

zien, waarbij wordt opgemerkt dat de 

kracht van het proces juist erin gelegen 

is dat elke stap de volgende bepaalt. 

Opgenomen is een aantal stappen dat 

we met de kennis van nu verwachten, 

maar we nemen de ruimte om ons te 

laten verrassen en te zijner tijd juist dát 

te doen dat het beste aansluit op onze 

omgeving: 

2016 

1. Creëren procesruimte en budgettaire ruimte geplande 

en opportune projecten 

2. Identificeren potentiële QH-(SOK)-partijen 

(krachtenveldanalyse) 

3. Kernboodschap opstellen t.b.v. QH partijen. “What’s in 

it for us & what’s in it for them?” 

4. Mijlpalenkalender transitieproces opstellen, incl. selec-

tie aantal projecten QH (bv. criteria: hoge impact, bran-

dingsbelang, ‘steentje in de vijver dat letterlijk transitie 

toont’) 

5. Monitoringsdoelen en –indicatoren definiëren en voor-

zien in nulmeting 

 

2017 

1. Programma-structuur actualiseren op nieuwe (proces-

doelen) 

2. Bestuurlijke verkenning initiële WOP-partners met QH-

SOK-partijen 

3. Verkennen slimme brede samenwerking op regie-

groepniveau 

4. Pilot-projecten selecteren en opstarten vanuit QH-

samenwerking 

 

2018 

1. Definitieve selectie QH-SOK-partijen 

2. Tussentijdse evaluatie (resultaten en wijze van door-

ontwikkelen samenwerkingen) 

3. Programmastructuur aanpassen n.a.v. tussentijdse 

evaluatie 

4. (Toewerken naar) Letter of Intent (om te) sluiten met 

QH-SOK-partijen 

5. Resultaten aanpak QH-projecten zichtbaar 

 

2019 

1. Nieuwe QH-projecten  

2. Start voorbereiding fase 3 

3. SOK II-gesprekken starten o.b.v. Letter of Intent 

 

2020 

1. Evaluatierapportage fase 2 (inhoud en proces) 

2. Programmastructuur aanpassen aan nieuwe situatie 

3. Nieuwe partijen participeren idealiter op geformaliseer-

de wijze, SOK II tekenen (?) 
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Geplande en opportune zaken 

Naast activiteiten rondom het transitieproces, zijn er inhoudelijke doelen waaraan wordt ge-

werkt. Dit gebeurt zoals gezegd (in deel C) via geplande en opportune zaken.   

De opportune zaken die zich voordoen sluiten bij voorkeur aan op één of meerdere van de 

vijf WOP-thema’s:   

1. Leefbaarheid en veiligheid 

2. Wonen en woonomgeving 

3. Leren en werken 

4. Jeugd en opgroeien 

5. Welzijn en zorg  

 

Deze vijf thema’s zijn verderop (tabel) nader ingevuld met ‘speerpunt-acties’ die naar voren 

zijn gekomen uit verkennende gesprekken met het wijkteam en huidige netwerkpartners. Ge-

durende fase 2 worden deze speerpunten nader geduid, voorzien van acties of geactuali-

seerd.  

Daarnaast zijn er geplande zaken. Allemaal zaken waar de WOP-partners een eerste verant-

woordelijkheid dragen, al dan niet in samenwerking met netwerkpartners en/of bewoners. 

Hierop wordt nader ingegaan in onderstaande tekst. Geplande zaken bevatten naast de re-

guliere taken ook aanvullende zaken. 

 

De reguliere taken van elke WOP-partner zijn:  

 De gemeente: het zorgen voor de openbare ruimte in de Donderberg, het zorgdragen 

dat de inwoners uit de Donderberg (naar vermogen) mee kunnen doen aan de samen-

leving, het zorgdragen voor de openbare orde en veiligheid in de Donderberg.  

 De corporaties: het zorgen voor het kwalitatief en kwantitatief op orde zijn van hun 

voorraad aan huurwoningen in de Donderberg, huisvesting van kwetsbare doelgroe-

pen, binnen de wettelijke taken de positieve kracht van huurders naar boven halen om 

hun naar verdere zelfstandigheid te brengen en zorgdragen dat huurders de kans krij-

gen om - waar dat gezien hun gezondheid nog mogelijk is- stappen te zetten op de 

participatieladder. 

