
Kwartaalrapportage 3 Huis van de Wijk – {Slotervaart Zuid} Anker, BOR FIEP en BOR 
EINSTEIN en evt. andere locaties 
De status van de afgesproken prestaties voor de Huis van de Wijk op basis van de UVO. 
Deze kwartaalrapportage moet per huis van de wijk worden ingevuld en ingediend worden 
voor de afgesproken datum bij het stadsdeel binnen zijn. Een korte toelichting is achteraan 
toegevoegd. 
 
1. Samenvatting 
 
Resultaten en doelen  doel werkelijk 
Openstelling totaal  3100  
Openstelling kwartaal 
 
Periode  
Juli aug sept = 13 weken 
Zomervakantie bo; 
Zaterdag 14 juli t/m zondag 2 sept = 6 wkn 
 
 
BOR FIEP 
13 weken x 45 upw aan activiteiten + 11 uur incidenteel 
 
BOR EINSTEIN 
13 weken “open” voor eigen gebruik 
13 wkn x 7dag x 14 uur = 
 
HET ANKER 
3 weken dicht voor alg gebruik 
10 weken open voor alg gebruik en sleutelgebruik 
10wkn x 7dgn x 14 uur =  
 

 775  
 
 
 
 
 
 
 
 
596 
 
 
1274 
 
 
980 

Programmering totaal  2875  
Programmering kwartaal 
 
BOR FIEP 
Reguliere activiteiten: 13 weken x 45 upw 
Incidentele activiteiten: 11 uur  
 
BOR EINSTEIN 
Totaal aan activiteiten = 237 
Totaal aantal uur aan activiteiten 
 
HET ANKER 6 weken weinig reguliere  
vast 86 activiteiten = 128,5 uur per week x 7 wkn = 
in eigen beheer doorgegane reguliere act 
6 wkn x 10 act x 30 uur per wk = 
extra gestart vanaf mei: 
structurele activiteit GGZ mensen kunstcafe 
is hele zomer doorgegaan 13 wkn x 2,5 

 718,75  
 
596 
 
 
 
 
 
659,5 
 
 
899,5 
 
180 
 
 
32,50 



nieuw gestart vanaf 14 juli: 
vrouwen ontmoeten elkaar iedere zaterdag, regelmatig 
aangevuld met sportactiviteit en kinderopvang 
12 zaterdagen x 5 uur 
 
vanaf 1ste week sept  2 x per week Zumba 
4 wkn x 2 uur 
 
Markant met een mantelzorg training 
infodag 5 juli en vanaf 13 sept wekelijks hele dag 
3 uur + 3 x 6 uur 
 
Mama Vita 
bijeenkomst voor moeders met een kind met autisme 
1 x per maand 
 
 dans en muziek voor autistische kinderen 
1 x per week vanaf 2de week sept 
2 x 2 uur 
 
Zomerporgramma: 
wekelijks Zumba, aerobic  en Indiase dans 
6 wkn x 6 uur 
 
Prezens cursus Voluit leven  
3 x 7 uur 
 
Line Dance van MBVO 
vanaf laatste week sept. wekelijks 
 
Uren netwerk ketenpartners: 
incidenteel ruimtegebruik 
inwonen Spirit 
spreekuur wijkcoördinator wekelijks 
 

 
 
 
60 
 
8 
 
 
 
 
21 
 
 
 
4 uur 
 
 
 
8 
 
 
 
36 uur 
 
 
21 uur 
 
 
1 uur 
 
 
20 
? 
8 uur 

Bezettingsgraad 
 
Welke berekening hanteren we? Is vorige keer ook onze 
vraag geweest. 

   

Ondersteuning activiteit / initiatief 
 
Wat is dit?  Is vorige keer ook onze vraag geweest. 
Als het gaat om ondersteuning die wij bieden aan 
bewoners, willen ze aantal contacten weten? Of in aantal 
uren? 

