
 

 

Wijksteunpunten: begin bij de wensen van de wijkbewoners 

 

Mensen willen langer in hun huidige woning kunnen blijven wonen, ook wanneer men beperkingen krijgt. Dit vergt in-

spanningen op het gebied van woningen en voorzieningen in de omgeving. Op het gebied van voorzieningen speelt een 

wijksteunpunt een grote rol. Een wijksteunpunt is in brede zin te omschrijven als ‘een voorziening die op dorps- of wijk-

niveau voorziet in ontmoetingsmogelijkheden, zorg- en dienstverlening’ (Bron: Wijksteunpunten in Noord Holland). Wijk-

steunpunten zijn er in alle soorten en maten. Hoe groter het steunpunt, hoe meer verschillende functies deze bevat. Het 

aanbod van functies dient afgestemd te worden op de vraag van de mensen die er uiteindelijk gebruik van moeten ma-

ken. Een belangrijk startpunt bij het opzetten van een steunpunt is dan ook het vragen naar de wensen van de toekom-

stige gebruikers ten aanzien van dit steunpunt. 

 

Begin bij de bewoners in de wijk 

Veelal is het doel van een steunpunt mensen met beperkingen te ondersteunen in het zelfstandig wonen in een wijk of 

een dorp. Om echter te voorkomen dat mensen met een beperking alleen nog maar in aanraking komen met andere 

mensen met een beperking, is het toevoegen van voorzieningen voor het algemeen nut van belang. Betrek derhalve 

ook andere doelgroepen bij de inventarisatie van de behoeften. Voorzieningen die voor alle bewoners in de wijk belang-

rijk zijn, zijn een levensmiddelenzaak / buurtsuper, een huisarts, een apotheek, een bank/postkantoor/geldautomaat, 

een kapper en een winkelcentrum. De functies die een steunpunt kan bevatten zijn naast eventuele algemene voorzie-

ningen veelerlei. Hieronder zijn een aantal clusters geformuleerd, met daarachter mogelijke functies die onder dit cluster 

vallen. 

 

Functieclusters Mogelijke functies 

• Informatie en advies : ouderenadviseur 

• Ontmoeting, participatie en welzijn : ontmoetingsruimte, grand café 

• Wonen : nabij seniorenwoningen /woonzorgcomplex 

• Zorg : dagopvang, alarmering vanuit steunpunt 

• Diensten en ondersteuning : administratieve ondersteuning 

• Algemene zorg en medische voorzieningen : huisarts, apotheek, gezondheidscentrum etc. 

• Culturele en publieksvoorzieningen : restaurant, theater, bioscoop etc. 

 

Door middel van onderzoek in de vorm van enquêtes en/ of groepsdiscussies kan goed in kaart worden gebracht waar-

aan behoefte is in de wijk of in het dorp. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het huidige aanbod. Het is zon-

de om een dure voorziening te realiseren, terwijl deze in de wijk ernaast of vlakbij al bestaat. Welke voorzieningen be-

langrijk zijn, verschilt per wijk. De ene wijk is de andere niet en het huidige aanbod in de ene wijk verschilt erg van het 

aanbod in een andere wijk. Bij het in kaart brengen van de wensen is derhalve maatwerk vereist.   

Exploitatie 

Nadat inzichtelijk is gemaakt aan welke voorzieningen en diensten behoefte is in een wijk, dient gekeken te worden naar 

de manier waarop dit rendabel in een steunpunt kan worden gerealiseerd. Dit is een traject waarbij veel wordt gevraagd 

van de aanbieders van de voorzieningen. Hierop zal in dit artikel verder niet dieper in worden gegaan. Wel kan gecon-

cludeerd worden dat een grondige inventarisatie van de vraag naar voorzieningen een eerste stap is tot het realiseren 

van een rendabel steunpunt. 
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