
DRAAIBOEK - CONCEPT!
LANG LEVE DE WIJKRAAD! DE WIJKRADENCONFERENTIE 2021

Voorzet voor een draaiboek voor de wijkradenconferentie op vrijdag 29 oktober in de middag 
 Een conferentie voor en door wijkraad-leden en andere actieve bewoners in Haarlem.  

Leren van elkaar, vooruitkijken, waarderend voor wat er allemaal wél lukt, want wat je aandacht geeft groeit!  

Alle onderdelen sluiten aan bij de vraag naar Scholing. We kunnen nog een prikbord toevoegen met de opleidingen waar vraag naar is.  Hangen we ook op waar ze al gebruik van kunnen maken op 
www.haarlemlink.nl 

TIJD WAT DOEL
VORM / EN BIJ WELKE AANBEVELING 

SLUIT HET AAN? TE DOEN/MEE TE NEMEN? WIE DUUR

12:00 voorbereiding alles klaar 1u

13:00 deur open, inloop warm ontvangst Koffie met iets lekkers? 30m

13:30 opening door iemand van een 
wijkraad uit de 
voorbereidingsgroep

Welkom heten! Welkom en iets vertellen over het 
programma

? 5m

13:35 Joop Hofman: hoofdspreker Over wijkraden, 
wijkmensen, samen stad 
maken en hoe je de 
agenda van buurten en 
bewoners leidend kunt 
maken.

Altijd nieuw gedoe. Joop Hofman) over hoe 
ABCD er anno 2021 voor staat en hoe je asset 
based kunt werken als wijk. Want de 
wijkraad is er niet om ‘de gemeente te 
redden’, maar is van de wijkbewoners! Door 
zelf sterk te worden, krijg je positie. Wat kun 
je daar aan doen?

Iets met een presentatie? Joop Hofman 30m

14:05 De wethouder Welke rol zien jullie voor 
de wethouder?

Kan bijvoorbeeld zijn: Jur Botter interviewt 
Joop, Joop interviewt de wethouder, of: de 
wethouder reageert op wijkraden of op de 
goede voorbeelden (dan na volgend 
onderdeel)

Besluiten hoe de wethouder van 
waarde kan zijn op deze conferentie!

? 5m
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14:10 Hoe dan? Op het podium zetten we 
knettergoede 
voorbeelden van 
wijkraden in Haarlem (en 
misschien wel 
daarbuiten?) We gaan 
waarderend onderzoeken 
hoe ze dat voor elkaar 
hebben gekregen! 
Ervaringen van 
betrokkenheid op 
wijkniveau met flow. Hoe 
zou je daar meer van 
kunnen krijgen?Mooie 
voorbeelden van 
wijkraden op allerlei 
terrein (communicatie, 
een actie, samenwerking, 
te gek resultaat, 
fantastische mislukking) 
in een korte estafette. 
Kunnen presentaties zijn, 
of Marije interviewt 
razendsnel iedereen. 

• Drie korte interviews. Welke drie goede voorbeelden 
komen langs?

Marije 
interviewt drie 
wijkbewoners

10m

14:20 Koffiepauze / wissel naar de 
zalen

10m
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14:30 Twee rondes van 45 minuten - Doorpraten met de drie goede 
voorbeelden, al dan niet apart in een 
ruimte of kring (Leren van elkaar) 

- Wijkraadmarketing (Olv Marije) 
(Aanbeveling 4, helpen bij het werven van 
leden en ook: meer “van” de wijk worden) 

- De behangrol voor begrip.  Doel: dat je 
weet hoe het werkt, en hoe je dan invloed 
krijgt, als wijkraad. We maken een 
timeline op een behangrol van een voor de 
wijk gemeentelijke werkwijze: die voor 
nieuwe (beleids)plannen en -projecten. 
Gemeente legt uit hoe het nu gaat. En we 
kijken met een ervaren wijkraadslid waar 
dan contactmomenten voor de wijkraad 
zouden kunnen en moeten en wat je dan 
als wijkraad zou moeten weten of doen.
(Sluit aan bij verschillende 
aanbevelingen) Was idee uit de 
voorbereidingsgroep, moet nog wel door 
iemand goed voorbereid en uitgewerkt 
worden om ook echt te lukken. (Risico: dat 
we er een luchtkasteel van maken: dat je 
denkt dat je als wijkraad vanaf nu bij alles 
altijd automatisch betrokken wordt.) 

Timmeren: ander moment 
Prototype: niet, of voor Brief aan de 
onderhandelaars 

Weten we goede begeleiders? 
Hebben we workshops die we hier 
ook zouden kunnen aanbieden waar 
behoefte aan is?

Deels nog te 
zoeken !

90m
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16:00 Korte pauze, wisseling 10m

16:10 Verder brengen, durf te vragen Wat er uit de groepen 
komt en nog hulp/
meedenkkracht nodig 
heeft, of juist een aanbod 

Amebtanren ook van harte welkom 
Wellicht: brief aan de onderhandelaars 

Korte pitches van deelnemers uit de sessies 
die ideeen en acties verder willen brengen 
met anderen. 

Ook kun je hier aangeven welke workshop je 
graag ook nog zou willen doen, voor een 
volgende keer. 

Mensen sluiten zich aan zodat je meteen 
ziet of het zin heeft om er energie in te 
steken. Of dat je het met een heel klein 
groepje doet of gewoon lekker alleen.

Komt uit de groepen en leidt tot 
werkgroepjes, clubjes etc 

Marije 
begeleidt

30m

16:40 Afsluiting door de 
voorbereidingsgroep al dan 
niet samen met Joop/Marije of 
wie ze erbij willen hebben

Actiepuntenlijst Wat kwam er uit de marktplaats ? 15m

16:55 Nog iemand een lintje/bosje 
bloemen/leuke verrassing/
afscheid dat gevierd moet?

Kennen de wijkraden iemand die op podium 
hoort?

? 5m

17:00 Einde
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