   

 
Doelafspraken  Bijzonderheden 
Ruimtebieding   
(Technisch) beheer   



Programmering / ondersteuning   
Communicatie   
Gebruikersgroepen   
Vrijwilligers - incidenteel   
Vrijwilligers – structureel   
Bereik   
 
Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De smileys zijn ‘tekens’ en kunnen dus net als letters makkelijk gekopieerd en geplakt 
worden, vet worden gemaakt of op andere wijze worden aangepast.  



 
2. voortgang per categorie doelafspraken en bereik 
Tussen het stadsdeel en de beheerder van het Huis van de Wijk zijn doelafspraken gemaakt 
die hierboven reeds zijn samengevat. Een uitwerking van deze afspraken volgt hieronder: 
 
Doelafspraken  Bijzonderheden 
Ruimtebieding   
(Technisch) beheer  

 
 

Programmering / ondersteuning   
Communicatie   
Gebruikersgroepen   
Vrijwilligers - incidenteel   
Vrijwilligers – structureel   
Bereik   
 
Doelafspraken over ruimtebieding: 
Ruimtebieding  BOR FIEP 

Vanaf eind mei is BOR FIEP in gebruik door de 
buurtbewoners. De ouderenhuiskamer is 
wegens stopzetting ‘eigen locatie’ in de zomer 
verhuisd naar de BOR. Dit ging niet zonder 
slag of stoot, omdat zij erg gehecht waren aan 
hun eigen plek en in hun ogen op de situatie 
achteruit gaan. Zij moeten erg wennen aan hun 
nieuwe plekje en het feit dat de ruimte door 
meerdere bewoners gebruikt wordt. Inmiddels 
hebben zij hun plekje redelijk gevonden en 
blijven de bezoekers komen en de vrijwilligers 
actief. 
Naast deze groep die veel gebruik maakt van 
de ruimte zijn ook andere activiteiten tot stand 
gekomen en weet de buurt ons middels pr in 
krantjes, school, andere organisaties aardig te 
vinden. Inmiddels maken diverse groepen uit 
de buurt gebruik van de ruimte voor 
verschillende doeleinden: muziek, beweging, 
ontmoeting, cursussen e.d. Met 
gebruikersgroepen worden afspraken gemaakt 
over gebruik van de ruimte en evt. eigen 
sleutelbeheer. Er wordt geen vergoeding 
gevraagd voor het gebruik van de ruimte 
(maatschappelijke doeleinden). Wel wordt 
gevraagd naar wederdienst, wat doet u terug 
voor de buurt.  
 
Er is nog geen internet in de BOR. Daar is ook 
nog geen vraag naar door bewoners.  
 



BOR FIEP was niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. In sept is de buitendeur 
door SD aangepast en werkt. 
 
Er liggen nog een aantal klussen: alarmering, 
temperatuur regeling, telefoon en 
ontruimingsoefening. 
 
HET ANKER 
Biedt momenteel ruimte aan een diverse groep 
buurtbewoners en met een gevarieerd 
activiteitenpakket. 
Goed om te zien dat we al voor de zomer een 
uitbreiding hebben van vooral activiteiten die 
zich richten op de kwetsbare buurtbewoners. 
Steeds meer groepen doen hun activiteiten in 
eigen beheer zonder al te veel problemen. 
 
BOR EINSTEIN 
Ruimte bieding blijft hier een wat lastiger 
verhaal. Dit heeft met bekende zaken zoals 
alarm, alles in eigen beheer doen, trappenhuis, 
niks op slot kunnen doen dus niets achter 
kunnen laten, slecht toegankelijke invalide wc 
en alleen bereikbaar tijdens schooluren. 
Wij hebben zelf nog geen sleutels van de 
ruimtes. 
 

Is er voldoende spreiding in de 
verhuur geweest? 
 
Wat wordt hiermee bedoeld? Is 
vorige keer ook onze vraag geweest. 
Wij verhuren in principe niet 
commercieel als dat ermee wordt 
bedoeld 

  

Overig 
Coffeemania, Coco’s, dac de Tour en kantoor Alliantie worden ook als satellietlocaties 
gebruikt voor verschillende buurtactiviteiten.  
 