 De provincie: als samenwerkingspartner ondersteunen van de meer operationele part-

ners met haar kennis, netwerk en middelen (financieel en personeel). Ook het onder-

steunen van deze wijk bij experimenten die bij kunnen dragen aan het thema sociale 

en bestuurlijke innovatie hoort tot haar taken. Tot slot is er mogelijkerwijs ruimte om 

vernieuwende, enige omvang hebbende projecten uit de wijk die bijdragen aan sociale 

innovatie (bv. op het vlak van zorg, arbeid of positieve gezondheid) aan te wijzen als 

één van de provinciale ‘proeftuinen’ in het kader van de Sociale Agenda (2016). 
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Naast de reguliere taken voert elke WOP-partner extra taken uit die aansluiten bij zijn regu-

liere taak, maar in tijd naar voren zijn gehaald. Reden daarvoor is de gedachte dat de WOP-

doelstelling om de wijk ‘weer good oppe kaart te zitte’ te realiseren is door ‘slim samenwer-

ken’ of door verstevigde inzet. Deze taken zijn in de tabel met fysieke projecten aangeduid 

met de term ‘aanvullend’.  

 

Overzicht van geplande zaken  

De reguliere taken en extra taken die aansluitend op de reguliere taken worden opgepakt, 

vormen samen de ‘geplande zaken’. Ze worden door WOP-partners opgepakt, volgens het 

principe ‘de bewoner centraal’ en met relevante wijkpartners als klankbord of samenwer-

kingspartner. Voor de volledigheid zijn in onderstaande overzichten niet alleen de in fase 2 

nieuw te starten zaken opgenomen, maar ook zaken die al in fase 1 benoemd of gestart zijn 

en in tijdsblok van fase 2 uitgevoerd of afgerond worden.  

 

De projecten en speerpunten zijn benoemd op basis van wat in het Wijkontwikkelingsplan 

(2012) is opgenomen, aangevuld met kennis die bij de vier WOP-partners, Wel.kom,  wijk-

agenten en overige leden van het wijkteam aanwezig is. Bijeenkomsten omtrent (het opstar-

ten van) de quatro-helix-benadering bieden een kans tot nadere invulling van het programma 

Sociaal. 

 

Het betreft de volgende projecten: 

 
 

Realisatie projecten UP fase 1 in tijdsblok 2017 t/m 2020 

Wat Projectnr. Wanneer Wie trekker 

Uitrol stimuleringsregeling 

particuliere woningverbete-

ring fase 1 (deels 2) Ster-

renberg 

K5 2016 t/m 

2018 

Gemeente 

(m.n. i.s.m. provincie) 

Start en realisatie projecten UP fase 2 in tijdsblok 2017 t/m 2020 

Wat Projectnr. Wanneer Type 

taak 

Wie trekker 

Mogelijk verdere uitrol sti-

muleringsregeling 

K5a Vanaf 2019 Aanvul-

lend 

Gemeente 

(m.n. i.s.m. 

provincie) 

Social Return on Invest-

ment 

K8 Continu Regulier Allen 
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Het betreft de volgende zaken uit het Programma Fysiek: 

 
 

NB: ‘aanvullend’ zijn zaken die WOP-partner als er geen WOP was niet of niet zo groots zou 

oppakken op dit moment en waarvoor betreffende WOP-partner in eigen ramingen voor 2017 

geen reguliere middelen heeft vrijgemaakt (maar wel middelen i.k.v. langdurige samenwer-

king binnen WOP voor heeft vrijgemaakt of gaat vrijmaken).  

 

 

Realisatie fysieke projecten UP fase 1 in tijdsblok 2017 t/m 2020 

Wat Projectnr. Wanneer Wie trekker 

Sterrenberg fase 1, woningen P3.1 2016 t/m 2017 WZ 

Sterrenberg fase 1, openbare ruimte P3.3 2016 t/m 2018 Gemeente 

Herinrichting openbare ruimte centrumge-

bied 

P2.1 en 

P2.5 

2016 t/m 2018 Gemeente 

Afronding herinrichting openbare ruimte 

centrumgebied 

P2.1 en 

P2.5 

2018 (e.v.?) Gemeente 

Woonzorgkavel  1 P2.6 2017t/m 2018 WL 

Woonzorgkavel 2 P2.7 2016 t/m 2017 WZ 

Start en realisatie fysieke projecten UP fase 2 in tijdsblok 2017 t/m 2020 

(zaken benoemd als één project, verdeeld over meerdere jaarschijven) 

Wat Project-

nr. 

