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Waarom, hoe en doel van de wijkstichting 
 

 

Waarom 

Mensen in de wijk voelen zich prettig en veilig in de wijk en kunnen volwaardig 
meedoen aan het maatschappelijk leven. Ieder kan zich ontwikkelen en door actief 
burgerschap een bijdrage leveren aan de samenleving.  
 
Hoe  

 Een bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners in de 
wijk, vanuit de bewoners en voor de bewoners.  

 Bevorderen van actief burgerschap en benutten van eigen 
kracht van bewoners zodat ieder volwaardig mee kan doen in 
eigen wijk/buurt.  

 De onderlinge samenhang versterken in de wijk door o.a.: 
- Het ondersteunen van zinvolle maatschappelijke projecten 

en/of activiteiten in de wijk. 
- Het bevorderen van zelfwerkzaamheid, door het leggen van verbindingen 

tussen kansarm en kansrijk, kundig en onkundig, ervaren en onervaren. 
- Samen te werken met andere organisaties in de wijk, om ieder in zijn eigen rol 

te versterken. 
- Het maken van hele grote, maar ook hele kleine stappen, vooral leveren van 

maatwerk. 
- Adviseren, stimuleren en initiëren bij nieuwe ontwikkelingen in de wijk. 

Wat  

Mede door deze inzet worden het zelf organiserend vermogen 
en de participatie van bewoners sterker. Hierdoor ontstaan 
netwerken van bewoners, met betrokkenheid bij elkaar en 
gezelligheid in de eigen omgeving.  
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Uitwerking taken van wijkstichting Rucrea                                                            
 
 
Organiseren 
Door het leggen van verbindingen tussen bewoners en door 
bewoners te activeren en te inspireren tot eigen actie(s).  
 
 
 
 
Faciliteren van bewoners 
Door het bevorderen van kennisoverdracht tussen 
wijkbewoners, beschikbaar stellen van  materialen, en het 
beschikbaar stellen en/of bemiddelen in financiële bijdragen. 
 
 
 
 
Communicatie 
Bewoners zo goed mogelijk informeren over de mogelijkheden 
en ontwikkelingen binnen de wijk, en hen uit te nodigen hierin 
mee te denken. 
 
 
 
 
Signaleren 
Actief de signalen uit de wijk oppakken en/of doorgeven aan 
andere organisaties in de wijk. Hierbij samenwerken met 
daarvoor geëigende teams in de wijk. 

 
 
 
 
Ondersteunen en kennis delen 
Actief ondersteunen en kennis delen met bewoners die iets 
willen doen in en voor de eigen buurt of de wijk.  
 
 
 
 
Tot slot 
Maatwerk per wijk is noodzakelijk. De wijken verschillen van elkaar in mensen, in 
bebouwing en in voorzieningen. En dus ook in problemen, vragen, behoeften en de 
aanpak daarvan. 
 
  

 
 
 

  
 

De tekst uit deze folder is tot stand gekomen in overleg met de 

Wijkstichtingen Oss Noord-West, Oss-Zuid, De Stolp en Schadewijk 
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Doel van Rucrea 
“Een proces van samenlevingsopbouw te stimuleren en in 
stand te houden teneinde de welzijnssituatie voor de 
wijkbewoners te verhogen, met bijzondere aandacht voor de 
groepen die een achterstandssituatie verkeren.” 

 
Rucrea  wil een paraplu zijn voor zelfstandige groepen en buurtinitiatieven. Het gaat 
daarbij vooral om het bevorderen van de uitwisseling tussen actieve groepen en het 
elkaar inspireren.  
 
In de organisatie onderscheiden we achtereenvolgens: 

o Bestuur Rucrea 
o Wijkvergadering 
o Werkgroepen 

 
Bestuur (5 – 7 personen) 

o opzetten van een activiteitenagenda  
o zorgdragen voor begroting en financiën 
o organisatie  Rucrea vergaderingen 
o uitvoeren van actiepunten vanuit beleid en vanuit de Wijkvergadering 
o representatie en/of vertegenwoordiging naar derden 

 
Wijkvergadering 

o Overlegplatform voor het uitwisselen van ideeën en initiatieven 
o Denktank voor activiteiten in de wijk die bijdragen aan de doelstelling van de 

stichting. Soms door middel van themabijeenkomsten. 
Samenstelling: bestuur Rucrea, vertegenwoordiging van bewonersgroepen, 
vertegenwoordigers van werkgroepen, belangstellende wijkbewoners, adviseurs en 
vertegenwoordigers van samenwerkingspartners in de wijk. 

  
Werkgroepen  

o Rucrea werkt met een activiteitenagenda. Ideeën voor activiteiten worden 
gericht aan het bestuur. 

o Voor elke activiteit wordt een werkgroep ingesteld, die werkt in opdracht en 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  

o Voor de activiteiten wordt een begroting opgesteld. Op basis van deze 
begroting wordt een budget beschikbaar gesteld door het bestuur.  

o Uitgangspunt is dat werkgroepen autonoom zijn, binnen de doelstelling van de 
stichting. Het stichtingsbestuur treedt daarbij slechts faciliterend op.  

Op dit moment zijn werkgroepen actief voor o.a.: Rucreant, social media en 
website, jeugd, workshopdag, paaseieren zoeken, midzomerfestijn, creatief.  

 
Externe contacten 
Deelname in een aantal externe werkgroepen voor o.a.: de nieuwe Iemhof, Ons Huis 
van de Wijk, gebied gebonden budget, Proeftuin, kerstmarkt, SEC, communicatie. 
 
Rucrea ondersteunt en faciliteert daarnaast wijkinitiatieven met een financiële bijdrage, 
het inzetten van het netwerk, beschikbaar stellen van materiaal en advies. 
Voorbeelden: sinterklaasfeest KAKO,  Elzeneindfestival, diverse buurtgroepen,  
 

 