 
 
 
Doelafspraken over beheer, herkenbaarheid en voorzieningen 
Beheer  BOR FIEP 

Beheer ligt bij de gebruikersgroepen. Er zijn 
afspraken gemaakt met (conciërge van de) 
bredeschool. Er vinden gebruikersoverleggen 
plaats. En nodige ondersteuning via 



medewerker Participatie & Activering.  
 
Ruimte mag nog wat huiselijker en gezelliger 
gemaakt worden (door de bewoners, aanjager 
P&A’er). 
Toegankelijkheid is sinds half september 
verbeterd door buitendeur aan te passen, 
zodat rolstoelgebruikers makkelijk naar binnen 
kunnen.  
 
BOR EINSTEIN 
Hier wordt alles in eigen beheer van gebruikers 
gegeven. Beheersmatig is dit een zeer lastige 
locatie zoals bekend. 
 
HET ANKER 
Er wordt eindelijk werk gemaakt van de losse 
trapdelen voor de deur en de invalide opgang 
door het SD. 
 

Staat en onderhoud 
Goede (technische) staat  BOR FIEP 

Gebruikelijke startproblemen met nieuwbouw 
als regulering luchtklimaat, deurstoppers en 
bel. 
 
Het Anker 
Een aantal zaken zijn nu geregeld maar de 
volgende zaken staan nog: 
Buitenverf bladdert af  
Terugkerende verstopte afvoer  
Verouderd lichtsysteem waardoor kapotte 
lampen niet meer vervangen kunnen worden 
Handdoekenautomaten die niet meer te 
repareren zijn 
Ramen aan de voorzijde zijn stuk nav 
vandalisme in september. 
 
BOR Einstein 
Tot op heden niet de sleutels van de ruimtes 
en de ramen overhandigd gekregen 
Verouderd alarmsysteem dat hapert en te vaak 
onnodig afgaat 
Keuken Kraan vanaf oplevering stuk en nog 
niet gemaakt 
Buitenraam vanaf oplevering gebarsten en nog 
niet gemaakt 
Verlichting in de buitentrap is al half jaar stuk. 
 
 



 
 

Schoon   
 
BOR FIEP 
Dagelijks professionele schoonmaak in rooster 
van school 
 
Het Anker en BOR Einstein hebben een 
schoonmaakbedrijf. 
 

Sociaal en technisch veilig  BOR FIEP 
Gezien de functie voor muziekactiviteiten is 
een bepaalde constructie aangelegd met extra 
dikke muren, zodat er geen geluidsoverlast is 
naar buiten. Nadeel hierbij: geen bereik met 
mobiele telefonie. Vinden gebruikers vervelend 
ihkv calamiteiten. 1 oplossing in de maak: 1 
telefoon die 112 kan bellen. Dat bezoekers zelf 
ook bereikbaar willen zijn (thuisfront moet 
kunnen bellen igv nood), wordt nog vervolg 
aan gegeven in een overleg. 
Er wordt een brandoefening gepland voor hele 
gebouw.  
Alarmering van het gebouw in fases is nog niet 
in gang. Bewoners gebruiken nu nog een code 
voor het complete gebouw. 
 
BOR Einstein 
Alle punten uit half jaar blijven staan.  
Extra om hier te vermelden dat het ouderlokaal 
buiten schooltijden niet te gebruiken is omdat 
bij calamiteiten een vluchtroute uitkomt in een 
dicht schoolgebouw. 
 
Het Anker 
Afgelopen 3 maanden weinig klachten van de 
avondgroepen gehoord over onveilig voelen. 
Wel is er nog extra beheer aanwezig in de 
eerste avonduren van enkele avonden. 
 
 

Herkenbaarheid en toegankelijkheid 
Herkenbaar als huizen van de wijk?  BOR FIEP 

Het wachten is op de stickers. Bij buitendeur 
staat bordje met BOR, maar herkenbaarheid 
met logo Huis vd Wijk is nog niet op orde 
 
Het Anker en BOR Einstein hebben nog geen 



stickers ontvangen. 
Het Anker heeft een eigen buitenbord. 
BOR Einstein nog niet. 

Voor iedereen open en toegankelijk?  Het Anker  
ja 
 
BOR Einstein 
Niet voor mensen met een lichamelijke 
beperking 
 
BOR FIEP 
In principe toegankelijk voor alle bewoners.  

