
Kwartaalrapportage Huis van de Wijk – ’t Blommetje, Blomwijckerpad Nieuw West-Midden 
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 1ste halfjaar 2012 (Zelfbeheer) Blomwijckerpad 

 

Vanaf week 9 open ma t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur = 5 x 8 x 17 wkn 

Vanaf week 13 avondgroep(inclusief zaterdag en zondag) 19.00 uur – 

23.00 uur met sleutels = 4 x 4 x 13 wkn 

Vanaf week 20 weekend met sleutels 9:00 uur – 14.00 uur = 2 x 5 x 

6wkn 

Openstelling overige satellietlocaties: 

Vanaf week 2 variabele tijden maandag tot en met zondag: 5 uur per 

dag x 7 dagen x 24 weken: · 
 
 
Totale openstelling 
 

 
 

3100 
1550 

 
 
 
680 
208 
 
60 

948 uur 
 
600 

 
 
1548 
 
 
  
 

Openstelling kwartaal 3 
Openstelling 3de kwartaal 2012 (Zelfbeheer) Blomwijckerpad, 

week 27 t/m week 39 = 13 weken totaal – 3 weken zomerperiode 

Maandag van 11.00 – 16.00 

Dinsdag van 13.00 – 20.00 uur 

Woensdag van 9.00 – 13.00 en van 19.00 – 22.00 uur 

Donderdag van 13.00 –22.00 uur 

Vrijdag van 9.00 – 17.00 en van 19.00 – 22.00 uur 

Zaterdag van 9.00 – 23.00 uur 

Zondag van 13.00 – 23.00 uur 

Incidentele bijeenkomsten 6 x 4 uur 

Openstelling overige satellietlocaties: 

Vanaf week 31 variabele tijden maandag tot en met zondag: 5 uur per 

dag x 7 dagen x 13 weken – 3 weken zomerperiode:  

 
Totale openstelling 

 
 

775 
775 
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   70 
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   90 
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 350 
 
 
 954 

Programmering totaal  2875 2502 
Programmering kwartaal 
Programmering 3de kwartaal in huis van de wijk en 
overige locaties periode week 27 tot en met week 39: 
Huis van de wijk Blomwijckerpad:  
Satellietlocaties: 
Totale programmering 

 718,75  
 
  
604 
350 
954 



Bezettingsgraad  80%  
Ondersteuning activiteit / initiatief  5  
 
Doelafspraken  Bijzonderheden 
Ruimtebieding   
(Technisch) beheer   
Programmering / ondersteuning   
Communicatie   
Gebruikersgroepen   
Vrijwilligers - incidenteel   
Vrijwilligers – structureel   
Bereik   
 
Toelichting 
Technisch beheer - Huis van de Wijk ‘t Blommetje is inmiddels wel toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers, maar er is geen invaliden toilet aanwezig. Elektra in het pand is nu 
prioriteit en behoeft aangepakt te worden door een professional. Er ligt al een offerte, voor 
uitvoering eerst contact met stadsdeel. 
Communicatie – het Linkedin Profiel van het Huis van de Wijk in het kader van Samen voor 
Gezond Osdorp is actief. Stickers met logo Huis van de Wijk nog niet geleverd, contact 
hierover met het Stadsdeel is gelegd. 
Diverse bewoners ondersteund bij indienen aanvragen Wijkaanpak Wildemanbuurt en 
Vrijwilligersinitiatieven. Start ondersteuning aan contactpersonen gebruikersgroepen: eerste 
bijeenkomst belegd teneinde meer verbinding te realiseren tussen gebruikersgroepen. 
Ondersteuning / ruimtebieding t.b.v. Iftar en Suikerfeest 
 
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  Bewoners(groepen) en collega’s uit het veld en 

van stadsdeel weten Huis van de Wijk ’t 
Blommetje verrassend goed te vinden. 
Wanneer groepen door fysieke beperkingen 
van pand niet terecht kunnen bij ’t Blommetje 
wordt ruimte gezocht bij satelliet locaties.  

Is er voldoende spreiding in de 
verhuur geweest? 

 n.v.t. Vooralsnog betalen groepen geen huur 
voor ruimtegebruik bij ’t Blommetje. In ‘ruil’ 
voor ruimtegebruik doet men ‘iets terug’ voor 
de wijk. Via het ‘gebruikersoverleg’ wordt hier 
een concrete start mee gemaakt. 

Overig 
Veel groepen hebben zelf een sleutel en er zijn twee vrijwilligers actief die voor incidentele 
groepen kunnen openen en sluiten. Men is niet afhankelijk van aanwezigheid medewerker 
Participatie & Activering Combiwel. 
 
