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Inleiding
“Op 1 januari 2010 is vastgesteld of en zo ja welke rol wijkplatforms kunnen hebben bij de ver-
sterking van de sociale samenhang in dorpen en wijken en bij de versterking van de maatschap-
pelijke participatie van bewoners bij wijk en dorp waaronder de doelgroep jeugd.”

Deze tekst staat in het werkplan van de WMO raad van de gemeente Lingewaard en is derhalve 
voor het college een leidraad voor beleidsontwikkeling.

Een werkgroep, bestaande uit vijf voorzitters van enkele wijkplatforms, heeft het initiatief geno-
men om zelf eens te onderzoeken wat de randvoorwaarden moeten zijn om tot optimaal functio-
nerende wijkplatforms te komen.

De huidige werkwijze, in de meest brede zin, is door de werkgroep in een evaluatiegesprek onder 
de loep genomen en beoordeeld. Vanuit deze constateringen is een werkagenda geformuleerd die 
is aangevuld met een vraag van één van de voorzitters in de stuurgroep over de hoogte van het 
bedrag voor teamactiviteiten.

Naast de interne werkgesprekken zijn er gesprekken gevoerd met externe personen. Een gesprek 
met Kees Jan Flederus, programmamanager dienstverlening van de gemeente Lingewaard en 
een gesprek met Prof. Dr. J. de Moor, voorzitter van de WMO raad van de gemeente Lingewaard. 
Tevens is er een bezoek gebracht aan de gemeente Utrecht en de gemeente Haarlem waar de 
platform cq wijkraad problematiek uitvoerig is besproken.
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Evaluatie
Door de leden van de werkgroep wordt geconstateerd dat er meerdere aandachtsvelden zijn waar 
verbeteringen kunnen worden aangebracht.

• Wijkplatforms zijn, met een knipoog gezegd, de wipkip voorbij. Zij willen zich bezig houden 
  met de veiligheid en het welzijn van de wijk en of het dorp. Slecht onderhouden voetpaden, 
  overhangende struiken, een verkeerd geplaatst bord etc. zijn niet alleen meer de onder- 
 werpen waar een wijkplatform zich mee moet bemoeien. (Opgemerkt dient te worden dat  
 deze verandering in het Platform Doornenburg al enkele jaren eerder is ingezet. De betrok- 
 kenheid bij de leefbaarheid en veiligheid van het totale dorp, inclusief de infrastructurele 
  aspecten die toeristische hoogtepunten verlangen en het uitgebreide beschermde buiten- 
 gebied, hebben er voor gezorgd dat dit platform al een omslag in de werkwijze heeft  
 gemaakt). Het is interessant om te onderzoeken of vergroting van het werkgebied, door  
 samenvoeging van wijkplatforms, in de kernen Bemmel, Gendt en Huissen tot vergroting van 
  acceptatie bij politiek en ambtenaren leidt en tot kwaliteitsverbetering bij de platform- 
 leden. Een andere optie, om grotere zaken aan te pakken, en tegelijkertijd de afstand  
 tussen wijkplatform en bewoners te handhaven, is vorming van een samenwerkingsverband 
 tussen de voorzitters en enkele platformleden per dorpskern. Dat overlegorgaan kan dan per 
 geval een projectgroep opzetten om wijkoverschrijdende onderwerpen aan te pakken.

• Het traject na het indienen van een werkplan verdient verbetering. Te vaak gebeurt het dat 
 afspraken niet worden nagekomen en plannen verkeerd worden uitgevoerd. De mensen van de  
 afdeling IVB werken zich een slag in de rondte, maar ondervinden te weinig steun en mede- 
 werking bij hun collega-ambtenaren.

• Het instituut wijkplatform heeft onvoldoende statuur. Niet benoemd door de gemeente en 
  niet gekozen door de bewoners. Vlees noch vis en dat is op dit moment nog dagelijks te  
 bemerken door de attitude van sommige ambtenaren en lokale politici. 