Voor iedereen fysiek toegankelijk?  Zie half jaar rapportage voor Het Anker en 
BOR Einstein 
 
 
BOR FIEP 
ja 

Voorzieningen 
Internet en computers beschikbaar?  BOR FIEP 

Nee. Vraag is ook nog niet uit de buurt 
gekomen. Als deze komt, wordt in eerste 
instantie gekeken naar andere locaties als het 
Anker. Zodra vraag realistisch is, dan spelen 
we hier op in. 
 
Het Anker ja 
 
BOR EInstein nee 

Horeca en keuken beschikbaar?  BOR FIEP 
Er is een keuken beschikbaar met magnetron, 
koelkast en afwasmachine. 
 
Zie halfjaarrapp voor Het Anker en BOR 
Einstein 

Hoeveel van deze voorzieningen worden er gebruikt en door wie? 
BOR FIEP 
Keuken wordt gebruikt voor koffie en thee door de huidige gebruikersgroepen 
 
Zie halfjaarrapp voor Het Anker en BOR Einstein 
 
 
Doelafspraken over programmering en ondersteuning (waaronder activiteiten): 
Programmering / ondersteuning  BOR FIEP 

Ondersteuning bewoners bij initiatieven en 
activiteiten voor de buurt 
Ondersteuning bij aanvragen wijkaanpak 
delflandpleinbuurt 
Ondersteuning bij aanvraag subsidies 



vrijwilligersactiviteiten 
 
Het Anker en BOR Einstein 
Ondersteuning bewoners bij initiatieven en 
activiteiten voor de buurt 
Ondersteuning bij aanvragen wijkaanpak 
delflandpleinbuurt 
Ondersteuning bij aanvraag subsidies 
vrijwilligersactiviteiten 
Ondersteuning vrijwilligers en groepen bij (zelf) 
beheer 
Ondersteuning van alle groepen met PR 

Activiteiten 
Activiteiten en aantal deelnemers 
de vraag is hoe we 
deelnemersgroepen bijhouden 

 BOR FIEP 
Emancipatie & ontwikkeling: 9 upw  
Ontmoeting: 29 upw 
Beweging: 7 upw 
Incidentele activiteiten zijn met name 
bewonersbijeenkomsten, cursussen 
(weerbaarheid, stap naar werk e.d.), thema’s 
 
Verdeling activiteiten regulier zoals ook te 
lezen valt in half jaar rapp: 
Het Anker – totaal 128,5 uur per week 
waarvan 
emancipatie  52    uur 
vrije tijd         57,5 uur 
ontmoeting   19    uur 
 
Alle extra activiteiten 
in totaal        399,5 uur waarvan: 
emancipatie  157 uur 
vrije tijd           77 uur 
ontmoeting    180 uur 
 
En dan nog 28 uur gevuld met 
netwerkparneract. 
 
BOR Einstein – totaal half jaar 659,5 uur 
emancipatie  493,5 uur 
vrije tijd          132 uur 
ontmoeting      34 uur 
 
 
 
Op dit moment hebben we 1 Social Return plek 
ingevuld in beheer.  

Programmering?  Voor Het Anker en Einnstein zie hierboven 
 
BOR FIEP 



16 reguliere activiteiten. 3 incidentele 
Bijzonderheden: 
BOR Einstein 
Organisaties weten de BOR te vinden om gebruik te maken van de ruimtes.  
Incidentele bewoners komen wel met ideeen maar het lukt nog niet om die activiteiten zelf 
uit te voeren of kiezen liever voor Het Anker. 
 