Doelafspraken over beheer, herkenbaarheid en voorzieningen 
Beheer  Voornamelijk zelfbeheer door de 

bewonersgroepen. Wanneer groepen 
aanwezig, dan openstelling 

Staat en onderhoud 
Goede (technische) staat   
Schoon  3 keer per week professionele schoonmaak. 
Sociaal en technisch veilig  Groepen voelen zich veilig. Het huis van de 

wijk heeft een open karakter. Middels 
‘gebruikersoverleg’ wordt onderling contact 
mogelijk. Elektra dient verbeterd te worden. 
Het pand is niet veilig qua vluchtwegen. 

Herkenbaarheid en toegankelijkheid 
Herkenbaar als huizen van de wijk?  Raamstickers met logo zijn nog (steeds) niet 

geleverd. Herkenbaarheid wordt tijdelijk 
bevorderd met geprinte posters met logo huis 
van de wijk 

Voor iedereen open en toegankelijk?  Ja 



Voor iedereen fysiek toegankelijk?  Ja, rolstoel kan naar binnen gereden worden 
maar er is geen invaliden toilet. 

Voorzieningen  
Internet en computers beschikbaar?  Er zijn 2 openbare computers beschikbaar voor 

bewoners/groepen. 
Horeca en keuken beschikbaar?  Keukentje beschikbaar met koffie 

benodigdheden enz. Geen kookgelegenheid. 
Mensen die iets met koken willen worden 
doorverwezen naar de Hood (Combiwel) of de 
Wachter. 

Hoeveel van deze voorzieningen worden er gebruikt en door wie? 
Alle groepen maken gebruik van bovenstaande voorzieningen. Vooral de groepen die in het 
kader van ontmoeting de ruimtes gebruiken maken gebruik van de computers.  
Doelafspraken over programmering en ondersteuning (waaronder activiteiten): 
Programmering / ondersteuning  Ondersteuning gegeven aan 

bewoners(groepen)  met diverse vragen en 
bewoners(groepen) die een aanvraag hebben 
ingediend voor Wildemanbuurt en 
Vrijwilligersinitiatieven 2012. 
 
Verdeling activiteiten regulier per week in het 
huis van de wijk en overige locaties: 
Ontmoetingsactiviteiten 46 uur per week 
Emancipatie en ontwikkelingsactiviteiten: 
12 uur per week. 

Activiteiten 
Activiteiten en aantal deelnemers  25 activiteiten die wekelijks vanuit het huis van 

de wijk worden ondersteund. 
Programmering?  In het huis van de wijk: 17 activiteiten. 

Overige locaties: 15 activiteiten. 
Bijzonderheden: 
 
 
 
Ondersteuning 
Geboden ondersteuning   
Actieve ondersteuning   
Bijzonderheden: 
Groepen die in ’t Blommetje al actief zijn opereren zelfstandig, minimale ondersteuning 
wordt geleverd. Hierdoor ontstaat ruimte om met nieuwe / andere actieve groepen 
(bewoners) in de wijk contact te leggen en onderhouden. Afgelopen periode veel eerste 
contacten gelegd met diverse bewonerscommissies. Ondersteuning aan (groepen) 
vrijwilligers van Osira en Osdorperhof wordt voortgezet. 
Afspraken en kwetsbare groepen 
Professionele instellingen  Wederzijdse kennismaking met organisaties 

die met kwetsbare groepen werken en deze 
groepen koppelen aan het huis van de wijk of 
vrijwilligers die elders met voor deze groepen 
werken ondersteuning bieden. 



Binnengehaalde groepen   
Bijzonderheden: 
Proces van onderbrengen bestaande groepen van andere organisatie die geen ruimte meer 
(kunnen) bieden loopt nog. In ’t Blommetje zijn er mogelijkheden voor kwetsbare burgers 
deel te nemen aan diverse ontmoetingsgroepen en/of activiteiten, o.a. : (Surinaamse) 
ouderen, Taallessen voor diverse groepen, kinderen/tieners in kader van 
huiswerkbegeleiding (STOC) en voor kinderen (4,5-7 jaar) die opgroeien in kwetsbare 
omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat er sprake is (geweest) van huiselijk geweld, schulden, 
scheiding, psychische problemen, overlijden (Prezens). 
Begeleiding welzijn nieuwe stijl van de (vrijwilligers)groepen in Osdorperhof en bij Osira / de 
Wachter. 
Geweigerde activiteiten 
Geen geweigerde activiteiten   
Bijzonderheden: 
Niet alle groepen konden terecht in Blomwijckerpad, daarvoor zijn andere locaties gezocht: 
de wachter, de Hood.  
 
Doelafspraken over communicatie en herkenbaarheid: 
Communicatie   
Informatievoorziening 
Voldoende informatie over HvdW?   
Volgens huisstijl HvdW?  Logo wordt gebruikt op posters 
Bijzonderheden:  
Veel mond tot mond reclame, bewoners(groepen) weten ons te vinden. Via website 
Stadsdeel en Combiwel kan men informatie vinden. Voor netwerkpartners Samen voor 
Gezond Osdorp is een Linkedin groep aangemaakt. Er ligt tijdens openingstijden een 
ruimterooster ter inzage met activiteiten en tijden. Er is nog wel een wens een algemene 
folder te maken. Eerste prioriteit is gegeven aan proactieve houding tijdens (netwerk) 
bijeenkomsten met (groepen) bewoners en/of collega’s, ook vanuit de overtuiging dat dit 
meer resultaat oplevert dan een folder. 