• Stuurgroepvergaderingen. Te veel hoofden van afdelingen die geen werkelijke bijdrage  
 hebben aan het geheel en er wordt te veel aandacht en dus te veel tijd aan de werkplannen  
 besteed. Er wordt niet daadwerkelijk gestuurd. Er wordt geen visie ontwikkeld. Er wordt geen  
 kwaliteit bewaakt. Opgemerkt dient te worden dat er geen parameter is die een dergelijke
  bewaking objectief mogelijk maakt.

• De werkgroep heeft in gesprekken met diverse personen geconstateerd dat de invoering van  
 de WMO zal leiden tot een verzwaring van het takenpakket van het wijkplatform. De aandacht 
 voor welzijn, samen wonen, voorzieningen, ouderen, cohesie in de wijk, betrokkenheid van 
 een ieder voor de plek waar hij/zij woont, speciale aandacht voor de doelgroep jeugd eisen 
  vaardigheden die, op dit moment, niet voorhanden zijn. 
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De plaats van het wijkplatform
De plaats van het wijkplatform hangt nauw samen met de maatschappelijke ontwikkeling, die 
o.a. in de WMO handen en voeten heeft gekregen. Op wijkniveau dienen activiteiten te worden 
ontplooid om tot verbetering van de leefomstandigheden te komen. Dit betekent: bewoners nog 
meer betrekken bij de verantwoordelijkheid voor hun omgeving, daarin intensiever laten partici-
peren en proberen dat zij zich als participerende burgers gaan gedragen. Goed burgerschap leidt 
tot actief burgerschap en dat leidt weer tot een plaatselijke samenleving met aandacht voor 
ieders sociale omgeving. 

Wijkplatform 

Een wijkplatform is een adviesorgaan vanuit de wijk voor het college van burgemeester en 
wethouders. Het wijkplatform bestaat uit een groep bewoners, ondernemers en vertegenwoor-
digers van organisaties die actief zijn in de wijk. De leden wonen in de wijk of hebben er een 
onderneming.

Advies aan het college

Het wijkplatform kan het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd allerlei adviezen geven over 
zaken die de wijk aangaan. Dat varieert van het wijkprogramma, projecten, beleid, beheer tot  
bepaalde knelpunten in de wijk. Het wijkplatform bepaalt daarbij zelf zijn agenda: waarmee ze 
zich wel willen bemoeien en waarmee niet. De adviezen van het wijkplatform - en de reactie van 
het college van burgemeester en wethouders hierop - worden gepubliceerd op de gemeente site. 

Legitimiteit 

Een wijkplatform is formeel geen afspiegeling van de wijkbewoners en hoeft dat ook niet te 
zijn. Het houdt rekening met de belangen van alle wijkbewoners en pleit voor die belangen. 
Wel wordt geprobeerd om de verschillende geledingen van de bevolking aan het wijkplatform te 
laten deelnemen. Een wijkplatform wordt niet gekozen. Dat is een bewuste keuze geweest van de 
gemeenteraad. Zij heeft als gekozen volksvertegenwoordiging het laatste woord.
Omdat een wijkplatform niet gekozen is, houdt het voor de onderwerpen ruggespraak met wijk-
bewoners om voor de wijkbelangen op te kunnen komen.
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Bijzondere positie

Het wijkplatform is door de gemeenteraad aangesteld als adviesorgaan voor het college van 
burgemeester en wethouders. Het college wil dat adviezen van het wijkplatform zichtbaar van 
invloed zijn op het gemeentelijk beleid en het wijkplatform zo vroeg mogelijk bij beleidsplannen 
en projecten betrekken. Zo kunnen zij in een vroeg stadium meedenken met de gemeente en 
adviezen geven. Het college en de gezamenlijke wijkplatforms ondertekenen een convenant om 
hier afspraken over te maken.
Wijkplatforms nemen dus een bijzondere positie in voor de gemeente. Dit betekent echter niet 
dat de gemeente alleen met de wijkplatforms praat. De gemeente informeert en betrekt ook 
andere belangengroepen, adviesorganen, maatschappelijke partners en individuele bewoners en 
ondernemers zoveel mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk.
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Convenant tussen de wijkplatforms 
en het college van Burgemeester en wethouders