 
Ondersteuning 
Geboden ondersteuning   
Actieve ondersteuning   
Bijzonderheden: 
BOR FIEP 
Sleutelfiguren en belangrijke professionele partners in de buurt zijn helder in kaart gebracht. 
Bewoners weten BOR FIEP en Combiwel goed te vinden. Er komen veel geluiden en 
actieve bewoners in beweging in de buurt. Ook bijvoorbeeld met betrekking tot het 
braakliggend terrein. Er is regelmatig overleg met SD over dit terrein dat bewoners 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap voelen van het terrein. Dit is goede ontwikkeling, 
anderzijds: er komen aardig wat ideeën uit de buurt voor dit terrein, alleen lopen bewoners 
dan toch weer tegen systeem (bureaucratie) aan waardoor ze het vertrouwen verliezen. Er 
is regelmatig overleg tussen SD en Combiwel. Als we willen dat de bewoners een actieve rol 
gaan krijgen, moet er snel en adequaat ingespeeld gaan worden. 
Bewoners krijgen maatwerk in de ondersteuning die zij nodig hebben bij het realiseren van 
de plannen of zoeken naar antwoorden op hun vragen. Verbinden met de nodige instanties 
of andere buurtbewoners worden gelegd en groot aantal bewoners voelen zich erg 
verantwoordelijk voor elkaar. 
 
Het Anker 
Uit de anonieme enquette van de klanten van Het Kunstcafe op vrijdag: 
 
Wat vind je van de ontvangst ruimte beneden? 
netjes en leuk, erg gezellig, goed, oed opgezet geheel 
 

 
Wat vind je de ruimte boven? 
Prima, netjes, kaal, ook lekker ruim 

 
Voel je je welkom hier in dit Huis? 
zeker, heel welkom, aardige mensen, zeker wel, zeer 
 
Het is goed om te merken en te horen dat juist de kwetsbare nieuwe klanten zich thuis 
voelen in Het Anker. We werken nu aan een uitbreiding van het activiteitenpakket. 
De autistische kinderen hebben inmiddels een eigen plek op de donderdagmiddag en 
voelen zich in de prikkelarme ruimte op hun gemak. De ouders hebben dan een rustige 
plek in de barruimte om samen thee te drinken, elkaar te ontmoeten of te ondersteunen. 
Ook hier willen we uitbreiden met een aanbod voor moeders die wonen in het 
Delflandpleingebied zodat ook zij met hun kind hier aansluiting kunnen vinden en het hun 
eigen plek kunnen maken. 
 



Met de komst van Mama Vita, cursussen van GGZ en Markant bieden wij meer dan alleen 
een eigen plek. Dit zijn cursussen en bijeenkomsten die werken aan het vergroten van het 
zelfvertrouwen, netwerk en biedt ondersteuning, ontwikkeling en vergroot de kansen van 
deze groepen in de omgeving en de maatschappij. 
 
Met onze extra aandacht en ondersteuning aan alle groepen verloopt het zelfbeheer beter 
dan bij de start. 
Tevens werken wij hard aan het meer zelf doen van alle groepen. Dit vergt echter nog wel 
wat meer inspanning onzerzijds.  
 
Fijn om te melden dat we momenteel met een zeer actieve buurtbewoonster 
samenwerken die allerlei activiteiten voor mannen en vrouwen organiseert. 

 
 
Afspraken en kwetsbare groepen 
Professionele instellingen  Samenwerking met: 

- GGZ In Geest 
- De regenbooggroep 
- HVO Querido 
- Sezo 
- Kerk, moskee 
- Actieve bewoners(groepen) 
- Cordaan 
- Thuiszorg 
- Spirit 
- Samen doen 
- SD 
- Brilliant 
- Zina (huiselijk geweld) 
- Samen Doen 
- Markant… 
- Beter Buren… 

Binnengehaalde groepen   
Bijzonderheden: 
BOR FIEP 
IN de BOR FIEP zijn er ontmoetingsactiviteiten voor eenzame ouderen. In het najaar willen 
aantal bewoners van HVO een yogacursus starten en liggen er plannen dat HVO’ers de 
moestuinen (die gepland staan voor het braakterrein) gaan onderhouden. Tevens vindt er in 
september een cursus plaats ‘een stap vooruit’ (door bewoner uit de wijkaanpak), bedoeld 
voor mensen die werkloos zijn en weer terug naar de arbeidsmarkt willen.  
Ook de wijkaanpak wordt gebruikt voor: mantelzorgers (ouders van kinderen met autistische 
stoornis) 
Doorontwikkeling is en blijft wenselijk.  
 
