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Inleiding
 Ook in 2018 was het Huis van de Wijk Buitenveldert, hierna kort-

weg Huis van de Wijk, een bruisende ontmoetingsplek voor 
Amsterdammers en prominent zichtbaar voor en dienstbaar 
aan de bewoners van Buitenveldert! 

De bewoners staan aan het roer als het gaat om nemen van 
initiatieven van, door en met bewoners. Hieruit vloeien weer 

activiteiten voort voor bewoners die op hun beurt ook weer 
ondersteund worden door vrijwilligers en daar waar nodig door 

medewerkers. Het Huis van de Wijk werkt preventief in de zin van 
het tijdig signaleren van hulp- en zorgvragen van psychosociale aard 

of eenzaamheid bij bewoners. Door doorverwijzing van bewoners naar (gespecialiseerde) in-
stanties wordt erger voorkomen. Het Huis van de Wijk stimuleert en bevordert de 
sociale activering, participatie en het welzijn van de bewoners en zet daarbij ter onder-
steuning de sociale accommodatie gastvrij, gebruiksvriendelijk en effectief in. 

Door het contact met bewoners, bezoekers, vrijwilligers, commissies en andere orga-
nisaties is het Huis van de Wijk uitstekend op de hoogte van wat er speelt en nodig is 
voor Amsterdammers in Buitenveldert en past het zijn programma's indien nodig aan, 
of ontwikkelt het nieuwe programma's. Wat daar bij hoort is het signaleren van trends 
en ontwikkelingen en het verzamelen van doelgroepeninformatie, waardoor er zicht 
is op de welzijns- en zorgvraag van de bewoners van Buitenveldert. 

Anker van contact en ontmoeting 
In Buitenveldert is ruim een kwart van de bewoners 65 jaar of ouder. Dat is ruim twee keer 
hoger dan in heel Amsterdam. Het is bijzonder om te zien hoe actief deze Amsterdammers 
zijn en dat ze elkaar willen ontmoeten en activiteiten met elkaar willen ondernemen. Het Huis 
van de Wijk biedt Amsterdammers en vele anderen een vaste en gastvrije plek, een anker van 
contact en ontmoeting. Elk contact heeft de potentie om uit te groeien tot een band of een re-
latie. Relaties met en tussen mensen zijn als een brug die mensen met elkaar verbindt en laat 
ontmoeten. In Buitenveldert willen Amsterdammers elkaar ontmoeten, elkaar verhalen vertel-
len, met elkaar op stap, elkaar ondersteunen en met elkaar plezier maken!

Aandacht geven, luisteren, tijd nemen voor elkaar, uitwisselen, omkijken naar elkaar. Met het 
ouder worden wordt het netwerk van veel mensen kleiner en kleiner. Want niet iedereen be-
schikt over een netwerk van familie, vrienden, buren of kennissen die regelmatig aandacht 
geven, op visite komen, een luisterend oor of hulp bieden in geval van nood of ziekte. Onder-
zoek wijst uit dat één op de zeven Amsterdammers met gevoelens van eenzaamheid kampt. 
Onwetendheid of schaamte maken dat men geen contact zoekt met een medemens of een 
organisatie die de juiste informatie, hulp of ondersteuning kan bieden. Het Huis van de Wijk 
vervult in die zin een uiterst nuttige rol omdat het drempelloos, vriendelijk en respectvol is 
naar de bewoners. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen de kurk waarop het Huis van de Wijk drijft. Zonder vrijwilligers geen 
Huis van de Wijk! Het is bijzonder te zien met welk enthousiasme vrijwilligers hun passie, tijd 
en deskundigheid inzetten voor het Huis van de Wijk en daarmee de bewoners van Buitenvel-
dert. Of het nu gaat om vrijwilligerswerk achter de bar, in de keuken, bij de zaalverhuur, de 
burenlunch, de organisatie van concerten, cursussen, de organisatie en uitvoering van talrijke 
buurtinitiatieven, de Wijkkrant, Op Stap met de Minibus, Juridisch Spreekuur of de Groen 
Grijs bus: de inzet van vrijwilligers is onmisbaar. En de vrijwilligers zien het Huis van de Wijk 
als hún Huis of hún Huiskamer, hèt bewijs dat vrijwilligers niet alleen zeer betrokken zijn, 
maar ook hun hart hebben verpand aan hún Huis van de Wijk!  

Meer dan activiteiten alleen…
Dat ons Huis van de Wijk als lou-
ter activiteitencentrum of buurthuis 
wordt gezien is begrijpelijk, maar 
niet helemaal terecht. Want hoe trots 
we ook zijn op wie we zijn en wat 
we doen: achter elke activiteit gaat 
een arbeidsintensief en zeer levendig 
proces van uitwisseling en contact 
schuil. Een simpel telefoongesprekje 
met een medewerker of vrijwilliger, 
een praatje over wat er te doen is in 
het Huis van de Wijk of een artikel in 
de veelgelezen Wijkkrant, kan voor 
een bewoner het verschil maken tus-
sen wel of niet meepraten en meedoen en vooral: wel of niet de deur uitgaan. 

voorwoord

achter elke activiteit gaat een zeer 
levendig proces van uitwisseling en 

contact schuil

vrijwilligers vormen de kurk waarop 
het Huis van de Wijk drijft
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De talrijke activiteiten van het Huis van de Wijk nodigen iedereen uit om mee te praten, mee 
te doen, elkaar te ontmoeten. 

Het bestuur is er trots op dat de bewoners en vrijwilligers en onze andere 'stakeholders' ook 
in 2018 ons werk waarderen en veel vertrouwen tonen in de deskundigheid, de programma’s, 
begeleiding en aanpak van het Huis van de Wijk. Het bestuur is daarvoor de medewerkers én 
vrijwilligers alsmede zijn opdrachtgever(s) meer dan erkentelijk! 

Drs Jerry Straub 
Huis van de Wijk Buitenveldert 
Voorzitter  
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 Buitenveldert

vernieuwd welzijn

Huis van de Wijk



Het Huis van de Wijk Buitenveldert is het sociale hart van de buurt 
waar bewoners elkaar ontmoeten en samenwerken. Een makkelijk 
toegankelijke, fysieke plek met een open sfeer. Iedereen kan mee-
doen: Nederlander, Medelander, jong, oud, sterk, kwetsbaar, lhbt, 
arm, rijk, wit en zwart. Ook stichtingen en organisaties vinden hun 
weg naar het Huis van de Wijk. 

Onze focus ligt op het faciliteren van ontmoetingen en het met el-
kaar in contact brengen van buurtbewoners. Aan de ene kant door 
het inzetten van vrijwilligers die met hun inspanningen aan dit stre-
ven bijdragen, aan de andere kant door kwetsbare bewoners via de 
al aanwezige en gestaag  groeiende groep bezoekers op te sporen 
om zo sociaal isolement en eenzaamheid te verminderen. 

