
1e Kwartaalrapportage 2013 Huis van de Wijk – 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 totaal 2013    
Openstelling kwartaal 1  775 1260 

Programmering totaal 2013  718,75 1581 
Programmering kwartaal 1 

Huis van de Wijk ’t Blommetje 

Satelliet locatie De Wachter 

   
1053 
   528 

Bezettingsgraad ’t Blommetje, beschikbare dagdelen/uren 

versus bezette dagdelen/uren 
 80% 83,6% 

Ondersteuning activiteit / initiatief    
 
 
 
Doelafspraken  Bijzonderheden 
Ruimtebieding   
(Technisch) beheer   
Programmering / ondersteuning   
Communicatie   
Gebruikersgroepen   
Vrijwilligers - incidenteel   
Vrijwilligers – structureel   
Bereik   
 
Toelichting 
Technisch beheer – sinds de komst van de agogisch beheerder bij het Huis van de Wijk 
komen een aantal zaken in een stroomversnelling en worden verbeteringen aangebracht. 
Het in gebruik nemen van de extra locatie aan de Hoekenes loopt trager dan verwacht 
omdat Combiwel niet beschikt over sleutels en alarmcodes die aan groepen toegewezen 
kunnen worden. Hierover en over opknapwerkzaamheden zijn contacten met het stadsdeel. 
De buitenruimte wordt in kwartaal 2 grondig opgeknapt, de eerste tekeningen liggen er al. 
Moestuinen zullen hiermee ook gerealiseerd gaan worden. De elektriciteit aan 
Blomwijckerpad is nog steeds slecht / niet aangepakt. Offerte ligt bij stadsdeel. 
In januari / februari is een start gemaakt met de Regiegroep en uitvoering van 
subsidieregeling Bewonersinitiatieven. In NWM zijn in kwartaal 1 de eerste 14 aanvragen 
behandeld, aanvragers zijn op de hoogte gesteld. Voor de financiële afhandeling van de 
aanvragen kan men terecht op donderdagmiddag in het HvdW bij een financieel 
medewerker van Combiwel. Medewerker HvdW heeft in het eerste kwartaal vijf aanvragers 
ondersteund bij invullen van de aanvraag, vooral de ouderen vinden het lastig en 
ingewikkeld en/of veel werk. 
 
 
 
 



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 over ruimtebieding: 
Ruimtebieding  Bewoners(groepen) en collega’s uit het veld en 

van stadsdeel weten Huis van de Wijk ’t 
Blommetje goed te vinden. Grote groepen  
kunnen terecht bij De Wachter. De 
capaciteitsuitbreiding: Blomwijckerpad wordt 
ingezet voor ontmoeting en recreatie, 
Hoekenes voor spreekuren, 
cursussen/workshops, vrouwenactiviteiten en 
zorg-/hulpverleningsactiviteiten.  

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.  

Overig 
Vaste groepen hebben een sleutel en er zijn twee vrijwilligers actief die voor incidentele 
groepen kunnen openen en sluiten. Men is niet afhankelijk van aanwezigheid medewerkers 
Combiwel. Met alle veranderingen / uitbreiding en de komst van JVW als groep staat 
samenwerking tussen een aantal vaste groepen onder druk. Ruimte delen vind men moeilijk 
of niet wenselijk!  Wederkerigheid krijgt vorm: via het ‘gebruikersoverleg’ en achterban van 
de groepen. De Landelijke Opschoondag is vooral bijgestaan door extra inzet van de JVW-
groep. Met dit initiatief zijn meer dan 50 personen bereikt (veel kinderen) Deze activiteit 
heeft een taart als prijs gewonnen! 
 
Doelafspraken over beheer, herkenbaarheid en voorzieningen 
Beheer  Zelfbeheer door de vaste gebruikers- / 

bewonersgroepen. Ondersteuning / faciliteren 
incidentele gebruikers door vrijwillig 
beheerders. De komst van een agogisch 
beheerder is goed ontvangen. 
Gebruikersoverleg wordt ingezet voor o.a. 
afstemming ruimtegebruik. 

