
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het is 2016. Aan het einde van een landelijke 
conferentie voor wijkwerkers komen ze elkaar 
weer tegen aan de bar: de Limburgse collega’s. 
Er wordt hardop nagedacht: `Waarom gaan we 
op excursie naar Tilburg, Amsterdam, Londen of 
New York, terwijl er in Limburg zo veel mooie 
initiatieven en projecten worden uitgevoerd? 
Waarom bekijken wij elkaar niet van dichtbij?’ 
Een groep verkenners gaat op onderzoek uit, 
waarbij een bijeenkomst in het kader van de 
sociale agenda hét moment is om het idee van 
een provinciale netwerkconferentie onder de 
aandacht van de Provincie te brengen.  
De community Spil in de Wijk is geboren.   
 

Doel 
Het doel van Spil in de Wijk (afgekort SIDW) is het 
delen van kennis, het verbinden van wijkwerkers 
en het creëren van een provinciaal netwerk. 
Inmiddels niet meer alleen tijdens een 
netwerkconferentie: de professionele en vrijwillige 
krachten komen dankzij diverse activiteiten van 
SIDW in aanraking met nieuwe ideeën, projecten, 
werkwijzen én collega’s buiten hun eigen 
gemeente.  
 

Doelgroep 
De doelgroep van Spil in de Wijk bestaat uit 
Limburgers die zich dagelijks inzetten voor de 
leefbaarheid van dorpen, steden en buurten in 
onze provincie. Van opbouwwerker tot wijkagent, 
van gebiedsregisseur tot wijkverpleegster: eigenlijk 
iedereen die (als vrijwilliger) met bewoners werkt is 
een Spil.  
 

2023 
Spil in de Wijk brengt ieder jaar andere thematiek 
onder de aandacht. Het thema van de 
netwerkconferentie in 2023 is 
Domeinoverstijgend samenwerken. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan kruisbestuivingen binnen 
het sociaal domein, en hoe belangrijk de 
samenwerking van verschillende partijen is om dit 
te bewerkstelligen. Naast dit thema worden ook 
diverse andere (actuele) thema’s belicht tijdens het 
interactieve webinar Spilgenoten, de diverse 
SpiLunches en andere activiteiten van SIDW.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Spil in de Wijk reikt wijkwerkers 
verschillende mogelijkheden aan om zich 
verder te ontwikkelen of de verdieping in te 
gaan. Waarom zelf het wiel uitvinden als het 
een paar kilometer verderop al klaarligt?  
 

1. Netwerkconferentie  
De jaarlijkse conferentie is voor 300 Spillen hét 
moment om kennis en ervaringen uit te 
wisselen. Passend bij het thema worden er een 
dertigtal inspiratiesessies verzorgd, best 
practices gepresenteerd en is er ruimte om 
activiteiten en projecten bij elkaar onder de 
aandacht te brengen. Goede ideeën worden 
van elkaar overgenomen, beren op de weg 
worden verjaagd en er wordt veel opgestoken 
van elkaars vragen en feedback.  
 
De conferentie vindt ieder jaar plaats op een 
nieuwe, inspirerende locatie, waarbij er tussen 
de activiteiten door gezamenlijk wordt geluncht. 
De dag wordt afgesloten met een netwerk-
borrel, de perfecte plek om op een 
ongedwongen manier collega’s uit andere 
gemeenten beter te leren kennen. 
 

 2. Spilgenoten 

Analoog aan de populaire tv-show “Klasgenoten” 
organiseert SIDW in het najaar de provinciale 
wijkwerkers-variant. In een intieme setting gaat 
een aantal Spillen met elkaar in gesprek over een 
thema en hun project. De Spillen thuis worden 
veelvuldig betrokken bij het webinar en nemen 
actief deel aan het dialoog.  
 

3. SpiLunch 

Toen eind 2020 de Spillen werd gevraagd waar 
zij op dat moment de meeste behoefte aan 
hadden was het antwoord vrijwel unaniem: 
persoonlijk contact. Sinds begin 2021 organiseert 
SIDW daarom iedere maand de digitale 
SpiLunch. Spillen uit de hele provincie komen 
rond de klok van 11 bij elkaar aan de virtuele 
lunchtafel om samen in gesprek te gaan over een 
specifiek thema, zoals werken met vrijwilligers of 
het effect van gerichte woningtoewijzing.  
 

4. Overige activiteiten 

Spil in de Wijk is het hele jaar online actief om 
Spillen te informeren en digitaal te verbinden 
door middel van een nieuwsbrief en social media. 
Ook worden er incidenteel SIDW ON TOUR-
activiteiten georganiseerd, waarbij een groep 
Spillen een kijkje in de keuken neemt bij een 
project in de provincie.   
  
