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INLEIDING
De school voor gebiedsgericht werken
organiseert in het najaar van 2013 een
drietal werkateliers over het maken van
wijkplannen. In de werkateliers worden de
verschillende fasen in het tot stand komen
van een wijkplan behandeld, alsook de
thema’s die daarbij relevant zijn. In elk
werkatelier worden door de deelnemers
twee kernen uit de gemeente de Bilt onderzocht. Het gaat om de kernen Westbroek,
Hollandse Rading, Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en de Bilt. De deelnemers/
sters gaan op onderzoek in de wijk en maken een (gedeeltelijk) plan voor de wijk. Het
plan, of een onderdeel daarvan kan naast
tekst de vorm van een sculptuur, collage
of maquette krijgen. Op het eind van het
werkatelier weten de cursisten hoe je een
wijkplan, samen met andere partijen in de
wijk, kunt maken.

THEMA’S VAN DE
WERKATELIERS
Alledaagse en
geplande wijk
Er bestaat een onderscheid tussen de alledaagse
wijk en de geplande wijk. De alledaagse wijk gaat
over hoe bewoners en bedrijven wonen, werken
en leven in de wijk. Hoe zij handelen en hoe zij met
elkaar dagelijks oplossingen vinden voor de vraagstukken waarvoor zij staan. De alledaagse wijk gaat
over de verlangens en behoeften van de gebruikers
van de wijk. Kortom de alledaagse wijk gaat over
het DNA van de wijk.
De geplande wijk gaat over de strategieën en interventies die door overheid en instellingen worden
ingezet in de wijk. Bijvoorbeeld ‘aanpak van de
vraagstukken achter de voordeur’, integratiestrategie, bevorderen sociale cohesie. Vaak hebben
deze strategieën en interventies beleidsmatige en
ideologische motieven, die in de tijd achterhaald
zijn. Vaak ook werken deze strategieën en interventies niet omdat zij niet gebaseerd zijn op kennis over
Er worden er 3 werkateliers van elk één dag het alledaagse in de wijk. In het werkatelier worden
gehouden, waarin elke keer twee andere
theorie en praktijk van de alledaagse en geplande
kernen van de Bilt worden onderzocht. De
wijk behandeld.
serie wordt afgesloten met een bijeenkomst
Het alledaagse (samen)leven onderzoeken
waarop de resultaten in de vorm van de
Om tot effectieve strategieën en interventies te
‘Schets van de Bilt’ wordt gepresenteerd.
komen is kennis van het alledaagse leven in de wijk
Op deze schets zal door de gemeente
de Bilt en deskundigen worden gereageerd. noodzakelijk. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden kan deze kennis worden verkregen. In
het werkatelier worden de verschillende onderzoeksmethoden behandeld en toegepast.
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Wijkplannen als coproductie
Initiatieven van bewoners, instellingen en bedrijven
worden steeds belangrijker bij het verbeteren van
de kwaliteit van de buurt. Hadden gemeenten in
het recente verleden nog het idee dat bij het maken
van wijkplannen vooral zijzelf aan zet waren, dan
is dat idee in de huidige periode achterhaald. De
samenwerking tussen bewoners, bedrijven, instellingen en gemeenten bij het maken van wijkplannen
is noodzakelijk. Het maken van wijkplannen is een
vorm van coproductie en cocreatie. Hoe je coproductie bij het maken van wijkplannen via
procesmanagement tot stand kan brengen wordt
in het werkatelier behandeld.
Reizen en trekken
De ontwikkeling van wijken is steeds minder een
lineair en langdurig gepland proces. Organische en
natuurlijke wijkontwikkeling worden belangrijker.
Het vinden van een goede balans tussen planning
en ruimte voor organische ontwikkeling bij het
maken van wijkplannen is dan ook geboden.
Fasen en methoden in het planproces
In het werkatelier worden de verschillende fasen en
methoden in het planvormingsproces behandeld
en concreet toegepast.
Beeldmateriaal en modellen
Tijdens het werkatelier wordt veel gewerkt met
beeldmateriaal. Cursisten proberen niet alleen te
bedenken wat er moet gebeuren in de wijk, maar
ze proberen dat ook te maken in de vorm van een
sculptuur, collage of maquette. Bijvoorbeeld een
maquette van de herinrichting van een plein.

WERKATELIER 1
dinsdag 17 september
Ochtend: 9.00 tot 12.30
— Inleiding van onderzoek naar wijkplan
door Hans Kars
— Toelichting twee kernen: de Bilt en
Bilthoven-Zuid
— Aan het werk in de wijk: onderzoek en analyse
Lunch: 12.30-13.15
Middag: 13.15 tot 18.00
— Aan het werk in de wijk: analyse en planvorming
— Snack
Avond: 18.00 tot 20.00
— Buffet
— Presentaties en reﬂexie
WERKATELIER 2
woensdag 18 september
Ochtend: 9.00 tot 12.30
— Inleiding van onderzoek naar wijkplan
door Hans Kars
— Toelichting twee kernen: Bilthoven-Noord
en De Leije
— Aan het werk in de wijk: onderzoek en analyse
Lunch: 12.30-13.15
Middag: 13.15 tot 18.00
— Aan het werk in de wijk: analyse en planvorming
— Snack
Avond: 18.00 tot 20.00
— Buffet
— Presentaties en reﬂexie

WERKATELIER 3
donderdag 19 september
Ochtend: 9.00 tot 12.30
— Inleiding van onderzoek naar wijkplan
door Hans Kars
— Toelichting twee kernen: Hollandsche Rading
en Maartensdijk
— Aan het werk in de wijk: onderzoek en analyse
Lunch: 12.30-13.15
Middag: 13.15 tot 18.00
— Aan het werk in de wijk: analyse en planvorming
— Snack
Avond: 18.00 tot 20.00
— Buffet
— Presentaties en reﬂexie
PRESENTATIEBIJEENKOMST
donderdag 26 september
Middag: 13.30 tot 17.00
— Presentatie van de Schets van de Bilt
(alle resultaten gebundeld)
— Reﬂectie van gemeente de Bilt, Arnold
Reijndorp (o.v.b.) en Joke van der Zwaard
(o.v.b.)

DEELNEMERS

De werkateliers richten zich op wijkmanagers,
gebiedscoördinatoren, project - en procesmanagers. Het maximum aantal deelnemers
per werkatelier is 14
KOSTEN

Voor elk van de werkateliers kan afzonderlijk
worden ingeschreven, inclusief presentatiebijeenkomst. De kosten van één werkatelier
inclusief presentatiebijeenkomst bedraagt
€ 475 per persoon.
De school is niet BTW-plichtig.
ANNULERING

Bij annulering gelden de volgende voorwaarden.
Bij annulering 10 dagen vóór de aanvang van een
werkatelier worden 50% van de kosten in rekening
gebracht. Bij annulering binnen 10 dagen voor de
aanvang worden de volledige kosten in rekening
gebracht.
INFORMATIE

DATA

Voor meer informatie over het werkatelier kunt u
mailen naar info@svgw.nl of bellen naar Hans Kars,
0653211238

De werkateliers en de presentatiebijeenkomst
worden gehouden in september.

Zie ook onze website: www.svgw.nl

Bijeenkomst
Werkatelier 1
Werkatelier 2
Werkatelier 3
Presentatiebijeenkomst

Datum
17 september
18 september
19 september
26 september

LOCATIE

De werkateliers en de presentatiebijeenkomst
worden gehouden in de werkschuur Beerschoten,
De Holle Bilt 6b, De Bilt.