Staat en onderhoud 
Goede (technische) staat  Elektra in pand is probleem. Geen verlichting in 

1 toilet, regelmatig kortsluiting. Het pand is aan 
beide kanten (Blomwijckerpad en Hoekenes) 
niet veilig qua vluchtwegen. 

Schoon  3 keer per week professionele schoonmaak. 
Wij willen in het 2e kwartaal een poging doen 
om met vrijwilligers een deel van het HvdW 
schoon te maken. 

Sociaal en technisch veilig  Groepen voelen zich veilig. Het huis van de 
wijk heeft een open karakter. Middels 
‘gebruikersoverleg’ worden stevige discussies 
gevoerd over wie wanneer in pand mag, ze 
willen allemaal vaker en niet altijd samen 
ruimte gebruiken.  



Herkenbaarheid en toegankelijkheid 
Herkenbaar als huizen van de wijk?  Raamsticker en gevelbord met logo zijn 

geleverd en geplaatst. Met diverse 
presentaties bij groepen is het huis van de wijk 
onder de aandacht gebracht. De 
bewonersavond van 30 januari over de 
Bewonersinitiatieven is goed bezocht, 50 
bewoners zijn naar het HvdW gekomen en 
hebben met elkaar de wijkagenda bepaald en 
de dan beschikbaar gestelde bewoners voor 
de Regiegroep ‘goedgekeurd’. 

Voor iedereen open en toegankelijk?  Zelfbeheer en verantwoordelijkheid voor 
pand/ruimte ligt bij bewoners. Dit maakt dat 
‘vreemden’ niet altijd even welkom zijn. Dit 
speelt vooral aan Blomwijckerpad. Hoekenes is 
tijdens aanwezigheid professionals 
toegankelijk voor bewoners met vragen. 

Voor iedereen fysiek toegankelijk?  Ja, rolstoel kan naar binnen maar er is geen 
invaliden toilet aan Blomwijckerpad, wel bij 
Hoekenes. Inpandige deuren zijn niet breed 
genoeg voor rolstoel, Bij voordeur Hoekenes 
liggen 2 drempels voor de voordeur. 

Voorzieningen  
Internet en computers beschikbaar?  Er zijn 3 openbare computers en gratis WIFI 

beschikbaar voor bewoners/groepen. 1 
Hiervan gaat naar de Hoekenes 

Horeca en keuken beschikbaar?  Blomwijckerpad: Keukentje beschikbaar met 
koffie benodigdheden enz. Geen 
kookgelegenheid. Mensen die iets met koken 
willen worden doorverwezen naar de Hood 
(Combiwel). Hoekenes: gebruikers willen graag 
een goede keuken gerealiseerd zien. Op 
‘programma van eisen’ aan stadsdeel is 
uitbreiding van keukenblok aangegeven. 

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 Bewonersinitiatieven 2013. Bij 
twee aanvragers op huisbezoek geweest voor 
deze ondersteuning (75+ers). 

Activiteiten 
Activiteiten en aantal deelnemers  31 activiteiten die wekelijks vanuit het huis van 

de wijk worden ondersteund. 
Programmering?  In het huis van de wijk: 16 activiteiten. 

De Wachter: 16 wekelijkse activiteiten. 
Bijzonderheden: 
Een groep oudere Marokkaanse mannen maakt gebruik van een (te kleine) ruimte bij De 



