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 Wijkvernieuwing ‘Beijum Bruist!’ werkt aan een wijk waar iedereen tot zijn recht komt

 en deelneemt aan de samenleving.  Gemeente en woningcorporaties doen dat samen met

    bewoners, ondernemers en scholen.
www.facebook.com/beijumbruist

Meedoen? Mail dan naar info@beijum.nl

Sterk Netwerk Beijum: Samen met de wijk

Tijdens de eerste bijeenkomst 
van het Sterk Netwerk Beijum 
in oktober 2019 kwamen meer 
dan zestig mensen van diverse 
beroepsgroepen en bewo-
nersorganisaties bij elkaar om 
kennis te maken met elkaar en 
elkaars werk.

Inmiddels zijn we al bijna 
tweeëneenhalf jaar, zeven 
bijeenkomsten en heel veel kof-
fiedates verder. Tijd om de ba-
lans op te maken, om terug te 
kijken, maar zeker ook vooruit.  
Want welke thema’s moeten 
de komende twee jaar aan bod 
komen? De Sociale Agenda van 
het Sterk Netwerk moet daarop 
aangepast worden.

Tot nu toe
Terwijl de deelnemers digitaal 
binnendruppelden in de on-
linebijeenkomst op 3 februari, 
konden ze een fotorapportage 
zien van alle vorige keren dat 
het Sterk Netwerk bij elkaar 
kwam. Vanwege corona was dat 
soms een buitensessie of een 
wandelsessie. 
De thema’s van de bijeenkom-
sten varieerden, waarbij de 
eerste paar vooral gingen over 
het opstellen van een Soci-
ale Agenda voor 2020-2021. 
Daarna ging het over eenzaam-
heid, over vrijwillige inzet en 
over armoede. In oktober vorig 
jaar konden we gelukkig weer 
samenkomen in het Trefpunt 
om over dit laatste, belangrijke 
thema te spreken.

Thema’s
Eigenlijk bleek dat alle thema’s 
die in 2020 waren vastgesteld 
nog altijd actueel zijn. We wil-
len er dus mee doorgaan. Niet 
zonder een paar aanvullingen. 
Ouder worden in Beijum is 
een thema dat steeds meer 
aandacht verdient. En verder: 
veiligheid voor alle bewoners, 

iedereen doet mee, contact 
tussen jong en oud en duur-
zaamheid, met name voor 
mensen met een krappe beurs 
(energiearmoede). Armoede 
is en blijft een thema dat ook 
samenhangt met eenzaamheid, 
met (digitale) laaggeletterdheid 
en de mogelijkheid van kin-
deren om op te groeien in een 
veilige, gezonde omgeving, met 
volop kansen voor de toekomst. 
Opgroeien in armoede “vormt 
je voor de rest van je leven.”

Elkaar opzoeken
Vanwege corona is het onder-
linge contact anders en minder 
geworden. Daarom is elkaar 
opzoeken juist extra belangrijk 
geworden: we moeten “op-
nieuw gaan bouwen”. En zo 
ontstaat er “een verbond van 
professionele en vrijwilligersor-
ganisaties die elkaar vasthou-
den.” De koffiedates houden 
we er dus in! Maar ook elkaar 
beter op de hoogte houden van 

waar we mee bezig zijn, een 
contactlijst delen en vooral 
elkaar ontmoeten. En aange-
zien er heel veel gebeurt in 
Beijum aan bewonersinitia-
tieven, moet er niet gepraat 
worden over de wijk, maar 
met de wijk. Dat kan door 
klein te beginnen, bijvoor-
beeld in een heerd of cluster 
van heerden. “Geen zware 
thema’s maar eerst elkaar 
leren kennen als bewoners 
en professionals; vertrouwen 
opbouwen en dan de diepte 
in.”

En dat was misschien direct 
wel het belangrijkste leer-
punt van de middag: niet 
praten, maar doen. Samen 
werken om armoede be-
spreekbaar te maken en te 
verlichten, samen werken 
om eenzaamheid tegen te 

gaan. Want samen bereiken 
we meer en zo wordt het 
Sterk Netwerk steeds sterker.

De gebruikte citaten zijn van 
deelnemers aan de online-
bijeenkomst.

De foto-rapportage is te zien 
op https://www.beijum.nl/
beijum-bruist/sterk-netwerk/

Sterk Netwerk Beijum

Samen met bewoners bundelen professionals en organisaties in de wijk hun krachten. Dat 
doen ze in een netwerk waarin ze samenwerken en activiteiten op elkaar afstemmen. Door 
samen te komen in grote netwerkbijeenkomsten en door één op één ‘koffiedates’, om kennis 
te maken en (vak)kennis uit te wisselen. 

De Sociale Agenda 2020-2021 bestaat uit vier thema’s: Iedereen doet mee, Toekomst met 
perspectief, Gezonde en Kansrijke Generatie en Ouder worden in Beijum.

“Praat niet over de
  wijk, maar met de
  wijk”

22 april 2021: Wandelsessie ‘Leer je wijk kennen’.

7 oktober 2021: Thema Armoede.

 24 september 2020: Trommelsessie, klap op de Sociale Agenda.

 8 oktober 2019 In gesprek met elkaar.

8 oktober 2019: Startbijeenkomst Sterk Netwerk.

“Stoppen met
  veel praten,
  vooral doen”