Bruishuis 
Bruishuis-concept ontwikkelt ook verder door. Doel is om participatie van kwetsbare burgers 
te vergroten. En dan met name de burgers met psycho sociale problematiek.  
Bruishuis-concept is virtueel en kan in hele wijk plaatsvinden. Daar waar de vraag en 
behoefte van de bewoners ligt. Het kunstcafé in het Anker is een voorbeeld, maar ook een 



bewegingsclub in Coffeemania. In het 4e kwartaal gaat nog meer van start in het kader van 
Bruishuis. 
 
Het Anker 
Zoals elders al staat hebben we al veel nieuwe groepen en cursussen in huis. 
 
BOR Einstein 
Vanaf september zijn we gestart met het samenwerken met STOC. Momenteel geven zij 
iedere zaterdag en zondag huiswerkbegeleiding vaan kinderen van de basisschool. 
 
Geweigerde activiteiten 
   
Bijzonderheden: 
2 x is er een activiteit geweigerd in Het Anker.  
1 x Een rommelmarkt ten behoeve van een weeshuis in Marokko. Reden: wordt nader 
besproken. 
1 x Het Anker gebruiken om met een satelietverbinding een bepaalde voorganger van een 
geloof ergens op de wereld hier te horen. 
Reden: is een religieuze act en die kunnen ij ons niet plaats vinden. 
 
Veel verzoeken voor feesten honoreren we niet maar verwijzen door naar Coffee Mania of 
CoCo’s. 
 
 
 
 
Doelafspraken over communicatie en herkenbaarheid: 
Communicatie   
Informatievoorziening 
Voldoende informatie over HvdW?   
Volgens huisstijl HvdW?   
Bijzonderheden: 
 
In najaar wordt een pr-plan gemaakt. Kan verbeterd worden. PR is er wel en verloopt 
middels verschillende websites, krantjes, flyers, social media, mond tot mond e.d., maar een 
strategisch goed doordacht plan moet er nog komen. Het kan en moet echt nog veel beter. 
 
Er is inmiddels wel een groot netwerk opgebouwd met professionele 
samenwerkingspartners en is HvdW goed vertegenwoordigd in verschillende 
(netwerk)bijeenkomsten. 
 
Herkenbaarheid accommodatie 
Accommodatie herkenbaar?   
Volgens de huisstijl?   
Proactieve actie behoud en 
vergroten herkenbaarheid? 

  

Bijzonderheden: 
 
 



 
 
Doelafspraken over gebruikersgroepen en vrijwilligers: 
Gebruikersgroepen   
Incidentele vrijwilligers   
Structurele vrijwilligers   
Bijzonderheden: 
BOR FIEP 
Bewonersgroepen werken zelfstandig en hebben elk een contactpersoon/vrijwilliger die 
beheer ruimte en sleutel doet. Er vinden gebruikersoverleggen plaats. 
Er ligt nog wel werk voor Combiwel om vrijwilligers waar nodig op te leiden op verschillende 
gebieden. Net als het uitzetten van leer/werktrajecten in het beheer 
 
Het Anker en Einstein 
niets extra’s en nieuws hierover nu te melden 
 
 
Doelafspraken over bereik en samenstelling: 
Bereik: 
Bereik  BOR FIEP 

De BOR is er voor iedereen in de buurt. Die 
boodschap wordt regelmatig helder geschetst. 
Er komen al diverse groepen binnen, maar 
doorontwikkeling is zeker gewenst 
 
Het Anker 
Is redelijk bekend in de buurt en individuele 
buurtbewoners weten het steeds beter te 
vinden. 
Veel organisaties willen hier spreekuur houden 
en kantoorruimte gebruiken. Daar kunnen en 
willen we niet op in gaan. De ruimtes moeten 
vooral gebruikt worden door de bewoners zelf. 
Voor voorlichting kunnen onze ruimtes, mits we 
de meerwaarde ervan zien, wel gebruikt 
worden. PR dienen deze instellingen zelf te 
maken en daar hebben ze vaak niet aan 
gedacht. Zien ons vaak als vindplek voor hun 
eigen ding. 
Het spreekuur van de activiteitenmakelaar 
loopt goed. 
 