Het Huis van de Wijk Buitenveldert beschikt over een mooie en 
goed toegeruste accommodatie. Aan de voorkant (de plint) vinden 
we Café Buitenveldert, dat met zijn eigentijdse inrichting een be-
langrijke en zeer gewaardeerde ontmoetingsplek is voor bewoners. 
Hier kunnen zij zichzelf zijn, onder de mensen zijn, ook zonder aan 
een specifieke activiteit deel te nemen.  

we willen via ons bezoekersnetwerk 
kwetsbare bewoners opsporen en zo 

sociaal isolement helpen 
verminderen

Daarnaast is er een leskeuken, een atelier, een theaterzaal en enkele 
vergaderruimtes. De beschikbaarheid van deze ruimtes maakt dat 
wij een grote diversiteit aan buurtinitiatieven kunnen ondersteunen. 
Ook biedt de plint ruimte aan ondernemerschap voor bijvoorbeeld 
buurtgerichte activiteiten en de verhuur van zalen. Dit laatste altijd 
in balans met onze welzijnsopdracht. 

wie zijn wij?
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dit zijn wij!
Ze kennen me hier zo goed!

“O, je mag het spellen zoals je wilt, hoor! Hannie of Hanny 
maakt mij niet uit.” Zolang het Huis van de Wijk bestaat is 
Hannie stamgast, ze is met de BOC meeverhuisd naar de 
A. J. Ernststraat. 
Ze kwam 55 jaar terug met haar man vanuit Kattenburg 
naar Buitenveldert. Het was aangeraakt op het bevrij-
dingsbal van 1951 en vanwege de woningnood moesten 
ze  een tijdlang bij haar schoonmoeder op zolder wonen. 
Heerlijk dus om een eigen huis te betrekken. 

Een paar jaar geleden moest haar man naar Vreugdehof 
en daar zocht ze hem 4 ½ jaar lang elke dag op. Ze heb-
ben de 60 jaar huwelijk net niet gehaald…

Hannie kookt zelf niet meer, haar dochter brengt af en toe 
wat pakketjes met eten, maar verder is het Huis van de Wijk 
een echte uitkomst: van Burenlunch tot Karins Eetcafé, je 
kunt haar altijd vinden. 
De dinsdag is voor haar een topdag, dan zit ze vanaf half 
12 tot half 9 aan een stuk door bij linedance, sjoelen en het 
eetcafé. “Mijn moeder zou zeggen: als je dan thuiskomt is 
het ‘uitkleden en naar bed’!”

Hannie is niet bij de pakken neer gaan zitten. “Weet je”, 
zegt ze, “ze kennen me hier zo goed, dat ze de melkcupjes 
voor me in de koffie doen. Want die handen van mij, die 
willen niet meer. Waar vind je dat? Ik voel me hier helemaal 
thuis!”

"Ik voel me hier 
helemaal thuis!"



In het Huis van de Wijk…

… leert een vrijwilliger werkenderwijs de Nederlandse taal en  
 cultuur 

... dansen ouderen op vrijdagavond een vurige tango 

… genieten kwetsbare bewoners van de High Tea omdat  
 Algemene Hulpdienst Buitenveldert, Welzijn op Recept en  
 WOCB de handen ineenslaan 

… volgen mensen een cursus Communicatie om contact 
 leggen makkelijker te maken 

… krijgt een weduwe door nieuwe vriendschappen de kracht  
 om door te gaan 

… komt een negentig-plusser het huis uit dankzij vervoer 
 vanaf de voordeur   

… krijgen buurtkunstenaars ruimte om te exposeren 

… ontmoeten dames uit verschillende culturen elkaar op de  
 Internationale Vrouwendag 

… genieten mensen met een smalle beurs van een gezond en  
     smakelijk diner 

… vindt een dakloze man dankzij vrijwilligerswerk weer 
 aansluiting bij de maatschappij 

 … leren digibeten omgaan met de computer 

… blijven ouderen dankzij sport in beweging 

… komt een sombere buurtbewoonster dankzij een belletje  
 toch naar de bingo  

organisatie
Het Huis van de Wijk Buitenveldert, zet in op sociale activering, participatie en sociale accom-
modatie. Daaraan wordt uitvoering gegeven door het organiseren van (welzijns)activiteiten, 
initiatieven van bewoners, en waar nodig ondersteuning en begeleiding. De functie van de 
programmacoördinator is hierbij cruciaal. 

De activiteiten van, door en met de bewoners van Buitenveldert vinden plaats in de zalen. Het 
café is een aantrekkelijke en laagdrempelige plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

De medewerkers en 100 vrijwilligers spannen zich samen maximaal en op allerlei manieren in 
voor het Huis van de Wijk, waarin welzijn, participatie, sociale accommodatie en exploitatie 
onder één dak zijn samengebracht en met elkaar samenwerken. Hierdoor is het mogelijk om 
vanuit een integrale dienstverlening het beste te bieden aan de bewoners en organisaties  in 
Buitenveldert. 

doelen
De beweging van de overheid naar een dragende samenleving heeft als oogmerk de zorgkos-
ten te verminderen. Via welzijnswegen wordt gezocht naar mogelijkheden om de toenemende 
zorgconsumptie in te dammen en goedkoper te werken. 

De hiervan afgeleide beleidsdoelen zijn:
• mensen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen;
• zorg- of hulpvragen worden opgelost binnen het eigen netwerk en de sociale    

omgeving (beroep op reguliere zorg en hulp neemt af, beroep op informele    
zorg en hulp neemt toe).

Op basis van bovenstaande beleidsdoelen richten wij ons op de volgende doelen:

• het verminderen en zo mogelijk voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid; 
• het bevorderen van welzijn en gezondheid;
• het vergroten van laagdrempelige, informele netwerken in de wijk;
• het versterken van sociaal kapitaal;
• het activeren van bewoners om op eigen kracht en vrijwillig initiatieven voor    

de wijk te ontplooien;
• het ‘verleiden’ en activeren van bewoners om deel te nemen aan activiteiten.
 

het activeren van bewoners om initiatieven 
in hun eigen buurt te ontplooien 
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doelgroepen
Wij richten ons op de volgende doelgroepen:
• ouderen;
• jongere ouderen;
• volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek;
• volwassenen en ouderen met meervoudige problematiek;
• volwassenen en ouderen met licht verstandelijke beperking;
• volwassenen met taal- of digitale achterstand;
• volwassenen met prepensioen, werkloos of anderszins (gedeeltelijk) uit het  

arbeidsproces geraakt.
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dit zijn wij!
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Sjoelen voorziet in een behoefte

Ruud en Thea wijden zich met hart en ziel aan vrijwil-
ligerswerk. Ze houden daarbij hun oren en ogen wijd 
open als het gaat om vaak oudere buurtbewoners die 
veel alleen zijn. 

Oren
Tijdens een Burenlunch vangen ze de vraag op of er 
niet kan worden gesjoeld in het Huis van de Wijk. Er wa-
ren verschillende mensen met een sjoelbak in de box 
en die wilden ze best inzetten. Zo kwam van het een 
het ander. Eerst pasten ze met 4 bakken nog wel in de 
Stamzaal maar inmiddels bezetten ze tweewekelijks de 
kleine theaterzaal…met 8 bakken!