Type taak Wanneer Wie trekker 

Kastelenbuurt, openbare 

ruimte 

  Regulier 2019 t/m 2020 Gemeente 

Sterrenberg fase 2, 91 wo-

ningen incl. wonen- met–een

-plus 

Vervolg 

3.1/3.2 

Aanvullend 

(en deel 

regulier) 

2016 t/m 2019 WZ 

Sterrenberg fase 2, openba-

re ruimte 

  Aanvullend 2019 t/m 2020 Gemeente 

Componistenbuurt, ingreep 

(renovatie/herontwikkeling) 

80 woningen Diepenbrock-

straat/ Chopinstraat 

  Aanvullend 2018 t/m 2020 WZ 

Componistenbuurt, strategi-

sche zaken openbare ruimte 

  Aanvullend 2017 t/m 2018 Gemeente 

Componistenbuurt, overige 

zaken openbare ruimte 

  Aanvullend 2018 t/m 2020 Gemeente 

Vliegeniersbuurt, Terbaans-

weg (kruispunten en inciden-

teel onderhoud) 

  Regulier 2017 t/m 2020 Gemeente 
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Voor een goed-functionerende WOP-organisatie4  zijn de volgende zaken nodig: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Streven is gedurende fase 2 toe te werken naar een afnemend aantal programma-kosten, omdat bijvoorbeeld 

het netwerk binnen de quatro helix steeds meer een vanuit zichzelf draaiend karakter krijgt. Om zo goed mogelijk 

de transitiefase te doorlopen is e huidige programma-inzet geborgd voor de 1e twee jaar van fase 2. Daarna is 

een afnemende inzet vanuit het WOP in de begroting opgenomen.  

5. Zichtbaar maken (tussen)resultaten projecten en netwerkoverleggen via site, wijkblad, social media, organisa-

tie praatcafé, voorzitterschap werkgroep, betrekken van wijk op via arbeidsintensieve wijze etc..  

Wat Aantal 

    

WOP organisatiekosten   

programma-manager 20-28u/wk 

programma-assistent 16-20u/wk 

programma-secretaresse 8-10u/wk 

Kansmakelaar 20-24u/wk 

Ondersteuning procesinnovatie o.a. communicatiemedewerker5 en facilitator 

QH 

Communicatiemiddelen   

Kasgeld onvoorziene zaken   

    

WOP Brandingskosten   

advies en acties marketing/branding 4u/wk 

imago-onderzoek  (2019)   

    

WOP Monitoringskosten   

evaluatieonderzoek fase 2 2020 

monitoring fase 2 Jaarlijks/continu 
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Het betreft de volgende zaken uit het Programma Sociaal6: 

6. Streven is gedurende fase 2 toe te werken naar minder middelen uit het WOP en meer vanuit de Quatro Helix. 

Echter, gezien de noodzaak tot continuering van P1.13, P1.14, P1.6a, P1.6c, PP1.7b (zie Evaluatierapport fase 1) 

is deze afnemende inzet vanuit het WOP niet in de begroting opgenomen. Voor de nader te bepalen projecten 

geldt dat het financieringsvoorstel een onderdeel is van de te zijner tijd, evt. met de quatro helix-partijen, op te 

stellen projectplannen.  

 

Realisatie en doorloop projecten sociaal UP fase 1 in tijdsblok 2017 t/m 2020 

Wat 

  

Project-

nr. 

Trekker Periode 

Veiligheid       

Wijkboa P1.1a Gemeente 2017 t/m 2018 

Basta ! (jongeren) P1.1b Gemeente 2017 t/m 2018 

Buurtschouwen P1.1c Gemeente 2017 t/m 2018 

Winkelsteward P1.8 Gemeente 2017 t/m 2018 

Buurtbemiddeling P1.11 Gemeente 2017 t/m 2018 

Buurtbeheerbedrijf P1.12 Gemeente 2017 t/m 2018 

        

Sociaal-economisch       

Kleur je wijk Junior (tot €2500) P1.3a Gemeente 2017 t/m 2018 

Kleur je wijk (tot €10.000) P1.3b Gemeente 2017 t/m 2018 

IMC Basis P1.4b WL 2016 t/m 2018 

Werkbudget kansmakelaar P1.6 WL 2017 t/m  2018 

(bijdrage aan) werkvoorzie-

ningsproject (ca. 10 jongeren/

P1.6a WL 2017 t/m 2018 

Bruishuis P1.6c WL 2017 t/m 2018 

Ontdek je wij(k)kracht P1.7b WL 2017 t/m 2018 

Tijdelijke inrichting A73-terrein P1.7c Gemeente (i.s.m. 

Jongen-Meulen) 

2016 t/m 2018 

Repaircafé/ 

Ruilwinkel/ spelotheek 

P1.9 WL 2016 t/m 2018 

Vrijetijdsbesteding sport en cul-

tuur/ Jongeren Actief 

P1.13 Gemeente /afd. Sport 2017 t/m 2018 

Leesvoorziening/ 

ontmoetingsruimte 2.0 

P1.14 Gemeente 2019 t/m 2020 

Sociale ontmoetingsfunctie cen-

trumplan (koppeling openbare 

P1.18 Gemeente 2016 t/m 2018 
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Continuering of start & realisatie projecten sociaal UP fase 2 in tijdsblok 2017 t/m 

2020  

Speerpunt 

  

Project-

nr. 