In dit convenant worden de volgende wederzijdse afspraken tussen wijkplatforms en het college 
van Burgemeester en wethouders vastgelegd:

1a. Wijkplatforms verbinden zich als groep 
van actieve betrokkenen uit de wijk tot het  
adviseren van het college. Jaarlijks zal het eigen 
functioneren en de samenwerking met de amb-
tenaren worden geëvalueerd.

2a.  Wijkplatforms zullen, waar mogelijk, de 
door het College gevraagde adviezen geven en 
zo nodig de ongevraagde adviezen. Een niet 
gegeven advies geldt niet als een instemmend 
advies.

3a.  Wijkplatforms leggen verantwoording 
af over hun wijkgericht werken middels ‘eigen’  
informatievoorziening aan zo veel mogelijk  
bewoners en belanghebbenden.

4a.  Wijkplatforms vormen de ogen en oren 
van de wijk middels hun individuele en collec-
tieve netwerk en middels het houden van mini-
maal één raadpleging per 2 jaar.

5a.  Wijkplatforms zorgen voor een goed func-
tioneren van het platform als afspiegeling van 
de wijk en stellen hiertoe een huishoudelijk  
reglement op. 
Wijkplatforms stellen een begroting op en ver-
antwoorden hun uitgaven.

1b.  College verbindt zich, zo vroeg mogelijk, 
de Wijkplatforms te betrekken in beleidsvoorbe-
reiding. Hiertoe zal het jaarlijks, per onderwerp, 
per wijk afspraken maken, over de te behande-
len onderwerpen.

2b.  Het College zal bij de door haar gevraagde 
adviezen kenbaar maken wat door haar beoogde 
grenzen zijn van het advies.
Het College zal ontvangen adviezen tijdig voorzien 
van een heldere reactie met een positieve insteek.
Het College zal de adviezen overnemen tenzij deze 
strijdig zijn met budgettaire beperkingen, stede-
lijk of bovenstedelijk beleid of andere belangen.

3b.  Het College faciliteert deze informatie-
voorziening van de wijkplatforms en legt verant-
woording af over hun wijkgericht werken aan de 
gemeenteraad en stelt de wijkplatforms in de 
gelegenheid de gemeenteraad hiertoe te infor-
meren. De wethouder zal, op verzoek, verslag 
doen van zijn/haar wijkgericht werken in de 
wijkplatformvergadering.

4b.  Het College faciliteert deze menings-
vorming door tijdig de gevraagde informatie 
te leveren en voldoende middelen en bestuurs-
informatie voor waardevolle resultaten van de 
raadpleging.

5b.  Het College faciliteert de wijkplatforms 
met voldoende middelen en ondersteuning door 
het IVB bureau. Het College zal de wijkplatforms 
actief ondersteunen bij de samenstelling van 
het wijkplatform als afspiegeling van de wijk.
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Dagelijks bestuur wijkplatform 

Het wijkplatform heeft een voorzitter en een secretaris die eventueel aangevuld met één of 
meer leden het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur komt bijeen in verband met de uitvoering 
van besluiten, voortgang, tussentijdse ontwikkelingen of de voorbereiding van de platform-
vergadering. Het platform(-bestuur) zorgt zelf voor verslaglegging en uitnodigingen. Het wijk-
platform bepaalt de samenstelling van het bestuur. In geval van vacatures wordt het onderwerp 
“samenstelling bestuur” op de agenda geplaatst. Indien wijkplatformleden de behoefte hebben 
zich over zittende bestuursleden uit te spreken, kan men verzoeken dit punt voor de volgende 
wijkplatformvergadering te agenderen. 

