Gratis online buurtplatform voor wie wil helpen in tijden van corona
Aanpak coronacrisis: Berny de Vries van WijkConnect

‘Wij krijgen steeds meer berichten van mensen die hulp willen
aanbieden aan buren en ondernemers die gebukt gaan onder de
Coronacrisis,’ zegt Berny de Vries, Social Innovator bij WijkConnect.
‘Bij ons bestaat er ook de behoefte om wat te doen voor de
maatschappij en daarom willen wij onze krachten bundelen. Door
WijkConnect gratis ter beschikking te stellen, hopen wij dat
vrijwilligers die aan de slag willen ook direct aan de slag kunnen. Op
deze manier hopen wij dat zoveel mogelijk mensen de informatie, zorg
en hulp krijgen die ze nodig hebben.’
Vraag en aanbod coronahulp online koppelen
Online buurtplatform WijkConnect is goed in het presenteren van verschillende soorten informatie.
‘Door de Coronacrisis wisselen veranderingen elkaar nu zo snel af, dat er behoefte is aan actuele
informatievoorziening,’ vertelt De Vries. ‘Ook buren zoeken communicatiemiddelen om hun hulp
aan te kunnen bieden. We zien mensen die het platform nu inzetten om overzicht te krijgen wie
welke hulp aanbiedt, bijvoorbeeld in Delfshaven Rotterdam. Daar is de “Organisatiegids” heel
geschikt voor. Bewoners kunnen dan alle projecten en organisaties vinden die coronahulp bieden.
Ook spraken we met één van onze partners in Utrecht, die veel dagbesteding aanbiedt. Die
organisatie kan nu online activiteiten en aangepaste tijden in de “Agenda” presenteren. Het
“Prikbord” is geschikt om elkaar te helpen met burenhulp, bijvoorbeeld met boodschappen doen.
We kregen al een aanvraag van diverse bewoners uit Utrecht die burenhulp willen bieden. Met de
“Nieuwsfunctie” blijf je op de hoogte van lokaal coronanieuws. Ondernemers die creatieve
oplossingen bedenken om toch klanten te binden, kunnen hun producten en diensten in de
“Etalage” presenteren.’
Online buurtplatform gelijk beschikbaar
‘De eerste aanvraag voor een buurtplaform kwam binnen
twaalf uur na ons aanbod,’ Vertelt De Vries. ‘Voor ons zijn er nu
twee uitdagingen. De eerste is bestaande online
buurtplaftforms van WijkConnect zodanig inrichten dat ze in de
juiste actuele informatie voorzien en tot extra burenhulp
leiden. Zo gaan ze in Schiedam wijkgericht de burenhulp
organiseren en zichtbaar maken. De tweede uitdaging is zorgen
dat waar energie, tijd en liefde van mensen is om anderen te
helpen, zij snel toegang krijgen tot een online buurtplatform,
ook als de financiële middelen er nog niet zijn. In die situaties
bieden we WijkConnect gratis aan.’ Verder blijven we bij onze
missie “mensen verbinden in de wijk” en werken we aan een
uitbreiding met interactieve functies zoals notificaties en
meldingen zodat matches nog makkelijker gemaakt kunnen
worden.’

Het werkt eenvoudig. ‘Via www.wijkconnect.com vind je een aanvraagformulier,’ legt De Vries uit.
‘Daar kun je invullen om welke buurt of wijk het gaat en je contactgegevens achterlaten. We
plannen een intake in en daarna is het platform gelijk beschikbaar. Vanuit WijkConnect zijn we
bereikbaar voor support op afstand en kunnen we je in contact brengen met andere gebruikers om
elkaar te helpen.’
Info uit de flyer
Organisaties: Vind alle projecten en organisaties die Coronahulp bieden.
Agenda: Ontdek online activiteiten en aangepaste tijden.
Prikbord: Help elkaar met burenhulp zoals boodschappen.
Nieuws: Blijf op de hoogte van lokaal Coronanieuws.
Etalage: Toon aangepast aanbod van lokale ondernemers.
Hoe werkt het?
1. Ga naar www.wijkconnect.com
2. Vul het aanvraagformulier in
3. We plannen een intake in
4. Daarna is het platform gelijk beschikbaar
5. We zijn bereikbaar voor support op afstand
6. Verbind je met andere gebruikers en help elkaar
24 maart 2020
Kees Neefjes
Beleidssecretaris Verdiwel