Ogen
En ze zien allebei wie er wel wat gezelschap kan ge-
bruiken. Zo hebben ze een buurvrouw overgehaald om 
eens aan te schuiven bij de Eettafel, wat na heel wat 
soebatten is gelukt. Toen deze mevrouw hoorde dat er 
een sjoelclub zou komen, nam zij op haar beurt weer 
een buurvrouw mee.
En dat doet Ruud en Thea nog het meeste plezier. Dat 
er van horen zeggen steeds nieuwe mensen bij komen. 
Bewoners die eerst niet over de drempel stapten, dra-
gen nu zelf nieuwe gasten aan. Je hebt het niet over 
eenzaamheid, je maakt gewoon een plek waar die 
even verdwijnt!

Hart 
En ze kennen hun pappenheimers. Ruud wordt gebeld 
door een dame dat haar busje niet is gekomen en ze 
dus maar thuis blijft. ‘Nee, toch!” zegt Ruud dan, “Je 
hebt toch een scootmobiel? Het is mooi weer…stap 
erop en kom! Nee, natuurlijk is het niet erg dat je wat 
later komt. Tot zo!”

Gastvrij
De sfeer bij de sjoelclub is heel gezellig en open. Thea 
zorgt er met eigengebakken oliebollen, chocolaadjes 
en andere snacks voor dat mensen zich thuis voelen.
Hun sjoelbak willen ze onderhand wel terug…om het 
spel aan hun kleinkinderen te leren! 

"Je hebt het niet over 
eenzaamheid, je 
maakt gewoon een 
plek waar die even 
verdwijnt!"



In het Huis van de Wijk zetten wij ons dagelijks in om het welzijn van buurtbewoners te ver-
groten. Immers: een verhoogd welzijn leidt tot minder aanspraak op de reguliere zorg (pre-
ventie). Simpel gezegd: wie goed in zijn vel zit, bezoekt minder vaak het spreekuur van de 
dokter. Zaken als bevredigende sociale contacten, ertoe doen als mens en voelen dat het leven 
zin heeft, vergroten het gevoel van welzijn/welbevinden.  

Dit alles kan bijdragen aan het langer zelfstandig functioneren en langer in eigen huis en buurt 
kunnen blijven wonen.  

Een overzicht van de effecten die we met onze interventies en activiteiten bereiken vindt u op 
de volgende pagina’s. 

► vermindering 
van eenzaamheid &
sociaal isolement 

• Mensen leren elkaar kennen,
• ontmoeten elkaar ook buiten het Huis van de Wijk,
• maken uitspajes met een nieuw opgebouwde kennissenkring,
• verstevigen hun onderlinge contacten,
• verbeteren hun sociale functioneren, 
• voelen zich meer betrokken bij anderen en de wijk,
• breiden hun netwerk uit,
• maken kennis met andere culturen,
• kunnen een beroep op elkaar doen. 

• Jongere ouderen maken tijdig kennis met het Huis van de Wijk, 
• versterken pro-actief hun netwerk,
• blijven actief.

► activering &
participatie van
kwetsbare bewoners

• Bewoners worden uitgenodigd en ‘verleid’,
• doen mee,
• voelen zich thuis en welkom,
• voelen zich sterker,
• voelen hun sociaal besef groeien,
• zijn minder eenzaam (al gebruiken zij die term zelf niet),
• vergeten even hun problemen,
• leren de welzijns- en zorginstellingen beter kennen,
• leren nieuwe vaardigheden,
• stromen door naar vrijwilligerswerk,
• krijgen hulp,
• krijgen informatie,
• burgeren in en leren de Nederlandse taal en cultuur,
• ervaren meer kwaliteit van leven en welbevinden. 

► buurtcohesie
neemt toe

• Door een verhoogd aanbod van gerichte activiteiten in de eigen omgeving,
• waaronder ruimte voor initiatief,
• ontstaat meer informele hulp,
• meer verbinding met de buurt en elkaar,
• een verhoogd gevoel van ‘thuis zijn’ in je buurt,
• en groeit het verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt.

resultaten
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► welzijn & kwaliteit
van leven nemen toe
Bezoekers van het Huis van de Wijk ervaren een: 
• toename van ontspanning, zingeving en kwaliteit van leven,
• verhoogd zelfvertrouwen en eigenwaarde,
• afname van stress en eenzaamheid,
• zinvolle dagbesteding en dagritme,
• gevoel van toekomst door vaste ijkpunten om naar uit te kijken,
• toename van zich gedragen voelen in een gemeenschap,
• een houvast door de vertrouwde gezichten in het Huis van de Wijk
• toename zelfredzaamheid.

► bewoners zetten
zich vaker vrijwillig
voor elkaar in

• Participatie neem toe,
• mantelzorgers worden ontlast door activiteiten van het Huis van de Wijk, 
• bewoners voelen zich meer verbonden met hun buurtgenoten,
• zorgen voor elkaar,
• ervaren het Huis van de Wijk als het hunne,
• betekenen iets voor anderen,
• burenhulp neemt toe. 

• Vrijwilligers voelen zich nuttig en gewaardeerd,
• ervaren zingeving door hun inzet,
• ontplooien daardoor vaker activiteiten in de wijk,
• de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk verbetert. 

► eigen kracht van bewoners &
vrijwilligers neemt toe

• Mensen die nog in hun kracht staan, blijven in hun kracht,
• ontwikkelen nieuwe vaardigheden,
• doen zinvolle activiteiten,
• mensen langs de zijlijn doen weer mee,
• vinden aansluiting bij de maatschappij, 
• verkleinen hun afstand tot de arbeidsmarkt,
• burgeren in en overwinnen taal- en cultuurbarrières, 
• ontwikkelen dagritme, arbeidsritme en sociale vaardigheden,
• krijgen ondersteuning aangeboden via faciliteiten (zaalhuur, werkruimte, materialen,  in-

formatie en coaching on the job, kunnen meedoen aan vaardigheidstrainingen en deskun-
digheidsbevordering).

► kennis & 
vaardigheden vergroten

• Buurtbewoners en vrijwilligers ontwikkelen vaardigheden,
• doen nieuwe kennis op,
• delen hun kennis met elkaar,
• ontdekken nieuwe talenten bij zichzelf en ande-

ren,
• ontplooien zichzelf,
• doen werkervaring op.

► effectief en passend
aanbod door maatwerk

• Door persoonlijke contacten van de beroepskrachten met de doelgroepen, is het 
mogelijk maatwerk te leveren. Dit maakt dat we een individuele aanpak kunnen 
bieden met een aanbod dat effectief en passend is voor individuele deelnemers.

resultaten
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Gezamenlijk verhogen we de betrokkenheid van bewoners en stimuleren ze om zelf activitei-
ten voor de wijk te ondernemen. We weten wat er leeft en spelen in op ontwikkelingen. 
Om onze doelstellingen te verwezenlijken werken we op de volgende manier.

► maatwerk
Door persoonlijke contacten kennen de beroepskrachten de bezoekers van het Huis van de 
Wijk. Dit maakt een persoonlijke benadering mogelijk, met een effectief aanbod afgestemd 
op de individuele situatie van de bewoners. 

► preventie
Door een passend aanbod voorkomen we de aanspraak op formele zorg of hulp of stellen dit 
zo lang mogelijk uit.
 
► behoud
Door een passend aanbod wordt zelfstandig functioneren zo lang mogelijk behouden.