Werkgroepen van het wijkplatform 

Om de zaken die veel voorbereiding vragen, goed in de wijkplatformvergadering te behandelen, 
kan het wijkplatform werkgroepen instellen. Die werkgroepen zijn veelal samengesteld uit wijk-
bewoners die bij dat onderwerp betrokken zijn. De werkgroepen brengen verslag uit aan het 
platform. Brieven van de werkgroep aan instanties worden eerst voorgelegd aan het bestuur van 
het platform en ondertekend door de secretaris of de voorzitter.

Openbare platformvergaderingen en uitnodigingen 

De wijkplatformvergaderingen zijn openbaar en worden bij voorkeur ‘s avonds gehouden, zodat 
ook overdag werkende bewoners aanwezig kunnen zijn. De data worden bekendgemaakt via de 
wijkkrant,  internetsite, alsook de internetsite van de gemeente Lingewaard. Daarnaast worden 
wijkbewoners die recent een aantal vergaderingen van het platform hebben bijgewoond, nog 
schriftelijk uitgenodigd. 

Agenda platformvergadering 

Tot aan het begin van de vergadering - liefst eerder - kunnen agendapunten aangemeld worden. 
Het is vervolgens aan de vergadering om de agenda vast te stellen. Alle wijkaangelegenheden 
kunnen aan bod komen, tenzij er naar het oordeel van de vergadering dringende redenen zijn 
een onderwerp niet te behandelen. 
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Frequentie 

Wijkplatforms komen tenminste tien maal per jaar bijeen. Als gebeurtenissen in de wijk daartoe 
aanleiding geven kan het wijkplatform extra vergaderingen houden. Het staat overigens elk  
platform vrij zo vaak bijeen te komen als het zelf verkiest. 

Besluitvorming in vergadering platform 

De standpunten van de aanwezigen in een wijkplatformvergadering berusten op een uitwisseling 
van argumenten. Het ligt dan ook niet voor de hand om tot besluiten te komen met een nipte 
meerderheid van de stemmen. Voor de meeste onderwerpen die aan wijkbewoners of instanties 
worden voorgelegd, is op zijn minst in het wijkplatform zelf een breed draagvlak gewenst.

Procesbegeleiding en ondersteuning 

Wijkplatforms kunnen aanspraak maken op ondersteuning van de procesbegeleiders.

Het basisaanbod dat aan elk wijkplatform geleverd wordt bestaat uit:

• Ondersteuning van het wijkplatform, bestaande uit voorbereiding van en aanwezigheid bij 
 vergaderingen, advisering, assistentie bij het opstellen van brieven en notities, onderzoek,  
 inwinnen van informatie, zorgdragen voor draagvlak in de wijk, helpen bij het voeren van  
 onderhandelingen, organiseren van bewonersbijeenkomsten, opzetten van werkgroepen, 
 werving en in het algemeen een bijdrage leveren aan de continuïteit van het wijkplatform.
• Onderhouden van contacten met de overige partners in wijkbeheer zoals wijkcoördinatoren,  
 gemeentelijke diensten, politie, provincie, waterschap en woningbeheerders.
• Ondersteuning bij bijzondere projecten zoals herinrichtingsplannen en het tot stand brengen 
 van voorzieningen in de wijk.
• Secretariële dienstverlening bestaande uit het verzendklaar maken van stukken, het vervaar- 
 digen van uitnodigingen en presentaties en bijhouden van adresbestanden.
• Financieel en administratieve dienstverlening in de vorm van het beheer van organisatie- 
 budgetten en het administreren van de wijkbudgetten. 