 

 

Meer info over dé Limburgse community voor professionals en 
vrijwilligers binnen het sociaal domein?  

www.spilindewijk.nl  ||  

----------------------------------------- 

 

http://www.spilindewijk.nl/
http://www.facebook.com/spilindewijk
https://www.linkedin.com/company/68705069/


 
Kernteam, bestuur & Mogelijkmakers 
Zo’n netwerkconferentie en alle overige (digitale) 
activiteiten kosten veel tijd en geld. Het kernteam 
van Spil in de Wijk, de drijvende krachten achter de 
organisatie, wordt ieder jaar samengesteld uit 
professionele Spillen uit de hele provincie. Hierbij 
worden ze sinds 2021 ondersteund door het bestuur 
van Buro Spil in de Wijk.  
 
De plannen van het kernteam worden echter pas 
werkelijkheid dankzij de Mogelijkmakers: gemeenten 
en organisaties die Spil in de Wijk niet alleen een 
warm hart toedragen en het kernteam ondersteunen 
met kennis en ambassadeurschap, maar ook een 
financiële bijdrage leveren.  
 
In 2022 werd Spil in de Wijk mogelijk gemaakt door:  
Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Gemeente 
Sittard-Geleen, Gemeente Heerlen, Gemeente 
Brunssum, Gemeente Roermond, Gemeente Weert, 
Gemeente Venlo, Gemeente Nederweert, 
Gemeente Beesel, Woonwenz, Nester, Servatius, 
Woonpunt, Maasvallei, ZOwonen, Wonen Limburg, 
Burgerkracht Limburg, Incluzio Sociale Basis Venlo, 
Naoberzorg Nederland en Rabobank Roermond-
Echt.    

 
Ambitie  

Tijdens de eerste netwerkconferentie in 2017 
ontmoetten medewerkers vanuit enkele gemeenten, 
de Provincie en woningcorporaties elkaar. Al snel 
sloten meer gemeenten en (welzijns)organisaties 
zich aan. Het netwerk van Spil in de Wijk bestaat 
inmiddels uit 850+ professionals en vrijwilligers! Een 
prachtige ontwikkeling, maar we zijn er nog niet: er 
zijn meer partijen in de wijk, partijen die nog niet 
voldoende worden vertegenwoordigd in onze 
community. Onze ambitie is om onder andere meer 
zorgpartijen te interesseren voor en te betrekken bij 
Spil in de Wijk. Tenslotte zijn ook zij zeer actief in 
wijken en buurten en zijn zij onmisbaar in de 
verbinding.  
 
De eerste netwerkconferentie in 2017 werd bezocht 
door 125 deelnemers. In 2019 waren dat er al 275. 
Ons streven is om in 2025 minstens 450 Spillen te 
kunnen laten deelnemen aan onze 
netwerkconferentie, en minimaal 32 Mogelijkmakers 
in onze rug te hebben. Met andere woorden: werk 
aan de winkel!  
 
.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe meer Mogelijkmakers, hoe meer  
Spil in de Wijk kan betekenen. Én: hoe meer 
Mogelijkmakers, hoe lager de bijdrage per 
Mogelijkmaker wordt. Wel zo fijn! 

Wat hebben we nodig? 

Onze Mogelijkmakers verbinden zich voor 

minimaal drie jaar aan Spil in de Wijk met een 

jaarlijkse financiële bijdrage. Mogelijkmakers 

leveren daarnaast een actieve bijdrage als 

ambassadeur van Spil in de Wijk, zowel binnen 

hun eigen organisatie als hun netwerk.  

 

Medewerkers van Mogelijkmakers zijn tevens 

van harte welkom om zich in te zetten in het 

kernteam of een werkgroep van Spil in de Wijk. 

Op onze website staat het meest actuele 

vacature-overzicht.  

 

Wat krijgt je organisatie ervoor terug? 

> Vorm samen met onze 29 andere 

Mogelijkmakers een draagvlak voor een 

community van professionele Spillen die zich 

inzetten in buurten en wijken.  

> Maak het mogelijk dat ook vrijwilligers die actief 

zijn in het sociaal domein kosteloos kunnen 

deelnemen aan onze activiteiten. 

> Neem plaats aan de bestuurderstafel tijdens 

onze netwerkconferentie en praat mee over 

domeinoverstijgende oplossingen. 

> Bied jouw medewerkers de mogelijkheid om 

zich als eerste aan te melden voor evenementen 

van Spil in de Wijk.  

Sluit jij ook aan? 

Ook Mogelijkmaker worden? Neem dan contact op 

met Roeland Cleuren (kernteam Spil in de Wijk).  

www.spilindewijk.nl | info@spilindewijk.nl 
 
Roeland Cleuren (Mogelijkmakers) 
06 - 22 23 83 04  
 
François Mostard (thema, inhoud & media) 
06 - 29 60 20 19  
 

Frans Crijns (secretaris bestuur Buro Spil in de Wijk) 
 

------------------------   Let’s get in touch 

 

http://www.spilindewijk.nl/
mailto:info@spilindewijk.nl