► werving & selectie vrijwilligers
Vrijwilligers worden actief geworven en na een intakege-
sprek geplaatst bij de diverse instellingen van het Huis van 
de Wijk Buitenveldert of de vrijwilliger wordt geïntrodu-
ceerd bij een andere organisatie in de wijk. 

► inzet vrijwilligers
Door de inzet van vrijwilligers in plaatsen als Huizen van 
de Wijk te verhogen, kan de inzet van betaalde (zorg)krach-
ten worden verminderd.

► verleiden en begeleiden
Via persoonlijk contact, samenwerking en maatwerk ‘verleiden’ we doelgroepen naar een 
passende activiteit in het Huis van de Wijk.

► verbinden van 
• krachtige en kwetsbare bewoners
• initiatiefnemers en geïnteresseerde bewoners
• bewoners in woon/zorgcentra met zelfstandig wonenden
• formele en informele netwerken
• organisaties onderling

► beroepskrachten waarborgen continuïteit & 
kwaliteit
• flexibel bijspringen daar waar de gaten vallen om de kwaliteit en de continuïteit van  

het aanbod te waarborgen
• functie van cement tussen de losse onderdelen
• bemiddelingen bij conflicten 

► outreachend en aan de voorkant werken
• direct en persoonlijk contact met doelgroepen 
• oog- en oorfunctie in de wijk
• inzicht in (buurt)problematiek en deze vertalen naar oplossingen

► toeleiding en doorverwijzing
• toeleiding en doorverwijzing van vragers naar het juiste aanbod zowel in het Huis van 

van de Wijk als daarbuiten
• zoveel als mogelijk werken met vaste gezichten en ‘warme’ toeleiding
• kennis van de sociale kaart

► samenwerking en afstemming
• buurtgerichte aanpak
• actief aangaan van samenwerking met andere organisaties in de wijk 
• afstemming van activiteiten en naar elkaar toeleiden
• bevorderen van samenwerking tussen instellingen in de wijk

► trapsgewijze aanpak
• buurtbewoners via een laagdrempelige activiteit laten doorstromen naar overig aanbod in 

het Huis van de Wijk.  
  
► ondersteunen vrijwilligers door beroepskrachten
• persoonlijke aandacht
• begeleiding op maat
• loslaten waar mogelijk, begeleiden indien nodig
• monitoren belastbaarheid
• kansen bieden aan kwetsbare doelgroepen 
• inzet op talent en talentontwikkeling
• inzet op mogelijkheden en wat wel kan
• vergroten zelfvertrouwen
• stimuleren van samenwerking

werkwijze
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bewonersinitiatieven
De PC ontvangt bewoners met ideeën voor de buurt. De PC toetst de initiatieven op haalbaar-
heid en coacht de initiatiefnemer om van idee naar uitvoering te komen. Ze geeft informatie 
over financiële ondersteuning, beschikbare faciliteiten, planning, communicatie en pr. Doel 
is dat de bewoner uiteindelijk (nagenoeg) zelfstandig de activiteit kan voortzetten. Indien de 
activiteit beter bij een andere organisatie past, brengt de PC de bewoner hiermee in contact.  

bewoners met ideeën voor 
de buurt worden gecoacht 

van idee naar uitvoering

werken met vrijwilligers
Dagelijks zijn wij als beroepskrachten aanwezig om de vele vrijwilligers te ondersteunen. 
Deze taak is veelomvattend. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de inzetbaarheid van 
de vrijwilliger is meer of minder begeleiding nodig.  

Onze vrijwilligers kenmerken zich door een grote verscheidenheid. Ieder levert een bedrage 
vanuit zijn eigen motivatie, talent en inzetbaarheid. Naast een trouwe groep van vaste vrijwil-
ligers hebben we een flexibele schil van mensen die incidenteel iets bijdragen. De vrijwilligers 
werken doorgaans in hechte teams, sommige werken solitair.  

Regelmatig stromen vrijwilligers door naar andere functies binnen het Huis van de Wijk. 
Naast het uitvoeren van hun reguliere activiteit zijn ze bijvoorbeeld aan de slag gegaan als 
barmedewerker in het Café. Ook in 2018 werden nieuwe vrijwilligers geworven. Sommige 
vrijwilligers namen afscheid, anderen hebben hun activiteiten uitgebreid. 
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grenzen aan vrijwilligers
De professional krijgt, door het verdwijnen van voorzieningen, steeds vaker te maken met vrij-
willigers uit de doelgroep. Dat gaat om mensen met complexe problemen zoals een GGZ-achter-
grond of beginnende dementie. Juist deze vrijwilligers hebben veel ondersteuning en intensief 
maatwerk van de professional nodig om inzetbaar te zijn. Van een terugtrekkende beweging 
door de professional kan bij deze groep geen sprake zijn.  

Daarnaast neemt de vraag van bewoners met gecompliceerde problematiek toe. Denk bijvoor-
beeld aan mensen met (aangeboren) hersenletsel, ernstige psychiatrische ziektebeelden of li-
chamelijke beperkingen. Mensen aan wie voorheen een plaats werd geboden in bijvoorbeeld 
een woon- of zorgcentrum. Om ook aan hen een goed aanbod te doen, worden van zowel 
professionals als vrijwilligers steeds complexere vaardigheden en meer kennis gevraagd. 

Door het landelijk ingezette beleid om steeds 
meer taken van (zorg) professionals naar vrij-
willigers door te schuiven, neemt de druk 
op de vrijwilligersmarkt toe, zowel kwali-
tatief als kwantitatief. Ook de aantrekkende 
arbeidsmarkt speelt een rol bij het vinden 
van nieuwe vrijwilligers. Steeds meer organi-
saties vissen in dezelfde vijver en geschikte 
vrijwilligers zijn moeilijk te vinden.  

De gespannen voet waarop deze ontwikke-
lingen met elkaar staan, laten zich ook voe-
len bij de beroepskrachten in het Huis van 
de Wijk. Wat laat je los en waar bied je extra 
begeleiding? Laat je de gaten vallen of spring 
je bij? Waar liggen de grenzen van wat je van 
een vrijwilliger mag verwachten? Waar lig-
gen met beperkte budgetten en bemensing 
de belastbaarheidsgrenzen van de beroeps-
kracht? En waar liggen in zijn algemeenheid 
de grenzen van zorgproblematiek die naar 
welzijn kan worden overgeheveld? Kwesties 
die op beleidsniveau om aandacht en oplos-
singen vragen.   

gerealiseerde producten

de aantrekkende arbeidsmarkt 
speelt een rol bij het vinden 

van nieuwe vrijwilligers

gerealiseerde taken programma coördinator

• Opstellen activiteitenprogramma Huis van de Wijk
• Stimuleren, coördineren en faciliteren van bewonersinitiatieven
• Afstemming exploitatie over programmering en zaalverhuur, bewaken van het evenwicht 

tussen commerciële verhuur en verhuur met een welzijnsdoelstelling (om-niet)
• Bewaken uitgangspunten Huis van de Wijk (laagdrempelig, betaalbaar, toegankelijk voor 

iedereen
• Bevorderen van samenwerking tussen instellingen in de wijk
• Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers waardoor zij hun eigen initiatieven kunnen 

opzetten en continueren (trainingen, maar ook 1-op-1 begeleiding en coaching)
• Deskundigheidsbevordering medewerkers (trainingen)
• Ruimte bieden aan projecten die van belang zijn voor het Stadsdeel, gemeente en deze  

ondersteunen
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gerealiseerde producten