Financiën 

Voor de organisatiekosten van het wijkplatform verstrekt de gemeente jaarlijks een bedrag. Het 
wijkplatform krijgt jaarlijks van de gemeente eveneens een waarderingssubsidie, die geheel naar 
het inzicht van het wijkplatform besteed wordt. 
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Meningspeiling in de wijk 

Als het wijkplatform een ingreep in een beperkt gebied van de wijk voorstelt, kan worden vol-
staan met een enquête van de bewoners in dat (kleine) gebied. Voor ingrepen die een hele wijk 
aangaan kunnen bewoners via de gemeentepagina in de lokale krant of via het platformblad 
worden geïnformeerd met een oproep aan bewoners om te reageren.

Een enquête-uitslag is een indicatie. Een enkele keer is die indicatie ook voor de gemeente vol-
doende, maar andere keren is de gemeente gebonden aan officiële inspraakprocedures.

Ook kan het wijkplatform een verdeeld advies geven onder vermelding van argumenten voor en 
tegen. Bij een nieuwbouwplan bijvoorbeeld kunnen de meningen van direct omwonenden en die 
van de overige bewoners tegengesteld zijn. In dat geval ligt het op de weg van het wijkplatform 
om beide meningen aan de gemeente bekend te maken.
Bij twijfel over de besluitvorming kunnen de procesbegeleiders adviseren.

Standpunten naar buiten brengen 

Het wijkplatform kan op twee manieren een standpunt naar buiten brengen:

Namens wijk of buurt als het heeft onderzocht hoe de betrokken wijkbevolking over het onder-
werp denkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor alles wat met de openbare buitenruimte te maken 
heeft.

Namens wijkplatform(bestuur) als het wijkplatform uitdrukkelijk aangeeft slechts als wijkplatform 
een standpunt in te nemen.

Wijkkranten 

Het wijkplatform communiceert met de wijkbewoners via de huis aan huis verspreide platform-
krant. In de krant staan de onderwerpen waaraan het platform werkt. Datzelfde geldt voor de 
activiteiten van diegenen die beroepshalve ten dienste van het platform staan, zoals proces-
begeleiders, wijkagenten van politie.
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Kwaliteit van platformmedewerkers
• In het kader van de invoering van de WMO en, in dat verband, de uitbreiding van de taken 
  van de wijkplatforms dient aan kwaliteitsverbetering van de leden van de wijkplatforms veel 
  aandacht te worden besteed.

• Cursussen en trainingen die naadloos aansluiten bij de uitbreiding van het huidige en  
 toekomstige takenpakket dienen continue te worden ontwikkeld.

• Het is wenselijk een werkgroep in te stellen bestaande uit ambtenaren en platform- 
 voorzitters die inventariseert welke opleidingsbehoefte er bestaat binnen de platforms en  
 welke behoefte wenselijk is. Vervolgens moet er een programma worden ontwikkeld dat  
 voldoet aan deze behoefte.
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Stuurgroepvergadering
Stuurgroepvergadering

Alles beschouwend komen wij tot de volgende bevindingen:
• Een stuurgroepvergadering stuurt niet.
• Een stuurgroepvergadering wil liever niet sturen, want dat kan ze niet. Beslissers kunnen zich 
  onvoldoende in het project verdiepen en ze missen inhoudelijke kennis en kennis over projecten.
• Een stuurgroepvergadering heeft nut omdat daarmee beslissers, de voorzitters die verant- 
 woordelijke zijn voor de toekenning van de bijdrage uit het IVB budget, betrokken worden  
 bij het project. Dat verhoogt het draagvlak.
• Een stuurgroepvergadering heeft dus nut. 
• Beleidsbepalers en beslissers willen een stuurgroepvergadering instellen en daar aan deel- 
 nemen om het draagvlak, ook voor de politiek, te verbreden. Daarnaast willen ze ook dat die 
  stuurgroepvergadering functioneert.
• Een stuurgroepvergadering heeft voor haar functioneren sturing nodig van deskundigen.  
 In essentie wil iedere stuurgroepvergadering dus gestuurd worden. Wij denken dat de meeste 
 beslissers zonder sturing door deskundigen een lichte wanhoop zouden voelen. En, dat is 
  maar goed ook. Je moet er niet aan denken dat beslissers echt actief sturing zouden gaan 
 geven aan processen die zij niet beheersen en die betrekking hebben op een inhoud waarvan 
  ze de essenties niet kennen.