 

Herkenbaarheid accommodatie  
Accommodatie herkenbaar?   
Volgens de huisstijl?  Posters die nu geprint worden met info over 

HvdW voeren het logo van HvdW 
Proactieve actie behoud en 
vergroten herkenbaarheid? 

 Contacten met bewoners(groepen), 
netwerkpartners om HvdW steeds onder de 
aandacht te brengen. Contacten met stadsdeel 
aangaande stickers logo HvdW geïntensiveerd. 
I.s.m. gebiedsnetwerker en wijkcoördinator SD 
wordt HvdW daar waar mogelijk gepromoot.  

Bijzonderheden: 
Raamstickers nog niet geleverd! 
 
Doelafspraken over gebruikersgroepen en vrijwilligers: 
Gebruikersgroepen   
Incidentele vrijwilligers   
Structurele vrijwilligers   
Bijzonderheden: 
Alle bewonersgroepen werken zelfstandig en hebben allemaal een contactpersoon/ 



sleutelfiguur die de groep vertegenwoordigt. Het zelfstandig open en beheer van het pand 
valt onder verantwoording van de contactpersoon van de desbetreffende groep. De 
medewerker Participatie & Activering (P&A) heeft na inventarisatie behoefte een 
‘gebruikersoverleg’ geïnitieerd. Verder is er een gastheer en een sleutelvrijwilliger, die zorgt 
dat op tijdstippen dat er geen groepen aanwezig zijn de deur geopend en weer gesloten 
wordt voor incidentele groepen.  
 
Doelafspraken over bereik en samenstelling: 
Bereik: 
Bereik  Kwetsbare groepen en voornamelijk de 

mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking worden bereikt 
middels contacten en samenwerking met 
organisaties die deze groepen bereiken.  

Evenwichtige samenstelling  We bereiken een redelijke afspiegeling van de 
wijk op onze locaties. Wat als voorbeeld al 
binnen is: 
65+ autochtonen mannen en vrouwen, 
Surinaamse groep 55+ mannen en vrouwen, 
Marokkaanse vrouwen, Russische moeders 
met kinderen, Turkse mannen. 

Doelgroepen  Diverse groepen. 
Doelstellingen behaald?   
Bijzonderheden: 
Diversiteit in bereik van leeftijdsgroepen, als afspiegeling van de wijk, behoeft nog aandacht.  
Vanuit de visie dat het HvdW overal actief is, gebruik makend van (andere satelliet)locaties, 
hoeft een doelgroep niet per definitie bij ’t Blommetje over de drempel te komen om bereikt 
te worden. Juist hier is inzet ‘buiten de deur’ van essentieel belang.  
 
 
3. Overige afspraken 
 
 
Werkwijze en samenwerkingsverbanden  
In het huis van de wijk ‘t Blommetje is wekelijks een spreekuur van de gebiedsnetwerker en 
wijkcoördinator van het stadsdeel. Met deze twee partners wordt nauw samengewerkt en de 
lijnen zijn kort. De gebiedsnetwerker krijgt vanuit haar functie veel bewonersvragen binnen 
voor het huis van de wijk. Middels wekelijks contact komen deze vragen bij de medewerker 
P&A. 
De medewerker P&A bezoekt in toenemende mate groepen elders in het werkgebied en 
onderhoudt contact met de contactpersoon van deze groepen. Het is belangrijk voor de 
groepen om in contact te blijven met de medewerker P&A, dit kan telefonisch, via email, op 
afspraak en bewoners met vragen komen ook gewoon langs op tijden dat het huis van de 
wijk open is. Is de medewerker P&A niet aanwezig dan kan er een boodschap worden 
achtergelaten in het logboek.  
Het koppelen (makelen en schakelen) van de diverse organisaties en sleutelfiguren aan 
elkaar is een onderdeel van de functie medewerker P&A, dat gebeurd standaard bij ieder 
nieuw contact dat gelegd is. 
 



In het derde kwartaal van 2012 hebben de volgende instanties samenwerking gezocht met 
het huis van de wijk: 
ASW, Start gemaakt met samenwerking ASW rondom buurteconomie; eenduidig optreden 
naar bewoners ingezet. 
 
Stadsdeel 
NIVON 
Osira 
Cordaan ( Osdorperhof) 
Zwerfvuil pilot (Stadsdeel) 
Stichting Brilliant 
STOC 
Participatiecentrum 
Vrouw en Vaart 
De Witte Tulp 
DWI 
SEZO 
Prezens 
Daadkr8 
 
  



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



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. 
 
 


