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Het LPB is een netwerkorganisatie van en voor professionals die 
werkzaam zijn in de wijkaanpak. Regisseurs, pioniers, intermediairs, 
bruggenbouwers, voorlopers … wijkambtenaren die op zoek gaan naar de 
grenzen van hun vakgebied – en die over de grenzen heen kijken.
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If there is something wrong, in the neighborhood. 
Who you gonna call?



• Best persons – mensen die verschil maken in wijken 2008-2012
• Bewonersparticipatie – met LSA 2008-2009
• Smart Urban Intermediaries – Engeland, Schotland, Denemarken, NL 

2013-2019
• Ambtelijk vakmanschap 2017-2019

Lessen uit interactie onderzoek



• Pionier, spreekbuis, verlengstuk, intermediair, 
vergaarbak

• Schakel of verbindingsofficier tussen
wijk en centraal apparaat

• Ambachtelijkheid nodig om sociale netwerken
te verduurzamen

• ‘Integraal’ heeft haast heilige betekenis
• Verbeelding (gehele) gemeente onder druk?
• Einde van vernieuwend en inspirerend

potentieel bereikt?

Netwerk Bestuurlijke innovatie en wijkgericht werken

1999- 2002, 0134662128



Wijk Gemeente

Blabla
bla…

Hmm...

Help

Boe



Wijk Gemeente

Ahum!



• Meer verbindingen op alle niveaus (globalisering, sociale media,…)
• Versplintering + polarisatie in politiek
• Mondigere burgers 
• Taaiere maatschappelijke opgaves & scherpere controverse 
• Spanningen doorslaan in crises
• Meer gedragen co-productie
• Institutionele veranderingen: 

gemeente m/doet meer, burger m/doet meer, samen m/doet meer: 
druk in de wijk - transitiewerkers? regiowerkers? Omgevingswerkers?

Veranderende context



• Noodzaak empathische verbinding: situatie in kaart
• Situationele vs. Institutionele logica: binnen – buiten
• Wijk vs. sector/domein: binnen – binnen (- buiten)
• Spanning in politieke processen (P & p): binnen - binnen (- buiten)
• Productieve samenwerking: richting gedragen oplossingen

Blijvende thema’s voor wijkambtenaren
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Relatiewerk

Situatie in kaart

Aansluiten 
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Praktisch ondersteunen
Oplossingswerk
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Bricolerend



• Open – verkennend, proces, empathie
• Gedreven – richting, bedoeling, opgave

• Verbindend – tussen mensen, organisaties, logica’s, belangen 
• Bricolerend – doenerig, fixer, olie 

• Er zijn

Aanpak
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• Er zijn geweest, 25 jaar in de buurt en wijk 
013 466 2128

Merlijn van Hulst - m.j.vanhulst@uvt.nl

Afsluitend