Ergo: als de beslissers aan een functionerende stuurgroepvergadering wensen deel te nemen dan 
noopt dat tot sturing door deskundigen. Dat is nodig, dus dat moet. Dus willen de beslissers 
dat ook.

Maar toch…, of: dus toch maar…

In de praktijk zijn stuurgroepvergaderingen heel bruikbare gremia om draagvlak te creëren. Ook 
roept de behandeling van een onderwerp in de stuurgroepvergadering bij de leden een gevoel 
van urgentie op. De data van stuurgroepvergaderingen dwingen alle comparanten om voor die 
tijd hun zaakjes op orde te hebben. De stuurgroepvergadering is immers heel belangrijk in deze 
vorm. 
De stuurgroep is een gremium waaromheen het fijnmazige netwerk van deelbesluitjes wordt  
georganiseerd. Het is de kapstok van besluiten. Zelfs als die elders worden genomen.
Er wordt in de stuurgroep geen visie ontwikkeld. Het is interessant te onderzoeken op welke 
wijze een permanente visie ontwikkeling wordt ingepast in de agenda van de stuurgroep.

Er wordt in de stuurgroep geen kwaliteit van de werkzaamheden bewaakt. Opgemerkt dient te 
worden dat er geen parameter is die een dergelijke bewaking objectief mogelijk maakt. Het is 
een aanbeveling om op korte termijn een dergelijk sturingselement te ontwikkelen.
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Procesbegeleiders
Procesbegeleiders van de wijkplatforms zijn, binnen de huidige structuur, niet te benijden.  
Zij proberen de wensen van de wijkplatforms binnen de interne organisatie te verkopen en  
moeten de antwoorden die zij, als procesbegeleider, vanuit de ambtelijke organisatie ontvangen, 
met hetzelfde elan en enthousiasme verkopen aan de leden van het wijkplatform. Tevens moeten 
zij er op toe zien dat de kwaliteit van de input en de output gegarandeerd is. Een proces- 
begeleider is derhalve een geweldige balletdanser, echter wel wat eenzijdig: een proces- 
begeleider zit continue in een spagaat.

	 Quality	is	free,	but	it	is	not	a	gift” (Phil Crosby) 

Hoewel de interne ambtelijke organisatie haar burgers wil zien als klanten is dit een volstrekt 
verkeerde voorstelling van zaken. Een klant is vrij om te kiezen waar hij zijn producten koopt.  
In deze huidige en niet te veranderen situatie is en blijft de burger verplicht om bij zijn gemeen-
telijke overheid zaken te doen. Een vorm van gedwongen winkelnering. In deze blijft bij de klant, 
de burger, altijd een gevoel dat hij kan worden overgeleverd aan de arrogantie van de macht. 
Kwaliteit en een voortdurende bewaking van deze standaard, is derhalve het enige middel om de 
burger in vertrouwen de diensten van de gemeentelijke overheid te laten afnemen.

Het woord ‘kwaliteit’ ligt tegenwoordig op ieders lip. Al dan niet gevolgd door ‘zorg’, ‘systeem’, 
‘beheersing’, enzovoort. En hoewel iedereen hetzelfde woord ‘kwaliteit’ gebruikt, is het maar de 
vraag of ook iedereen er hetzelfde mee bedoelt. 

Een definitie van kwaliteit, in deze setting, die in veel gevallen bruikbaar is gebleken (maar 
uiteindelijk natuurlijk dezelfde makke heeft als elke andere) is deze: 

	 Voldoen	aan	de	verwachtingen	van	de	medeburger.

Met deze definitie kan het begrip kwaliteit goed uitgewerkt worden. 

