DE BEWONERS, U EN SWA,
SAMEN PAKKEN WE DE WIJK AAN!
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BUURTTEAM

Actief burgerschap benutten en bevorderen

Actieve bewoners als ambassadeurs voor leefbaarheid
Uw ogen en oren in de wijk

TAKEN BUURTTEAM

HOE PAKT SWA DIT AAN?

•

1. Vooroverleg met opdrachtgever
Afstemmen doel en aanpak
2. Werving en selectie kandidaten
Wervingsprogramma
Benaderen en selecteren van reeds
bekende geschikte bewoners
3. Instructie en training
Kennismaking, instructie en training
Verstrekking ondersteunend materiaal
Aftrap en introductie van BuurtTeam
4. Begeleiden en ondersteunen
BuurtTeam in de wijk
Overlegstructuur aanbrengen
Belonen voor inzet
Terugkoppeling naar opdrachtgever
Toewerken naar zelfstandigheid team

•
•
•
•

•
•

Het BuurtTeam is een team van actieve
bewoners die een oogje in het zeil houden
en indien nodig anderen op verantwoorde
wijze aanspreken. Het team vormt een
verbindende schakel tussen buurtbewoners
en gemeente en woningcorporatie. Samen
werken ze aan een prettige woonomgeving.
UIT DE BUURT ZELF
Wie zitten in het team? U kent ze vast
wel: de kanjers. De bewoners die hart
voor de buurt hebben. Altijd bereid om
mee te denken en niet te beroerd om de
handen uit de mouwen te steken.
Kent u ze niet? Stichting WijkAanpak
vindt ze voor u. Met deze groep bouwen
we een hecht team dat zich duidelijk
zichtbaar inzet voor de wijk en andere
bewoners enthousiast maakt om ook
mee te werken aan een schone, veilige
en prettige buurt. Deze actieve bewoners
kennen hun wijk goed en zij weten wat
er speelt.

EFFECTIEVE BEGELEIDING
De leden van het BuurtTeam ontvangen
intensieve training en begeleiding
van de professionals van Stichting
WijkAanpak. Ze leren onder meer hoe
ze effectief kunnen communiceren op
straat en hoe ze moeten rapporteren
aan de wijkbeheerder, met wie ze nauw
samenwerken. Door de structuur die
Stichting WijkAanpak biedt, kan het
team effectief blijven werken aan de
gezamenlijk gestelde doelen en werkelijk
wat teweeg brengen in de wijk. De leden
krijgen voor hun inzet een kleine beloning.

RESULTATEN IN DE WIJK
•
•
•
•
•
•

Gemotiveerde bewoners dragen
woonafspraken uit naar buurtgenoten
Er ontstaat draagvlak voor
woonafspraken
Een schonere, leefbare wijk
Groter gevoel van veiligheid in de wijk
Zelfredzame bewoners zorgen samen
voor hun wijk
Meer grip op beheerkosten

•

Doen regelmatige looprondes door
de wijk in vaste koppels
Maken de woonafspraken beter
bekend onder bewoners
Leggen nut van de woonafspraken
uit aan bewoners en bezoekers
Spreken bewoners aan op het
naleven van de woonafspraken
Melden aan gemeente of corporatie
klachten, overtredingen en wensen
van bewoners
Maken melding bij de gemeente van
behoefte aan onderhoud
Initiëren of steunen buurtacties voor
schoon-heel-veilig
Activeren andere bewoners

Investeren in mentaliteitsverandering