Trekker Part-

ners 

Periode 

Veiligheid         

Wijkboa P1.1a Gemeente   2019 t/m 2020 

Basta ! P1.1b Gemeente   2019 t/m 2020 

Buurtschouwen P1.1c Gemeente   2019 t/m 2020 

Leefbaarheid hoogbouwcom-

plexen 

P1.1d WZ   2017 t/m 2020 

Winkelsteward P1.8 Gemeente   2019 t/m 2020 

Buurtbemiddeling P1.11 Gemeente   2019 t/m 2020 

Buurtbeheerbedrijf P1.12 Gemeente   2019 t/m 2020 

          

Jeugd en jongeren         

IMC Basis P1.4b WL Basis-

scholen 

2019 

Vrijetijdsbesteding sport en cul-

tuur/ Jongeren Actief 

P1.13 Gemeente/ 

afd. Sport 

  2019 t/m 2020 

Nader te bepalen projecten P1.20 n.t.b. Partijen 

quatro 

helix 

2017 t/m 2020 

          

(Lang) thuis in eigen wijk         

Visievorming ketensamenwer-

king wonen-zorg 

P1.5b WZ   2017 t/m 2018 

Leesvoorziening/ 

ontmoetingsruimte 2.0 

P1.14 Gemeente   2019 t/m 2020 

Nader te bepalen projecten P1.30 n.t.b. Partijen 

quatro 

helix 

2017 t/m 2020 
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Activering naar (vrijwilligers)

werk 

        

Werkbudget kansmakelaar P1.6 WL   2019 t/m 2020 

(bijdrage aan) werkvoorzie-

ningsproject (ca. 10 jongeren/

jaar) 

P1.6a WL Gemeente, 

n.t.b.      

partijen uit 

quatro helix 

2019 t/m 2020 

Bruishuis P1.6c WL   2019 t/m 2020 

Moestuin P1.7a WL   2017 t/m 2020 

Ontdek je wij(k)kracht P1.7b WL   2019 t/m 2020 

Nader te bepalen projecten P1.40 WL partijen 

quatro helix 

2017 t/m 2020 

          

Overig         

Kleur je wijk Junior (tot €2500) P1.3a Gemeente Jeugdige 

wijk-

bewoners 

2019 t/m 2020 

Kleur je wijk (tot €10.000) P1.3b Gemeente Wijk-

bewoners 

2019 t/m 2020 

Donderbudget (vanaf €10.000) P1.3c Gemeente Derden/ 

Partijen 

quatro     

helix/4 O’s 

2017 t/m 2020 

Participatiemedewerker P1.50a     2017 t/m 2020 

Kansmakelaar WOP-projecten P1.50b     2017 t/m 2020 

Communicatiemedewerker 

WOP-projecten 

P1.50c     2017 t/m 2020 

Communicatiemiddelen P1.50d     2017 t/m 2020 
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Aanvullend is nodig voor een goed-functionerende Quattro Helix in de Donderberg: 

 Algemeen:  

 -  erkenning dat we in een transitieperiode zitten met als inzet minder  

   WOP en meer Quattro Helix en dat het tijd vergt om de transitie  

   samen met onze partners te maken, ook in financiële zin. 

 WOP-basisorganisatie:  

 -  overeenstemming over taken en rollen basisorganisatie; 

 -  tijd om aandacht te geven in/aan de wijk(bewoners en –partners); 

 -  ruimte om gaandeweg het transitieproces bij te sturen; 

 -  partijen/stakeholders in de Donderberg via een krachtenveld-analyse  

   in beeld brengen, leren kennen, elkaar onderling (waar nog nodig)  

   laten  kennismaken, stimuleren krachten te bundelen en waar   

   mogelijk gezamenlijk aan WOP-doelen werken.  Zowel ambtelijk als  

   bestuurlijk ; 

 -  Kennis van Appreciative Inquiry en wijze van vragenstellen die erbij  

   hoort; 

 -  Samen met externe partners programma ‘Sociaal’ verder exploreren  

   (probleemverkenning brede groep incl. inwoners, samen oplossingen  

   bedenken en starten). 

 WOP interne partners:  

 -  instemming met werken volgens Quattro Helix (met tijd cq. personele  

   inzet voor aandacht in/aan de wijk); 

 -  medewerking om wat ontstaat door WOP voortvarend uit te voeren. 

 WOP externe partners:  

 -  elkaar leren kennen, krachten bundelen om gezamenlijk (o.a. via  

   netwerken) aan WOP-doelen te werken.  Zowel ambtelijk als   

   bestuurlijk; 

  - vereniging in netwerken, opdat partijen ook zonder WOP elkaar  

   blijven vinden en samenwerken; 

  - per netwerk toewerken naar minimaal één trekker/ambassadeur; 

  - bewust communiceren over samenwerkingsvoortgang en -resultaten. 

 

 

 



 

 