De definitie geldt voor de gehele organisatie. Kwaliteit is dus niet voorbehouden aan de  
afdelingen of personen die direct contact hebben met de burger. Het is wel zo dat personen of 
afdelingen de kwaliteit uiteindelijk waar zullen moeten maken. Dat kunnen zij echter niet als 
zij hun werk niet goed kunnen doen, bijvoorbeeld doordat ze verkeerde materialen of verkeerde 
informatie aangeleverd krijgen, of dat dit te laat gebeurt. Om dus aan de verwachtingen van 
de externe klant (de burger/vrijwilliger) te kunnen voldoen, moeten hun interne leveranciers  
(= van binnen de organisatie) de juiste producten of diensten leveren. 
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Zij zijn dus de (interne) klant van die interne leverancier! Ditzelfde geldt uiteraard ook weer 
voor die interne leverancier, enzovoort. Het begrip ‘klant’ heeft dus niet alleen betrekking op 
de externe klant, de burger, maar ook op de interne klant. De definitie van kwaliteit moet dus 
gelezen worden als:

	 Voldoen	aan	de	verwachtingen	van	de	interne	en	de	externe	klant,	
	 de	burger.

De klant (zowel intern als extern) zal heel expliciet zijn in het uitspreken van een aantal van 
zijn verwachtingen. Een aantal andere verwachtingen vindt hij zó vanzelfsprekend, dat hij er zelf 
niet eens aan denkt om ze te noemen, of omdat hij denkt dat de leverancier ze toch wel snapt. 
De verwachtingen die een klant uitspreekt zijn ‘makkelijk’, juist doordat ze expliciet gemaakt 
worden. Er hoeft ‘alleen maar’ gezorgd te worden dat het product of de dienst daaraan voldoet. 
De verwachtingen die de klant niet  uitspreekt zijn veel lastiger. Zolang er aan voldaan wordt zal 
de klant zich niet laten horen. Wordt er echter niet aan voldaan, dan is Leiden, lees Lingewaard, 
in last. Het kan daarbij zinvol zijn de vanzelfsprekende verwachtingen expliciet te maken, en er 
dus uitgesproken verwachtingen van te maken. 
De definitie van kwaliteit kan dus nogmaals worden verduidelijkt: 

	 Voldoen	aan	de	uitgesproken	en	vanzelfsprekende	verwachtingen	
	 van	de	interne	en	de	externe	klant.	

De definitie van kwaliteit houdt dus ook in dat kwaliteit in ieders dagelijks werk niet iets extra’s 
is, iets dat bovenop het ‘normale werk’ komt. 

Nee, kwaliteit is ieders werk.
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Aanpassingen van het handboek
In verband met de verbreding van het werkveld, de daarmee gepaard gaande vergroting van de 
verantwoordelijkheden en de intensivering van de werkzaamheden denken wij dat het verstandig 
is om de leden een vrijwilligersvergoeding voor gemaakte reis- telefoon- en computerkosten te 
verlenen. 

Wij stellen voor alle leden van het dagelijks bestuur en de permanente leden van de wijkplatform-
vergadering en de werkgroepen een vrijwilligersvergoeding van €100,-- per jaar te verlenen.  
Op deze wijze kan een ieder beslissen of van dit bedrag nog eens “teambuilding activiteiten” 
moeten worden gehouden die dan, vanzelfsprekend, worden betaald uit een eigen bijdrage.