Bewonersinitiatief Frequentie Aantal 
bezoekers/ 
deelnemers 
per keer 
 

Aantal 
vrijwilligers 
per keer 

Kenmerken  
bezoekers 

 
Bewegingstheater 
 

 
2 keer 

 
8 deelnemers 

 
2 

 
75% niet 
aangeboren 
hersenletsel 
 

 
Breiclub 
 

 
1 x per week 

 
8 – 10 

  
Ouderen/immigrant
en 

 
Bridge 
 

 
3 x per week 

 
15 – 30 

 
2 

 
Sterk en kwetsbaar 

 
Dansvoorstelling Lucia 
Marthas 
Stage-opdracht 
 

 
1 bijeenkomst 

 
25 – 30  

 
20 

 
Jonge 
deelnemers/oudere 
bezoekers 

 
Danshuis 
 

 
1 bijeenkomst 

 
40 – 50 

 
4 

 
Ouderen 

 
Digitaal festival 
 

 
1 bijeenkomst 

 
30 – 40 

 
5 

 
Sterk en kwetsbaar 

 
Halloweenfeest 

 
1 bijeenkomst 

 
120 

 
6 

 
Ouders en 
kinderen 
 

 
High tea  
Buurtbewoners komen 
via Welzijn op recept 
 

 
maandelijks 

 
8 – 15 

 
4 

 
Eenzaam/ 
kwetsbaar 

 
Internationale 
Vrouwendag 
 

 
1 bijeenkomst 

 
80 

 
8 

 
Internationaal 
 

 
Italiaanse conversatie 
 

 
Wekelijks  
3 lessen 

 
8-15 

 
1 

 
Sterk/sommige 
eenzaam/expats 
 

 
Kinderkookcafé 
(samenwerking school, 
HvdW, Hotel Element) 
 

 
3 bijeenkomsten 

 
20 

 
6 

 
Ouders/kinderen/ 
bewoners 

	

gerealiseerde producten programma coördinator
Bewonersinitiatief Frequentie Aantal 

bezoekers/ 
deelnemers 
per keer 
 

Aantal 
vrijwilligers 
per keer 

Kenmerken  
bezoekers 

 
Kunstcafé 
 

 
4 x per jaar 

 
50 

 
12 

 
Sterk en kwetsbaar 

 
Koningsdag 

 
1 bijeenkomst 

 
300 – 500 

 
4 

 
Buurtbewoners, 
jong en oud 
 

 
Koersbal 
 

 
Wekelijks 

 
14 

 
2 

 
100% kwetsbaar 

 
Pranic Healing 
 

 
Om de week 

 
12 

 
5 

 
100% lichamelijke 
problematiek 
 

 
Over de drempel 
Communicatie en 
Contact 
 

 
9 bijeenkomsten 
per jaar 

 
4 -10 

 
2 

 
Sociaal zwak 

 
Leesclub Senia 

 
2 x per jaar 

 
4 

 
1 

 
Ouderen 
 

 
LFG lotgenoten 

 
1 p. 2 mnd 

 
6  

 
1 

 
Bewoners met 
klachten voor laag 
frequent geluid 
 

 
Mixed Media 

 
4 bijeenkomsten 

 
4  

 
1 

 
Jong en oud 
 

 
Open atelier 
handenarbeid 
 

 
2 x per week 

 
14 - 20 

 
4 

 
Ouderen 

 
Mini Lectores Bebés  
 

 
Wekelijks 

 
10 - 20 

 
2 

 
Expats met baby’s 
 

 
Het Palet, schilderclub 
 

 
Wekelijks 

 
12 

 
1 

 
Ouderen 

 
Pianoconcert  
Voorspeelmiddag 
 

 
3 bijeenkomsten 

 
80 

 
3 

 
Jong en ouder 

	

gerealiseerde producten programma coördinator
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gerealiseerde producten

gerealiseerde producten programma coördinator
Bewonersinitiatief Frequentie Aantal 

bezoekers/ 
deelnemers 
per keer 
 

Aantal 
vrijwilligers 
per keer 

Kenmerken  
bezoekers 

 
Repair Café  
 

 
Maandelijks 

 
11 - 20 

 
12 

 
Sterk en kwetsbaar 

 
Sabine’s Haarverzorging 

 
Maandelijks 

 
2-6 

 
1 

 
Ouderen 
 

 
Samen Doen 
 

 
1 bijeenkomst 

 
6 - 8 

 
1 

 
Kwetsbaar 

 
Tekenen/Schilderen  
Lydia Bakker 
 

 
Wekelijks 

 
8 – 12 

 
1 

 
Sterk en zwak 

	

Communicatie en pr 
 

Uitgave Aantal  
Vrijwilligers 
 

Bereik 

 
Wijkkrant 
 

 
10 keer per jaar 
 

 
5 

 
16.400 

 
Digitale Nieuwsbrief 
(lokale evenementen)  
 

 
wekelijks 

 
 

 
1500 abonnees 

 
Muuragenda 
 

 
maandelijks 

 
1 

 
300 per week 

	

gerealiseerde activiteiten WOCB
Activiteit Frequentie Aantal 

bezoekers/ 
deelnemers 
per keer 
 

Aantal 
vrijwilligers 
per keer 

Kenmerken  
bezoekers 

 
ONDER DE PANNEN 
 

    

 
Dans en Diner 

 
2 x per 
maand 
 

 
65 

 
8 

 
sterk en 
kwetsbaar 

 
Karin’s Eetcafé 

 
1 x per 
maand 

 
20-25 

 
4 
 

 
zeer kwetsbaar 
(bewoners die 
voorheen in een 
verzorgingshuis 
zouden wonen) 
 

 
Burenlunch 
 

 
1 x per 
maand 

 
28 

 
4 

 
fysiek en mentaal 
kwetsbaar, 
ook GGZ 
(bewoners die 
voorheen in een 
verzorgingshuis 
zouden wonen)  
 

 
Seizoensbrunches 
(Nieuwjaar, Pasen, 
Pinksteren, Herfst) 
 

 
4 x per jaar 

 
40 

 
8 

 
sterk en 
kwetsbaar 

 
Kerst Inn 

 
1 x per jaar 

 
40 

 
4 

 
kwetsbaar 
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gerealiseerde producten

gerealiseerde activiteiten WOCB
Activiteit Frequentie Aantal 

bezoekers/ 
deelnemers 
per keer 
 

Aantal 
vrijwilligers 
per keer 

Kenmerken  
bezoekers 

 
KUNST EN CULTUUR 
 

    

 
Kunstcafé 
 

 
4 x per jaar 

 
50 

 
12 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
Exposities buurtbewoners 

 
6 per jaar 

 
 

 
10 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
Culturele Uitgaansclub 
 

 
1 x per 
maand 

 
10 - 12 

 
2 

 
sterk en 
kwetsbaar/  
alleen staand 
 

 
Literair Café 
 

 
1 x per 
maand 

 
10-15 

 
2 

 
sterk en 
kwetsbaar/ 
alleenstaand 
 

 
Vrienden G. v. Aemstelpark 

- landelijke 
opschoondag 

- bomen over bomen 
- div. rondleidingen  

 

