
We blijven allemaal het liefst zo lang mogelijk zelfredzaam en mobiel. We 
gaan voor een inclusieve samenleving, waarin ook kwetsbare mensen zo 
lang mogelijk in de wijk kunnen blijven wonen. Maar onze levens en onze 
wijken zijn hier nog niet goed op ingericht. Het is niet makkelijk om sociaal 
en fysiek in beweging te blijven, bijvoorbeeld omdat kleine winkels zijn 
verdwenen of voorzieningen te ver weg zijn. Er is veel te winnen in hoe we 
de wijk inrichten en hoe we met elkaar samen leven. 

Vollmer & partners en Twynstra Gudde werken in teamverband aan een 
aan wijken die zowel fysiek als sociaal in beweging zijn. Het uitgangspunt 
is steeds aansluiten bij de leefwereld van bewoners. We doen in de praktijk 
onderzoek naar dagelijkse behoeften en werken aan laagdrempelige 
interventies om beweging en ontmoeting makkelijker te maken. 

Als onderdeel van de landelijke prijsvraag Who Cares heeft deze aanpak 
voor de Groninger Oosterparkwijk geresulteerd in Michi-Noeki: een 
plan dat de wijk verkleint met toegankelijke routes en laagdrempelige 
halteplaatsen. Slim in de wijk ingepaste plekken waar je makkelijk 
binnenloopt. Gedragen, bemenst en geprogrammeerd vanuit de wijk. Om 
de sociale cohesie en toegankelijkheid ook in andere wijken te verbeteren, 
willen we deze aanpak graag voortzetten. Onze expertise: 

Multidisciplinaire aanpak. Zorgverleners, buurtbewoners, corporaties 
en gemeentes zijn allemaal aan zet. Wij verbinden en geven vorm aan 
constructieve samenwerking. De diversiteit aan disciplines in ons eigen 
team sluit hier naadloos bij aan.  

Co-creatie. Wat beweegt mensen? De expertise die nodig is om die 
vraag te beantwoorden ligt bij bewoners, professionals, ondernemers, 
ambtenaren. Samen werken we aan een gedeeld perspectief op de 
inclusieve wijk.

Ruimtelijke visie. Routes en voorzieningen staan niet op zichzelf, 
maar zijn ingebed in het bestaande stedelijk weefsel. Wij stellen een 
wijkvisie op en doen voorstellen om de publieke ruimte te verbeteren. 

Gemeenschapsvorming. Wij helpen met het opbouwen van duurzame 
gemeenschapszin en verbondenheid. We verbinden bestaande initiatieven 
en ontsluiten de bestaande energie en ideeën in de wijk. Professionals 
dagen we uit om over sectorale grenzen heen te denken.  

Meer weten?
 
Vollmer & Partners:
Irene Edzes  
ied@vp.nl  I  06 30737163

Twynstra Gudde:
Hans Hoepel
hho@tg.nl  I  06 51354508

“Een stad die is ingericht 
voor kwetsbaren, levert 
een betere stad op voor 
iedereen.” Prijsvraag 
Who Cares
 
Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade over 
Michi-Noeki: 
“Prachtig plan!”

“We zijn met jong en oud 
en we zullen het samen 
moeten doen. Niet alleen 
ouderen en niet alleen 
jongeren, maar samen” 
Annie Tak, bewoner 
Oosterparkwijk in het 
NOS-journaal over Michi-
Noeki. 

“Soms is het raadzaam 
om mensen met dementie 
vaste wandelroutes aan 
te leren,  bijvoorbeeld 
door deze regelmatig 
samen te lopen en in 
te slijpen”. Platform 31 
‘Aanpassingen in en om 
de woning in verband met 
dementie’.

Met de ondertekening van 
het VN-Verdrag Handicap 
in 2016 heeft Nederland 
zich gecommitteerd 
aan een inclusieve 
samenleving. 

Michi - Noeki
Naar inclusieve wijken

kleine ingrepen, groot effect
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