Door ons gevoerde klankbordgesprekken geven een ander beeld van de voorgestelde vergoeding.
Gelet op de werkzaamheden en het tijdsbeslag dat het wijkplatform vraagt en dit alles gerela-
teerd aan vacatiegelden voor commissievergaderingen, ook vrijwilligerswerk ten dienste van de 
gemeenschap maar met een politieke achtergrond, wordt de door ons voorgestelde vergoeding 
als minimaal gekwalificeerd. Het verdient aandacht om in de nabije toekomst eens een studie te 
maken over deze vorm van beloning en de effecten hier van.
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Conclusie en aanbevelingen
De ontstaansgeschiedenis van het wijkplatform zegt veel over de huidige drang naar verandering. 
Bij de start van de wijkplatforms werden de aandachtsgebieden beperkt tot leefbaarheid en ver-
keer. Deze twee beperkte werkvelden worden nu door velen als een keurslijf ervaren, dat niet meer 
past bij de ontwikkelingen die de wijkplatforms doormaken. Men wordt nu, veel meer dan in het 
verleden, geconfronteerd met infrastructurele projecten die wijkplatform overstijgend zijn en een 
andere projectmatige aanpak vragen. Ook de WMO en de beleidsnota die de WMO raad heeft gefor-
muleerd stelt andere eisen en daarmee grotere kwalitatieve veranderingen aan de wijkplatforms.

Een ander probleem in de acceptatie van wijkplatforms als serieuze gesprekspartner is de legiti-
matie die een wijkplatform heeft. Teneinde de wijkplatforms meer legitimiteit te geven stellen wij 
het volgende voor:
• De wijkplatforms geven gevraagd en ongevraagd advies over welzijn (in de meest uitgebreide 
  zin van het woord).
• De gemeente dient de wijkplatforms in een vroeg stadium te betrekken bij de beleids- 
 voorbereiding van plannen.
• De wijkplatforms leggen verantwoording over hun handelen af aan de bewoners van hun wijk. 
• Als B en W de voorstellen, om wat voor reden ( financiën,  hogere overheden etc.) niet over- 
 nemen dienen zij aan de gemeenteraad daarover verantwoording af te leggen.
• Door de wijkplatforms als gelijkwaardige partner aan te merken, en niet als een gewone  
 vrijwilligersorganisatie, ontstaat vanzelf een andere gezagsverhouding binnen het ambtelijke  
 apparaat t.o.v. die wijkplatforms.
• Er wordt in de stuurgroep geen visie ontwikkeld. Het is interessant te onderzoeken op welke 
 wijze een permanente visie ontwikkeling wordt ingepast in de agenda van de stuurgroep.
• Er wordt in de stuurgroep geen kwaliteit van de werkzaamheden bewaakt. Opgemerkt dient te 
  worden dat er geen parameter is die een dergelijke bewaking objectief mogelijk maakt. Het is  
 een aanbeveling om op korte termijn een dergelijk sturingselement te ontwikkelen.
• Het is wenselijk een werkgroep in te stellen bestaande uit ambtenaren en platformvoorzitters die
  inventariseert welke opleidingsbehoefte er bestaat binnen de platforms en welke behoefte wen- 
 selijk is. Vervolgens moet er een programma worden ontwikkeld dat voldoet aan deze behoefte.
• Het is interessant om te onderzoeken of schaalvergroting van de Wijkplatforms het platform- 
 werk inhoudelijk interessanter en daardoor uitdagender maakt. Wellicht is dit een stimulans 
 voor de burger om zich voor het Wijkplatform in te zetten.
• In Bemmel, Gendt en Huissen een overlegorgaan, bestaande uit de platformvoorzitters aan- 
 gevuld met enkele leden van elk wijkplatform, op te starten teneinde wijkoverstijgende zaken 
 projectmatig aan te pakken. 
• Door ons gevoerde klankbordgesprekken geven een ander beeld van de door de werkgroep voor
 gestelde vergoeding. Gelet op de werkzaamheden en het tijdsbeslag dat het wijkplatform vraagt  
 en dit alles gerelateerd aan vacatiegelden voor commissievergaderingen, ook vrijwilligers- 
 werk ten dienste van de gemeenschap maar met een politieke achtergrond, wordt de door de 
  werkgroep voorgestelde vergoeding als minimaal gekwalificeerd. Het verdient aandacht om in  
 de nabije toekomst een studie te maken over deze vorm van beloning en de effecten hier van.