 
3 

 
10-15 

 
3 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
4 mei herdenking 

 
1 

 
350 

 
5 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
5 mei viering – bevrijdingsbal 
 

 
1 

 
80 – 100 

 
4 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
MUZIEK 

    

 
Sunday Sounds 

 
3 x per 
maand 

 
50 – 60 

 
3 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
Klassieke concerten 
 

 
1 x per 
maand 

 
25 – 30 

 
4 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

	

gerealiseerde activiteiten WOCB
Activiteit Frequentie Aantal 

bezoekers/ 
deelnemers 
per keer 
 

Aantal 
vrijwilligers 
per keer 

Kenmerken  
bezoekers 

 
ONTSPANNING 
 

    

 
Zenmeditatie 
 

 
1 x per 
week 

 
6 – 10 

 
3 

 
kwetsbaar 

 
Rommelmarkt 
 

 
3 x per jaar 

 
40 – 50 

 
3 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
Movie Time + pannenkoek 

 
1 x per 
maand 
 

 
8-15 

 
2 

 
kwetsbaar 

 
Bingo + soep 
 

 
1 x per 
maand 
 

 
50 – 60 

 
4 

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
Sjoelen 

 
2 x per 
maand 

 
25-30 

 
2  

 
sterk en 
kwetsbaar 
 

 
VERVOER VANAF DE 
VOORDEUR 
 

    

 
Samen op stap met de 
Minibus 
 

 
3 x per 
maand 

 
7 

 
1 

 
zeer kwetsbaar/ 
weinig mobiel/ 
soms 90+ 
 

 
Dagtochten i.s.m met 
Vereniging GroenGrijs 
 

 
8 x per jaar 

 
45  

 
3 

 
sterk en 
kwetsbaar/ ook 
90+  
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 Product   Aantal   Vrijwilligers

  
 Bereik  

 
 
Ontwerp en productie 
flyers en posters 
 

 
20 – 25 per maand 

 
- 

 
600 – 1000 per flyer 

 
Verspreiding flyers en posters 

 
20 – 25 per maand 

 
1 
 

600 – 1000 per flyer 

 
Persberichten aanleveren 
aan: 

- Wijkkrant 
- digitale nieuwsbrief 
- lokale digitale media 
- lokale gedrukte media 
- social media  

 

 
gemiddeld 10 per 
week 

 
1 

 

 
Website 
 

 
wekelijks 

 
1 

 

 
Social media 

 

 
enkele keren per 
week 
 

 
- 

 
 

 
 

gerealiseerde producten

gerealiseerde activiteiten WOCB
Activiteit Frequentie Aantal 

bezoekers/ 
deelnemers 
per keer 
 

Aantal 
vrijwilligers 
per keer 

Kenmerken  
bezoekers 

 
HULP/ 
KENNISBEVORDERING 
 

    

 
Computerinloop Spreekuur 

 
2 x per 
maand 

 
10 – 15 

 
3 

 
sterk en 
kwetsbaar/ ook 
GGZ 
 

 
Computerlessen 1-op-1 

 
Elke week 

 
Gemiddeld 4 
per maand 

 
4 

 
sterk en 
kwetsbaar/ ook 
GGZ 
 

 
Repaircafé 
  

 
maandelijks 

 
15 

 
8 

 
kwetsbaar 

 
Juridisch Spreekuur 
 

 
1 x per 
maand 
 

 
2-6 

 
2 

 
kwetsbaar 

 
Belastingspreekuur 
 

 
2 

 
2-6 

 
1 

 
kwetsbaar 

	

gerealiseerde communicatie en pr WOCB
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gerealiseerde producten

gerealiseerde taken ondersteunen vrijwilligers 
PC en WOCB

 

Taak 
 
Werving en selectie vrijwilligers  
 
 
Doorverwijzen vrijwilligers naar andere organisaties  
 
 
Maken van activiteitenplanningen  
 
 
Maken van werkplanningen  
 
 
Inzet en afstemming met interne en externe partijen  
 
 
Reserveren of beschikbaar stellen van faciliteiten en middelen  
 
 
Coaching en begeleiding 
 
 
Ondersteuning verlenen tijdens de activiteit zelf  
 
 
Monitoring vrijwilligersteams, bemiddelen bij conflicten, oplossen problemen  
in de uitvoering  
 
 
Bijsturen van activiteiten/vrijwilligers  
 
 
Organiseren jaarlijks vrijwilligersdiner  
 

 

  

  

   

   

   

 

gerealiseerde staf en secretariële taken 
PC en WOCB

 
Taak PC WOCB Opmerking 
 
Algemene administratie 
 

 
x 

 
x 

 

 
Financiële administratie 
 

 
- 

 
x 

 
Voor welzijn en  
exploitatie Huis van de Wijk 
 

 
Personele administratie 
 

 
- 

 
x 

 

 
ICT 

 
x 

 
x 

 
Ondersteuning door 1 vrijwilliger 
 

 
Bestuursondersteuning 
 

 
x 

 
x 

 

 
Subsidieaanvraag, 
halfjaarrapportage en jaarverslag 
 

 
x 

 
x 

 
Voor welzijn en  
exploitatie Huis van de Wijk 
 

 
Bestuurs- en werkoverleg 
 

 
x 

 
x 

 

 
Deskundigheidsbevordering 
 

 
x 

 
x 

 

 
	 

Taak 
 
Verstrekken van informatie aan: bewoners, vrijwilligers en organisaties 
 
 
Luisterend oor bieden aan (eenzame) bewoners, signaleren van problemen 
 
 
Doorverwijzen van bewoners en vrijwilligers naar de juiste organisaties 
 
 
Verstrekken van middelen aan vrijwilligers en bewoners 
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samenwerking
In 2018 hebben we onder andere samengewerkt met: 
 
• Amsterdams Conservatorium | Stichting Musici van Morgen   
• Beheer/receptie Huis van de Wijk  
• Bewonerscommissies  
• Bewonersplatform Zuidas  
• Buitenhof  
• Buurtzorg 
• Combiwel  
• Comité 4 en 5 mei  
• Commissies WOCB  
• Dynamo  
• Elisabeth Otter-Knoll Stichting  
• Fotogroep Buitenveldert  
• Gemeentelijk Vastgoed  
• Groen Grijs Bus  
• GGZinGeest  
• Hotel Elements Amsterdam  
• Kerken in Zuid  
• Kunstgroep Buitenveldert  
• Kunstroute Buitenveldert  
• Lucia Marthas Zuiderlicht College  
• MAS (beheer)  
• Meedoen in Zuid   
• Merkelbachschool  
• Menno Simonszhuis  
• Ontmoetingseiland (Marjet Gerlings)  
• Openbare Bibliotheek Buitenveldert  
• Ouderen Adviesraad Amsterdam Zuid  
• Puur Zuid  
• Sociaal loket  
• Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert  
• Stadsdeel/Bestuurscommissie Zuid  
• Stichting Zuideramstel (Vereniging Groen Grijs)  
• Tour de Chant | Ouderen Songfestival  
• Vrienden van het WOCB  
• Vreugdehof | dagbesteding 
• Vrijwilligersacademie Amsterdam  
• Vrijwilligerscentrale Amsterdam 
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Uitgaansclub Buitenveldert: “Voor alle leeftijden en 
portemonnees!”

