
 

online wijkplatform met een missie



Missie: mensen verbinden in de wijk 

WijkConnect is een netwerkorganisatie met de missie 'mensen verbinden 
in de wijk'. We willen de brug slaan tussen mensen die iets wíllen doen in 
de wijk (74%) en mensen die daadwerkelijk iets doen (32%) (bron: Utrecht 
Monitor 2015, AD Buurtonderzoek 2014).  
Via de Online Buurtplatforms van WijkConnect, kunnen deze ‘lokale 
doeners’ makkelijker ontdekken, ontmoeten en organiseren in de wijk. 
Hierdoor ontstaan meer vrijwilligersinitiatieven, lokale kansen, lokale 
bewonersparticipatie, lokale bedrijvigheid en meer wijkgevoel! 

Wie gebruikt WijkConnect? 

WijkConnect is er voor bewoners, non-profits, ondernemers en gemeente. 
Een platform kan worden gestart op buurt,- wijk,- dorp,- of stadsniveau. 

• Bewoners onderling (bv. 'boodschap doen’ of ‘moestuin starten’) 
• Bewoners en non-profit organisatie (bv. 'vrijwilliger gezocht') 
• Bewoners en lokale bedrijven (bv. ‘fietsreparatie’ of ‘zonnepanelen’) 
• Organisaties onderling (bv. 'gezamenlijk project 'Gezonde wijk’) 
• Gemeente en bewoners (bv. ‘ruimtelijke inrichting nieuwe wijk') 
 

 

Voor welke doelen wordt WijkConnect ingezet? 

De WijkConnect platforms worden gebruikt om mensen te verbinden in de 
wijk. De drie meest voorkomende vraagstukken die we krijgen zijn: 

1. Ontdekken: Informatie toegankelijk maken voor alle doelgroepen 
vb: Buurtcentrum online met activiteitenboek, Wijk Informatie Punt platform 
2. Ontmoeten: Netwerken verbinden en versterken om elkaar te vinden 
vb: Burenhulp platform, Zorgcoöperatie platform, Stedelijke sociale kaart 
3. Organiseren: Initiatieven stimuleren van idee tot afgerond project 
vb: Vrijwilligerscentrale, Verduurzaming woonwijk, Brainstorm buitenruimte 

 
Team en netwerkorganisatie 

Het team bestaat uit 2 oprichters, een adviesraad en een extern team van 
communitybuilders, testers en ontwikkelaars. Er is gekozen voor het 
opzetten en uitbouwen van een netwerkorganisatie. Dit betekent dat 
ambassadeurs zoveel mogelijk eigenaar worden van hun eigen wijk op 
WijkConnect. Ze hebben invloed op de ontwikkeling. Samen ontwikkelen 
we draaiboeken, PR handreikingen en trainingen voor een goede start. 
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Online en offline verbonden

We geloven dat iedereen recht heeft op toegankelijke informatie en hulp in 
de wijk. Een goede samenwerking tussen online en offline middelen helpt 
hierbij. We maken onderscheid in drie gebruiker types: 
Digitaal vaardig: kunnen zelf aan de slag met het platform 
Steuntje in de rug: bereiken via inloop plekken zoals buurtcentra 
Via tussenpersonen: bereiken via getrainde vrijwilligers of professionals 

We werken met een eigen ontwikkeld Wijk Informatie Model om online en 
offline te verbinden, zoals koppeling met andere websites of printversies 
voor activiteitenboekjes. Informatie wordt automatisch actueel gehouden. 

Van bewonersinitiatief tot sociale onderneming 

Oprichtingsverhaal
WijkConnect is begonnen in een huiskamer in Hoograven, Utrecht in 2012. 
Oprichters Berny de Vries en Boudewijn Vahrmeijer kwamen erachter dat 
je zo makkelijk online contact maakt met de hele wereld. Maar hoe 
verbonden ben je met je wijk? Samen interviewden ze in 2012 en 2013 
500 bewoners en organisaties. Wensen werden omgezet naar 
functionaliteiten op het platform, dat continu wordt doorontwikkeld.  
 
8 Jaar resultaten 
In 2020 is WijkConnect actief in alle Utrechtse wijken, nemen er 1300 
organisaties deel, zijn er 40 ambassadeurs getraind en worden er op 
jaarbasis 60.000 Utrechters bereikt. 10% Van de bezoekers meldt zich aan 
en 36% heeft respons. Landelijk maken er 60 wijken gebruik van 
WijkConnect. We zijn opgenomen in het handboek ‘Bouwen aan Buurthulp’ 
van Movisie en bekroond tot top vijf Social Startup 2016. WijkConnect 
wordt aanbevolen door Verdiwel en Sociaal Werk Nederland. 

 

 
 
 

Veiligheid en vertrouwen via Nederlandse AVG 

Mensen verbinden in de wijk, dat is onze missie. Om dit voor iedereen 
mogelijk te maken, streven we naar de hoogst haalbare bescherming van 
persoonsgegevens en dat inwoners ten allen tijde inzicht en controle 
hebben over gegevens die zij beschikbaar stellen als volgt: 

Bouw je eigen Wijkplatform 

WijkConnect is gestart én doorontwikkeld in de wijk. Samen met meer dan 
100 partners zijn Bouwstenen ontwikkeld om de interactie en verbinding in 
een wijk of stad succesvol te maken. Per doel kan dus een andere 
samenstelling van Bouwstenen worden gekozen, ook in samenspraak met 
inwoners, passend bij de onderwerpen waar het Platform voor wordt 
ingezet. Je vindt hier een overzicht van de functionele bouwstenen.  
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