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DE WIJK GEOGRAFISCH IN BEELD
De omgeving en ligging van een wijk beïnvloeden 
de veiligheid en gezondheid. Met een geografisch 
beeld breng je deze invloed in beeld.

EEN VEILIGE EN GEZONDE WIJK
SAMEN BRENGEN WE DE CONDITIE IN BEELD

WIJKONTWIKKELINGEN
Wat is er in het verleden gebeurd en 
wat staat er te gebeuren? Wat zijn 
noemenswaardige bijzonderheden? 
In deze stap breng je deze 
ontwikkelingen in kaart.

WIJKFOTO
Je brengt alle opgehaalde informatie bij elkaar in 
een tussenrapportage en werkt aan een gedeeld, 
integraal beeld. De betrokkenen worden  
geïnformeerd over de resultaten tot nu toe.

KENNISSESSIE
We maken kennis met elkaar en  
elkaars uitdagingen. We toetsen 
of we het resultaat herkennen en 
bepalen wat we met de resultaten 
kunnen én willen.

Wij werken in Brabant aan een regio waar inwoners in alle gevallen goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Als Veiligheidsregio kunnen en willen wij dat niet alleen. 
Dat lukt alleen samen. Met overheidsorganisaties; bedrijfsleven; onderwijs; zorg én inwoners zelf. We gaan op zoek naar de kwetsbaarheden en risico’s in onze regio rond (fysieke) 
veiligheid en gezondheid. Van daaruit zoeken we  met elkaar naar oplossingen. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak. Dat is namelijk concreet, herkenbaar én dichtbij.
Dit stappenplan helpt je bij het in kaart brengen van de conditie van een wijk.

Samen maken we de regio veiliger. Daar worden we in Brabant sterker van. weerbaresamenleving@vrbn.nl | redzamesamenleving@vrmwb.nl

EVALUEREN EN VERBETEREN
Tijdens het doorlopen van het stappenplan 
en aan het eind toets je of je op de goede 
weg bent. Je leert van wat beter kan en 
neemt dat mee in de doorontwikkeling  
van stap 01.

HET VERTREKPUNT
Op basis van bestaande 
databronnen komen we 
tot een gemeenschappelijk 
vertrekpunt.

CONCLUSIE 
Met de uitkomsten uit de kennis-
sessie kom je tot een gezamenlijke 
en definitieve conclusie. Deze 
conclusie en besluiten leg je vast  
in een uitvoeringsplan.

DE KEUZE VOOR EEN WIJK
Samen met de gemeente maken  
we een keuze voor de wijk die 
onderzocht moet worden.

OBJECTIEF OBSERVEREN
Samen met betrokkenen uit de wijk 
voer je objectieve observaties uit en 
beschrijf je wat je ziet en wat jou op-
valt. Het is goed om je te realiseren dat 
dit een momentopname betreft.

ACTORENANALYSE
Je brengt de belangen en rollen van alle betrokkenen 
in beeld die zich in de wijk bezig houden met gezond-
heid en veiligheid. Het gaat hier om professionals, 
ondernemers én inwoners.

IN GESPREK
Via interviews en enquêtes diep je de uitkomsten 
uit stap 9 verder uit. Dit doe je met inwoners en 
ondernemers die in de wijk wonen en/of werken 
en professionals die voor de wijk werken.

VEILIGHEIDSANALYSE
Door te kijken naar de volgende factoren breng 
je de veiligheidssituatie in beeld: Algemene 
veiligheid, Sociale veiligheid, Geweld,  
Vermogenscriminaliteit, Jeugd, Onveilig voelen.

GEZONDHEIDSANALYSE
Door de volgende factoren breng je 
de gezondheidssituatie van de wijk 
in beeld: Leefstijl, Lichamelijke 
gezondheid, Psychische 
gezondheid en Woonomgeving.

DESTEP-ANALYSE
Je beschrijft de wijk aan de hand van de 
factoren: Demografisch, Economisch, 
Sociaal-cultureel, Technologisch,  
Ecologisch en Politiek-juridisch.

SAMEN AAN DE SLAG
Het is tijd voor actie. Het uitvoeringsplan moet van  
papier komen en in de praktijk worden gebracht. Nu 
werken we echt samen aan een weerbare / redzame 
samenleving.
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