Uitgaansclub Buitenveldert is een actieve groep van 
55-plussers, die maandelijks bij elkaar komt in het Huis van 
de Wijk. Om vervolgens in kleinere groepjes mooie cultu-
rele uitstapjes te maken. 

Iedere eerste woensdagavond van de maand verzamelt 
men om half 8 aan de grote tafel van de Stamzaal naast 
het café, met een kopje koffie of thee en de agenda 
erbij. Alle ‘uitgaanders’  brengen een verlanglijstje mee 
met evenementen waar ze naartoe willen: een film, ten-
toonstelling, concert, theatervoorstelling, noem het maar 
op. De Uitkrant en filmkalenders zijn van te voren goed 
bestudeerd!

De voorzitster leidt de inbreng met strakke hand en 
vraagt op het rijtje af welk voorstel iemand heeft. Zo wil 
men naar het Rijksmuseum, maar ook het FOAM, Teylers 
en Eye komen langs. Telkens zijn er wel 3 of 4 mensen die 
hun hand opsteken: “Ik ga mee!” 

Willy de Weerd (contactpersoon van de club): “Soms 
gaan we ook lekker chique uit eten. Heel voordelig, hoor, 
met de zegels van een zekere kruidenier betaal je voor 
één en krijg je twee diners!”

dit zijn wij!

"Ik ga mee!"
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 Buitenveldert

exploitatie

Huis van de Wijk
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organisatie
Sinds 2017 is de Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) verantwoordelijk 
voor de exploitatie van café en zalen. Deze bevinden zich aan de voorkant van het gebouw 
MFC Binnenhof. De ruimtes worden ingezet om een grote variatie aan welzijnsactiviteiten te 
realiseren. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van cohesie tussen buurtbewoners en 
het terugdringen van eenzaamheid.

Overzicht ruimtes:

• het café met terras, bar en kleine keuken;
• een leskeuken;
• de stamzaal;
• een theaterzaal;
• het atelier;
• twee vergaderruimtes en een spreekkamer.

onze activiteiten zijn gericht op het 
bevorderen van cohesie tussen 

buurtbewoners

Voor een efficiënte en betaalbare bedrijfsvoering was bij de personeelsopbouw in 2018 weer 
sprake van een optimale mix van betaalde medewerkers en vrijwilligers. De uitvoering vindt 
plaats met behulp van 20 vrijwilligers. 
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Van valutahandelaar tot visroker

Edwin en Betty zijn sinds een jaar of 6 vrijwilliger, niet al-
leen in het Huis van de Wijk, maar ook bij het Zuider-
zeemuseum en de Algemene Hulpdienst Buitenveldert. 

Edwin was valutahandelaar en Betty office manager bij 
hetzelfde kantoor, ze weten dus wat aanpakken is. Toen 
ze de mogelijkheid hadden om na een leven van heel 
hard werken te stoppen, wisten ze al wel: we gaan niet 7 
dagen per week op de bank zitten. 

Tijdens een bezoek aan het Zuiderzeemuseum hoorden 
ze dat men op zoek was naar een visroker en een mede-
werkster voor het kaaspakhuis, dus iemand die daar wat 
over weet te vertellen. Heel wat anders en een echte 
uitdaging!  In hun nieuwe ‘functies’ zijn ze daar in het 
seizoen twee dagen per week actief. Betty zit daarnaast 
nog in de vrijwilligersraad.

Maar ook in het Huis van de Wijk zetten ze hun kundig-
heid op vele gebieden in. Van koken, afwassen, bosmo-
biel of bardienst, ze doen het. 

En waar het kan denken ze mee over hoe dingen beter 
kunnen. Betty bedacht een alternatief voor de Buren-
lunch in de zomermaanden en nu is er een Burenkoffie 
voor een groeiende groep mensen, met zelfgemaakte 
taarten en andere lekkernijen. Toch gezelligheid als an-
deren op vakantie zijn! 

Ze heeft ook de menukaart van het café ontworpen en 
op de achterkant een wervende tekst over het aanbod 
gezet: oog voor wat werkt!

Iets wat altijd beter kan: de omgang met vrijwilligers… 
Betty kent het geluid vanuit haar vrijwilligersraad maar 
vangt het ook op in het Huis van de Wijk. Het komt best 
nog wel eens voor dat je behandeld wordt als: “je hebt 
niets beters te doen dan vrijwilliger te zijn”.

Hun insteek is dan ook: ieder mens is anders en heeft dus 
een eigen benadering nodig. Weet met wie je omgaat 
en kijk ook eens naar wat iemand nog meer kan dan een 
lekkere maaltijd op tafel zetten. Als je iedereen op waar-
de schat, dan wordt vrijwilligerswerk nóg leuker!

dit zijn wij!

"Als je iedereen op 
waarde schat, wordt 
vrijwilligerswerk nog 
leuker".



vrijwilligers
Het café, de bar en de keuken bieden werkplekken aan vrijwilligers en personen met een GGZ 
achtergrond . Zij vinden in het café een zinvolle dagbesteding, blijven actief, kunnen vaardig-
heden ontwikkelen of werkervaring opdoen. Ook mensen die willen inburgeren of de Neder-
landse taal leren, zijn als vrijwilliger actief achter de bar. De vrijwilligers worden ondersteund 
door de manager zalenverhuur.

SocialStart
Eind 2017 sloot het WOCB een overeenkomst met SocialStart. SocialStart koppelt maatschap-
pelijke organisaties met een ondernemersvraag aan jong ondernemend talent. In een trai-
neeship van zes maanden werkte de trainee een marketingcommunicatieplan uit voor de ver-
huur van de zalen. De trainee heeft in maart 2018 haar opdracht afgerond. De samenwerking 
met vergaderlocaties.nl is hieruit voortgekomen. Er komen druppelsgewijs reserveringen bin-
nen vanuit dit kanaal.

financiën
Binnen het WOCB ontvangt Exploitatie haar eigen subsidie. Aangezien de kosten van de ver-
vanging van apparatuur en materialen en personele kosten zoals vervanging bij ziekte en va-
kantie niet zijn begroot, doen we er alles aan om de omzet te verhogen. Met een klein team en 
veel vrijwilligers wordt hard gewerkt om zo veel mogelijk omzet te realiseren. De kosten voor 
exploitatie worden dus deels gedekt door subsidie en deels door eigen inkomsten uit zaalver-
huur en baromzet. 
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doelen
Het Huis van de Wijk is de centrale plek in Buitenveldert waar mensen een bewonersinitia-
tief kunnen starten en aan activiteiten kunnen deelnemen. Daarnaast kunnen buurtbewoners, 
stichtingen, ondernemers en organisaties zaalruimte huren. 

