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Wijkwerking 

& 

gebiedswerking

Stedelijk preventieteam

1994 : start straathoekwerk

1995 : overgang naar 

buurtgericht straathoekwerk

1996 :  Buurtwerk
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Buurtwerk in 3 wijken

Heule            Marke     Lange Munte

Overlast problematiek, vooral 

met jongeren

Beginnende samenwerking 

tussen buurtwerkers –

wijkinspecteurs.
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Taken : 
1. Deelname aan buurtwerk activiteiten.

2. Kennismakingsronde binnen de buurt. 

3. Gezamenlijk overleg omtrent 

bepaalde problematieken.

4. Gezamenlijke preventieve aanpak.

Evaluatie : 
1. Positiever beeld van de wijkinspecteur bij 

bepaalde doelgroepen.

2. Buurtwerker wordt voor vol aanzien bij 

bepaalde doelgroepen.

3. Doorgeven van taken.

4. Geen verklikking, maar ondersteunende 

informatie.

5. Kostenbesparend. 
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DRIE ONTWIKKELINGEN AAN DE BASIS VAN GEBIEDSWERKING 
- ontmoetingscentra in de deelgemeenten

- buurtwerk  

- project Sint-Denijsestraat

GEBIEDSWERKING: WAT?

- gebiedswerking = territoriaal en dus ruimer dan thematisch of doelgroepgericht

- centrale begrippen: 

leefbaarheid 

sociale cohesie

bottom-up

participatie

geïntegreerd werken 

duurzaamheid

aandacht voor bepaalde doelgroepen i.s.m. buurt- en straathoekwerk

stad, OCMW en Politiezone: meer en meer gebiedsgericht werken

stadsbreed aandachtsgebieden

WIJKWERKING (PZVlas) BUURT- EN STRAATHOEKWERK (ocmw)

+ patrouilles (Noord, Centrum en Zuid)

GEBIEDSWERKING (stad)

rand binnenstad

focus 

- ontmoeting en gem.vorming

- communicatie

- hefboomprojecten

- 1 team binnenstad gw met dubbele focus 

inhoudelijk: ontm, gem.vorming & netwerking

territoriaal: Kortrijk-O, -Z-O & Lange Munte

- complementariteit buurtwerk

gebiedsteams en stuurgroepen
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17 gebieden: onderscheid rand en binnenstad

rand: cultuurfunctionaris / gebiedswerker in OC die, net als de 

wijkinspecteur, dicht bij de mensen staat 

binnenstad: moeilijker verhaal voor gebiedswerking 

gebiedsteam: iedereen die in het gebied aan het werk is vanuit Stad 

(cultuur, gebiedswerking , bibliotheek, gemeenschapswacht), OCMW

(dienstencentra, sociale dienst) en Politie (wijkinspecteurs)

- uitwisselen info

- afspraken i.v.m. projecten

- samenwerking zoeken

stuurgroepen Lange Munte en Venning: 

gebiedswerker, buurtwerker, wijkinspecteur, preventiedienst, 

vzw Habbekrats, vertegenwoordiging sociale huisvestingsmaatschappij 

- werkpunt: gebieden gebiedswerking ≠ gebieden PZVlas

- positieve samenwerking tussen de verschillende overheden op 

beleidsniveau, maar evenzeer (en misschien zelfs méér) op het 

werkveld (zie samenwerking tussen de wijkinspecteurs & de 

gemeenschapswachten)

- zeer vlotte infodoorstroming (ondermeer via OCT)
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Samenwerking met gemeenschapswachten : 

1. Gezamenlijk uitvoeren 

preventiecampagnes

2. Overnemen sociale taken in de wijk. 

(netwerkvorming)

3. Bijspringen bij beeldvorming van 

overlastproblematieken.

Onontbeerlijk  een “ goed accuraat 

communicatiemiddel “ :

BLOG 

BRIEFINGTOOL   
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