
19.30 u Welkom 
19.30 u Opening 

 Door wethouder Rob Engels, met een blik op de toekomst; hoe zien WijWijchen en de 
Wijchen Wie Wat Waar er in 2025 uit? 

19.40 u Presentatie  

 over WijWijchen in het algemeen, door Maria Terpstra (Buurtverbinder WijWijchen) 
 en Wijchen Wie Wat Waar in het bijzonder, door Marleen Borgonjen (MeerVoormekaar) 

20.05 Interactief gedeelte, waarbij u in groepen in gesprek gaat over de volgende dilemma’s:  

 Welke behoefte heeft u als het gaat over de (digitale) presentatie van uw vereniging of 
organisatie? Waar loopt u nu tegenaan? 

 Hoe kunnen WijWijchen en Wijchen Wie Wat Waar hier aan bijdragen? Welke kansen ziet u? 
 Met deze uitkomsten in uw achterhoofd; welke tips heeft u voor WijWijchen / Wijchen Wie 

Wat Waar om te verbeteren? 
20.35 Terugkoppeling  

 Van Eric Hendriks over de digitale mogelijkheden van WijWijchen, nav van het vorige 
onderdeel. 

20.45 Afsluiting  







Inwoners

Organisaties

Verenigingen

Nieuwsberichten

Agenda

Prikbordadvertenties

Hulpvraag en aanbod

Buurtverbeteringen

Zoeken en vinden

Contact maken

Wijken en dorpen

















Hoe zichtbaar is WijWijchen

• 13.000 unieke bezoekers
• Facebook pagina met 

berichten van WijWijchen
• Wekelijkse nieuwsbrief



Hoe word je zichtbaar op WijWijchen

• Eigen pagina (groep)
• Berichten



Eenvoudig



Iets uitgebreider







Uitgebreid



WijchenWieWatWaar



Wat is Wijchen Wie Wat Waar?

• Onderdeel op WijWijchen (sociale kaart)

• Alle verenigingen en clubs en organisaties op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg.

• Voor de inwoners van de gemeente Wijchen









Waarom op Wijchen Wie Wat Waar?

• Presenteren
‒ Wat doet onze organisatie / vereniging / club? 

‒ Wat hebben we te bieden?

‒ Welke activiteiten?

‒ Wanneer, voor welke doelgroep?

• Gevonden worden
‒ Wat is er bij mij in de buurt allemaal te doen?

‒ Welke activiteiten biedt een bepaalde organisatie? 



Hoe kom je op Wijchen Wie Wat Waar?

Twee mogelijkheden: 

• Meegegaan met de import van 6 juli 2017
‒ automatisch op Wijchen Wie Wat Waar
‒ beheer valt onder Wijchen Wie Wat Waar
‒ beheer kan overgedragen worden naar eigen organisatie
‒ eenvoudig profiel

• Zelf een profiel aangemaakt op WijWijchen.nl
‒ handmatig toegevoegd aan Wijchen Wie Wat Waar
‒ beheer valt onder eigen organisatie
‒ iets uitgebreider profiel



Hoe blijven je gegevens up to date? 

• Aanpassen gegevens nav mailcampagne (periodiek), iedereen in de 
Wijchen Wie Wat Waar

• Zelf een wijzigingsmail aanvragen (indien geen eigen beheer)

• Zelf aanpassen van de gegevens (indien eigen beheer)



Hoe blijven je gegevens up to date

Een wijzigingsmail aanvragen 

(als je zelf geen beheerder bent van je profiel)



















Hoe blijven je gegevens up to date

Zelf aanpassen van je gegevens

(als je zelf wel beheerder bent van je profiel)













Wijchen Wie Wat Waar 

• In ontwikkeling

• Groeiend

• Hoe actiever, hoe interessanter



Vragen?



Interactief gedeelte

• Welke behoefte heeft u als het gaat over de (digitale) presentatie van 
uw vereniging of organisatie? Waar loopt u nu tegenaan?

• Hoe kunnen WijWijchen en Wijchen Wie Wat Waar hier aan 
bijdragen? Welke kansen ziet u?

• Met deze uitkomsten in uw achterhoofd; welke tips heeft u voor 
WijWijchen / Wijchen Wie Wat Waar om te verbeteren? Wat gaat er 
nu al goed en wilt u juist behouden?



Terugkoppeling

Wat zijn de (digitale) mogelijkheden?



Tot slot

Dank voor uw aandacht

Mogelijkheid om uw eigen profiel aan te maken of aan te passen. 