BOR Einstein 
Individuele buurtbewoners benaderen ons 
meer per mail of via Het Anker. Om die reden 
is het spreekuur op dinsdag even gestopt.  
Herbezinning over wat te doen met deze 
locatie en op welke manier te beheren staat op 
de agenda voor komend kwartaal. 



Organisaties vinden het wel een bruikbare 
ruimte. 
 
 

Evenwichtige samenstelling  BOR FIEP 
Oud/jong/vrouwen/mannen van verschillende 
komaf. Nog niet voldoende afspiegeling van de 
buurt. BOR FIEP is nog niet lang open en heeft 
nog veel ruimte om hierin verder door te 
ontwikkelen. 
 
Het Anker 
Er komen al: 
meer groepen en individuele jongeren (onder 
de 50 jaar) naar Het Anker. 
* meer mensen met een beperking. 
*meer buurtbewoners met andere culturen en 
nationaliteiten 
 
BOR Einstein 
met de komst van Stoc komen er meer 
kinderen na schooltijd naar Einstein 
 
 
 

Doelgroepen   
 
BOR FIEP 
divers 
 
Geld ook voor Het Anker en BOR Einstein 

Doelstellingen behaald?   
Bijzonderheden: 
 
 
 
 
 
3. Overige afspraken 
 
 
Werkwijze en samenwerkingsverbanden  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
{overige afspraken – deze verwijderen en eigen invulling geven} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Vrije ruimte 
 
{aandachtspunt – deze verwijderen en eventueel eigen invulling geven} 
{inhoud} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Toelichting kwartaalrapportage 
 
Betekenis smileys 
 Gebruik deze wanneer de resultaten volledig binnen de bandbreedte vallen en dus de 

resultaten kloppen met de gemaakte afspraken. 
 Gebruik deze wanneer de resultaten afwijken van de bandbreedte, maar als de 

verwachting reëel is dat de afwijking kan worden bijgesteld of worden ingehaald. 
 Gebruik deze wanneer de resultaten buiten de bandbreedte vallen en als een risico 

kan worden beschouwd.  
 
Doel van deze format is om krachtig, in korte bewoordingen een overzicht te geven van de 
stand van zaken van het huis van de wijk. Daarbij is het doel om op de 1e bladzijde een 
samenvatting te geven van zowel de resultaat- als doelafspraken. Onder 2 is ruimte om de 
doelafspraken verder toe te lichten. De vragen zijn bedoeld als een richtlijn, het is niet de 
bedoeling om alleen de vragen te beantwoorden. Ook is de scorekaart niet bedoeld als 
aanvulling op de afspraken uit de uitvoeringsovereenkomst, maar als instrument om de 
voortgang te bespreken. 
 
Voor die vragen die niet gekwantificeerd zijn in de uitvoeringsovereenkomst (of andere 
stukken) gaat op dat we het graag willen weten. Als deze niet zijn gemonitord is dat natuurlijk 
ook gewoon aan te geven. Er mag ook een inschatting gemaakt worden, wel is het handig dit 
er bij te vermelden. 
 
Onder 3. is ruimte om in te gaan op de overige afspraken die zijn gemaakt. Zoals de het huis 
van de wijk gekozen methodiek en hoe aan samenwerkingsverbanden is gewerkt. Hier is 
vrijheid in het invullen en natuurlijk toevoegen van informatie 
 
Natuurlijk is er daarnaast ruimte voor een eigen invulling onder 4. Zo is er ruimte voor 
bijzondere successen, overige bereikte doelen en verdere toelichting. 
 
De smileys zijn in word geen plaatjes, maar gewoon ‘letters’. Dat betekend dat deze op 
dezelfde eenvoudige wijze als letters geknipt en geplakt kunnen worden. Ook is het makkelijk 
ze aan te passen aan de opmaak en teksteigenschappen. Ook zullen de smileys niet als een 
plaatje gaan vervormen of moeilijk te plaatsen zijn. Gebruik: Selecteer de smiley met je muis, 
kopieer en plak waar je deze wilt hebben. 
 
 


