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Borrelen met de buren! 

 

Van september 2018 tot en met januari 2019 ben ik bezig geweest met het vraagstuk ‘Hoe wordt 

wijkpunt De Grevelingen een aantrekkelijk en toegankelijk middelpunt in de wijk, zodat het een 

bijdrage levert aan sociale cohesie en participatie van 55-plus buurtbewoners en welke rol kan het 

onderwijs spelen om dit te realiseren?’ 

In deze maanden heb ik hiervoor veel onderzoek gedaan door middel van enquêtes, 

literatuuronderzoek en observaties. Dit onderzoek heb ik gedeeltelijk samen gedaan met de 

studenten van de minor Dare To Change van Avans Hogeschool , die ook een onderzoek deden in 

wijkpunt De Grevelingen. Samen kunnen wij nu een mooi advies geven aan de directie Van Neynsel. 

Naast mijn adviesrapport heb ik een communicatieplan geschreven genaamd ‘Borrelen met de 

buren!’ 

Een van de belangrijkste dingen die ik in mijn advies heb opgenomen is, dat het belangrijk is dat het 

wijkpunt duidelijk een naam heeft. Op dit moment gebruikt men voor het wijkpunt diverse 

benamingen. Dit heeft als gevolg dat het voor mensen onduidelijk is wat het wijkpunt is en voor wie 

het wijkpunt is bedoeld. 

Het wijkpunt is bedoeld als plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten 

voor en door hen zelf worden georganiseerd. 

Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat buurtbewoners op dit moment een drempel ervaren om 

naar het wijkpunt te komen. Dit heeft o.a. te maken met de entree, en het feit dat ze niet bekend zijn 

met de activiteiten en er nu nog niemand kennen. 

Met mijn geschreven communicatieplan wil ik bereiken dat het duidelijk is voor iedereen wat en voor 

wie het wijkpunt bedoeld is. Een van de voorstellen is om een flyer te ontwerpen en verspreiden, 

waarop duidelijk beschreven staat dat het wijkpunt een plek is om samen te komen met de buren. 

Daarnaast heb ik ook een campagne bedacht waarin wijkbewoners gestimuleerd worden om naar 

het wijkpunt toe te komen en aansluit bij de behoeften van buurtbewoners, namelijk ‘Borrelen met 

de buren!’ Met deze campagne worden buurtbewoners actief uitgenodigd om samen te komen 

borrelen in het wijkpunt. 

Ik hoop dat mijn adviezen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de prachtige sociale plannen die 

Van Neynsel met het wijkpunt De Grevelingen voor ogen heeft. Ik wens hen daarbij veel succes! 

Met vriendelijke groet, 

Lobke van der Zanden 