Afgeleid doel  hiervan is om proactief meer huurders aan te trekken door ze op onze zaalver-
huur mogelijkheden te wijzen.

doelgroepen Zaalverhuur
Exploitatie faciliteert met de zaalverhuur 3 groepen huurders:

- Bewonersinitiatieven (huurtarief: om-niet)
- Stichtingen die activiteiten organiseren die ten goede komen aan de buurt 
 (huurtarief: gereduceerd tarief)
- Overige huurders, zoals bedrijven, instellingen en zzp'ers (standaard tarief)  

doelgroepen Café 
Het café is een gezellige plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten en beter leren kennen. 
Na afloop van een activiteit kan hier onder het genot van een lekkere kop koffie of een broodje 
nog even worden nagepraat. 

Het café van het Huis van de Wijk is niet zomaar een café, en zeker niet te vergelijken met de 
horecagelegenheden zoals we die vinden op bijvoorbeeld het Gelderlandplein.

Iedereen is hier welkom. Ook mensen met lichamelijke of psychische beperkingen. Ook buurt-
bewoners met een krappe beurs. En ook zij die niets nuttigen en alleen komen om er even uit 
te zijn, kunnen ongestoord in het café zitten. Bezoekers kunnen in het café zichzelf zijn en er 
vertoeven zonder iets te moeten. Dat er vertrouwde gezichten achter de bar staan die erin ge-
traind zijn goed om te gaan met complexe doelgroepen, is daarbij van grote waarde.

bezoekers kunnen in het 
café zichzelf zijn

wie bereiken we?
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uitgangspunten
Bij de exploitatie van café en zalen sturen we op de volgende (welzijns)uitgangspunten:

• een plek waar je nieuwe mensen ontmoet;
• laagdrempeligheid en toegankelijkheid; 
• gepaste omgang met complexe doelgroepen; 
• veilige omgeving en vertrouwde gezichten; 
• gemoedelijke sfeer; 
• betaalbaar prijsniveau van consumpties, ook en juist voor de minder draagkrachtigen; 
• betaalbare huurtarieven, ook voor de 'kleine' gebruikers.

als je nieuw in een wijk komt of alleen komt te 
staan, is vrijwilliger worden een perfecte 

manier om mensen te ontmoeten

sociale accommodatie
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Kunst kijken kan je leren

Gerdi Wind (schilder, tekenaar, schrijver) is een echte dui-
zendpoot, bij wie kunst en literatuur als een rode draad 
door haar leven lopen. 20 jaar geleden verhuisde ze naar 
Buitenveldert. Ongeveer 8 jaar geleden las zij een oproep 
in de Wijkkrant voor kunstenaars om bij elkaar te komen 
en hieruit ontstond Kunstgroep Buitenveldert, waarvan zij 
ondertussen 6 jaar voorzitter is.

Sinds een aantal jaren is Gerdi lid van de redactie van 
de Wijkkrant en ze nam op een gegeven moment de 
rubriek “Kunst in Buitenveldert” over. Als voorzitter van 
Kunstgroep Buitenveldert organiseert ze 4x per jaar een 
kunstcafé en de jaarlijkse schrijfwedstrijd. Met het Literair 
Café Buitenveldert, een groepje mede-schrijflustigen uit 
de wijk, wordt regelmatig een voordracht gegeven, zoals 
de Griezelmiddag op de kortste dag van het jaar in het 
Huis van de Wijk. Haar Wolf inspireerde tot enge verhalen!

Omdat ze weet hoe fijn het is om kunst beter te begrijpen 
en er zo meer van te genieten bedachten Ton Huisman 
en Gerdi kunstwandelingen in het Amstelpark en het 
Gijsbrecht van Amstelpark. Er werd uitleg gegeven over 
de beelden en kunstenaars en het jaar erop werden er 
speciaal gedichten geschreven die erbij voorgelezen 
werden.  

Gerdi: ”Als je nieuw in een wijk komt of alleen komt te 
staan, is vrijwilliger worden een perfecte manier om men-
sen te ontmoeten. Ik heb zo heel veel leuke contacten 
opgedaan. Het is erg dankbaar om je passie over te kun-
nen brengen.”

dit zijn wij!

"Het is dankbaar 
om je passie over te 
kunnen brengen."



► café
• De menukaart is uitgebreid met extra informatie over wat er te doen is in het Huis van de 

Wijk
• Gratis wifi  door het hele gebouw 

► zaalverhuur
• De ontwikkeling van een webapplicatie die in 2017 is gestart om online verhuur mogelijk 

te maken staat op een laag pitje in verband met het wegvallen van personeel  

► marketing en pr
• Er zijn flyers voor de zaalverhuur ontworpen
• We plaatsen advertenties in de Wijkkrant 
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resultaten

► training
Gevolgde trainingen voor medewerkers en vrijwilligers:

• VIPS 
• Omgaan met verschillende soorten klanten 
• Feedback geven
• BHV



Repaircafé betekent bijdragen 
aan een groenere wereld

Robin Bronkhorst coördineert het 
reilen en zeilen van het Repair-
café met veel plezier. Ze vormen 
een hechte groep mensen die 
niet alleen buurtgenoten maar 
ook elkaar helpen, bij kapotte 
zaken waar een oplossing niet 
meteen voor de hand ligt. 

In het begin moest Robin even 
schakelen als reparateur: het 
werken aan een stuk apparaat is 
niet alleen een kwestie van ana-
lyseren en openmaken, maar 
ook het luisteren naar het ver-
haal achter het voorwerp: “Dit is 
nog van mijn man geweest.” of 
“Dit kreeg ik bij het afscheid op 
mijn werk.”. Zowel het aan de 
praat krijgen van een voorwerp 
als een tevreden klant geeft hem 
enorm veel voldoening.

Hij is blij dat het Huis van de Wijk 
als centrale plek in de buurt 
dienst wil doen. Weggooien is 
in deze tijd wat het Repaircafé 
betreft geen optie meer en vaak 
gaat het om een kleinigheid 
die zo te verhelpen is. Zo voelen 
ze zich gesteund in hun streven 
naar een groenere wereld.  

En het gekste verhaal? “Dat ik 
een broodrooster openschroef-
de en er een geëlektrocuteerde 
muis uit kwam rollen! Ik heb hem 
schoongemaakt en toen deed ie 
het weer…”

dit zijn wij!
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huurders
Zalen worden verhuurd aan een grote diversiteit van huurders zoals:

• Bewonersinitiatieven 
Deze bewonersinitiatieven beslaan een groot aantal activiteiten op het gebied van sport 
en spel, gezondheid, beweging, dans, voeding, creativiteit, cultuur, theater, concerten, 
ontspanning en educatie.  

• Stichtingen en verenigingen 

• Overige huurders 
Denk hierij aan bedrijven, instellingen en zzp'ers

 
Concreet bieden wij zaalruimte aan onder andere: statushouders, expats, buurtbewoners jong 
en oud, mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel; organisaties uit de buurt, GGZ, zzp'ers, 
kunstenaars, licht-dementerenden, zelfhulpgroepen, VvE's, welzijnsorganisaties, gemeente-
lijke organisaties en ondernemers. 

Wij hebben nu ook verschillende stichtingen als klant die zich richten op kinderen. Er is bij-
voorbeeld een stichting die gespecialiseerd is op kinderen met Dyslexie. Daarnaast worden er 
steeds meer lessen aan kinderen gegeven. Het gaat hier om wiskundeles, Japanse les, Vietna-
mese les.

"Het is ook luisteren 
naar het verhaal 
achter het voorwerp."
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