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Waarom een Wijkwijzer?

De Wijkwijzer heeft als doel het versterken van onderlinge 
contacten en het zichtbaar maken van aanbod, 

initiatieven en diensten in de wijk. Zo dragen we bij aan 
een levendig Utrecht Noordoost.

Wat is de Wijkwijzer?
De Wijkwijzer is een platform en netwerk in de wijk 

Utrecht Noordoost dat bewoners(initiatieven), 
organisaties, locaties en ondernemers bij elkaar brengt.
We zijn een online platform, zorgen voor zichtbaarheid 

van activiteiten, organiseren inloopspreekuren, 
(netwerk)bijeenkomsten en meetups.



Website
gelanceerd

Juni 2019

Deelnemers 
platform

128 personen

55 organisaties

14 projecten

Gebruik platform 8900 unieke
pagina’s

Online platform
• met behulp van platformtechniek van de landelijke coöperatie gebiedonline
• Interactief
• Zelf plaatsen van informatie



Facebookpagina 
gestart

maart 2019

volgers 72 personen

Bezoekers per 
maand

Oplopend ca. 40 
per week

Social media



Offline informatievoorziening
- Inloopspreekuur  Wijkwijzer
- Aanwezigheid op plaatsen waar wijkbewoners bij 

elkaar komen

Buurtcaravan 
augustus 2019

Wekelijks spreekuur vrijdag 
10-12 uur Griftsteede



Bijeenkomsten voor wijkbewoners, bewonersinitiatieven en 
professionele organisaties

20 november 2019

14 januari 2019

4 februari 2019

23 april 2019

Aantal 
bijeenkomsten

Bereik (aanwezigheid)

4 • Ca 50 individuele
wijkbewoners

• Ca 20 professionele
organisaties

• Ca 15 bewoners-
initiatieven

Een aantal reacties:

“Het is belangrijk dat de Wijkwijzer van de wijk blijft en niet 
commercieel wordt. En dat privacy hoog in het vaandel staat, 
dat maakt het ook laagdrempeliger.”
“Het lijkt me leuk om van elkaar te leren, bijvoorbeeld over 
groen. Er bestaan zoveel ideeën over.”
“Mijn generatie bereik je niet met alleen een platform, goed 
om te kijken of het platform verbonden kan worden aan social
media.”
“Het is leuk als het een platform is waar je elkaar kan vinden 
als je een nieuw idee wilt uitvoeren, om samen te 
brainstormen bijvoorbeeld.”
“Niet iedereen heeft internet, het is belangrijk om ‘offline’ 
punten in de wijk te hebben waar je de informatie kunt 
vinden.”



Hoe zijn wijk/buurtbewoners betrokken bij de wijkwijzer?

Betrokken wijkbewoners

Lid online platform en 
ontvangers nieuwsbrief

Ca 100

Meedenkers en doeners Ca 15

Leden kernteam 3

• wijkbewoners  melden zich aan en zijn vindbaar via het 
onlineplatform en ontvangen nieuwsbrieven (circa 120

• Wijkbewoners denken in door de wijkwijzer georganiseerde 
bijeenkomsten mee en/of doen kleine klussen voor de wijkwijzer, b.v. 
rond communicatie

• Drie wijkbewoners vormen het kernteam van de wijkwijzer

Het kernteam per 
31-12-2019



Doorontwikkelen van de wijkwijzer
Gericht op:
• Vergroten bekendheid en daarmee gebruik wijkwijzer
• Werven vrijwilligers
• Creëren van netwerk van bewonersinitiatieven en professionele 

organisaties rond de wijkwijzer

flyers

Advertentie 
mens en wijk

Netwerkgesprekken met 
o.a.:
• Dock
• Nizu
• U-centraal
• Samen thuis in Noordoost
• Beter thuis
• Wijkplatform Noordoost
• Cosbo
• Theaterhuis Biltstraat
• Zimihc
• Paardenkathedraal
• Pauluskerk
• Utrecht Natuurlijk/Griftsteede
• Wederzijds
• Werkgroep Gierzwaluwnesten
• Bewonersplatform Staatsliedenbuurt

Vacatures op 
VCU-websiteProfessionele 

ondersteuning 
doorontwikkeling



Financiële verantwoording

kostensoort begroot (15-6-2019) werkelijk
kosten ontwerp logo + aanschaffing banner € 800,00 € 1.005,23
eenmalige aansluitkosten Gebiedonline € 2.500,00 € 2.499,99
jaarlijkse kosten Gebiedonline € 1.000,00 € 0,00
Webhosting (abonnement 1 jr) € 100,00 € 50,01
Inhuren coördinerend redacteur/ 
communicatiemedewerker, gem. 5 uur per 
week, 25 weken, 55+21% btw per uur

€ 8.451,85 € 7.235,80

2 a 3 flyers +posters (incl flyers voor werving) € 800,00 € 740,58
flyers voor werving (zie hierboven) € 100,00
inzet overige communicatiemiddelen € 0,00 € 2.601,50
onkosten vergoeding verspreiding € 0,00 € 145,20
kleine materialen, vervoer materialen e.d. € 200,00 € 300,00
notaris € 1.000,00
vergoeding (onkosten) vrijwilligers € 0,00 € 323,75

€ 14.951,85 € 14.902,06

Onderwerp Toelichting op 
belangrijkste 
afwijkingen

Jaarlijkse aan-
sluitkosten
gebiedonline

Starten na jaar 1, per 
abuis in begroting 
opgenomen

Inzet overige 
communicatie
middelen

Extra uitbesteding van 
ontwikkelen, drukken en 
verspreiden flyers, 
advertorials wijkblad

notaris Geen prioriteit gegeven, 
kosten komen in 2020

Vergoeding 
(onkosten) 
vrijwilligers

o.a. VVV-bonnen voor 
hand- en spandiensten 
van vrijwilligers (vooral 
buiten kernteam)