Wachter. Deze groep heeft eigenlijk gewoon behoefte aan een koffiehuis… 
Deel van de groep Jonge Vaders Wildeman heeft ook behoefte aan dergelijke voorziening. 
Jonge Vaders vragen veel energie en aandacht van de professionals, communicatie met 
anderen waaronder ook de gebruikersgroepen is problematisch. De groep laat zich moeilijk 
aanspreken en wil HvdW eigenlijk voor zichzelf, 7 dagen per week. 
Ondersteuning 
Geboden ondersteuning   
Actieve ondersteuning   
Bijzonderheden: 
Groepen die in ’t Blommetje al actief zijn opereren zelfstandig, minimale ondersteuning 
wordt geleverd. Uitzondering hierop is Jonge Vaders Wildeman die veel meer begeleiding 
vragen / nodig hebben. Hierdoor is er minder ruimte om met nieuwe / andere actieve 
groepen (bewoners) in de wijk contact te leggen en onderhouden. Sinds maart een nieuwe 
bewonersgroep in huis met 2 activiteiten. Ondersteuning aan (groepen vrijwilligers van) 
Osira krijgt steeds meer vorm. De Wachter leent zich goed voor huisvesten grote groepen 
en Osira/Combiwel zien kansen deze plek in te zetten voor activiteiten waar sprake is van 
combinatie zorg en welzijn / Samen voor Osdorp Gezond 
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 voor deze groepen 
werken ondersteuning bieden. Participatie 
vanuit Huis van de Wijk binnen project Samen 
voor Gezond Osdorp zal hier ook aanbijdragen 

Binnengehaalde groepen   
Bijzonderheden: 
In het kader van Samen voor Osdorp Gezond zijn in het eerste kwartaal voorbereidingen 
getroffen voor een uit te voeren buurtscan. Deze buurtscan is gericht op het in beeld krijgen 
van bewoners met psychosociale problematiek met specifieke aandacht voor eenzaamheid 
en depressie. 
Geweigerde activiteiten 
Geen geweigerde activiteiten   
Bijzonderheden: 
Niet alle groepen konden terecht in Blomwijckerpad vanwege maximale capaciteit van 
beschikbare ruimtes, hiervoor zijn andere locaties gezocht: de wachter, de Hood.  
 
Doelafspraken over communicatie en herkenbaarheid: 
Communicatie  Heel veel PR geweest op allerlei gebied. 

Kanttekening: Bekendmaking uitkomsten van 
aanvragen via website Stadsdeel moeizaam. 
Per aanvraag wil redactie website een 
uitleg…Via mail wordt programma 
gecommuniceerd naar bewoners(groepen).  

Informatievoorziening 
Voldoende informatie over HvdW?  Er is een algemene folder gemaakt. Men weet 

Huis van de Wijk ook te vinden in het kader 
van Bewonersinitiatieven 2013. 

Volgens huisstijl HvdW?  Ja, logo Combiwel wordt gebruikt op PR 
uitingen volgens huisstijl Stadsdeel. 



Bijzonderheden:  
Veel mond tot mond reclame, bewoners(groepen) weten ons te vinden, contact met 
sleutelfiguren in de wijk. Via website Stadsdeel en Combiwel kan men informatie vinden. 
Netwerkpartners Samen voor Gezond Osdorp worden uitgenodigd lid te worden van 
Linkedin groep. Vaker in de krant verdiend blijvend aandacht. Een bewoner heeft een 
facebookpagina aangemaakt: 
https://www.facebook.com/HuisVanDeWijkBlomwijckerpad 

 

Herkenbaarheid accommodatie  
Accommodatie herkenbaar?  Raamsticker en gevelbord met logo zijn 

geleverd en geplaatst. Oude lichtreclame 
JongerenServicePunt hangt er nog, willen we 
met logo HvdW vullen. 

Volgens de huisstijl?  Ja, i.s.m. afd. communicatie van Stadsdeel. 
Logo van Combiwel is toegevoegd. 

Proactieve actie behoud en 
vergroten herkenbaarheid? 

 Een proactieve houding tijdens (netwerk) 
bijeenkomsten met (groepen) bewoners en/of 
collega’s en face to face contacten met 
bewoners vanuit de visie dat dit meer resultaat 
oplevert dan een folder. 

Bijzonderheden: 
Diverse acties uitgezet om budget Bewonersinitiatieven en Regiegroep onder de aandacht 
te brengen bij bewoners. 
 
Doelafspraken over gebruikersgroepen en vrijwilligers: 
Gebruikersgroepen  8 vaste groepen maken gebruik van de ruimtes 
Incidentele vrijwilligers  10 
Structurele vrijwilligers  10 
Bijzonderheden: 
Alle bewonersgroepen werken zelfstandig volgens Welzijn Nieuwe Stijl. Contactpersoon/ 
sleutelfiguur die de groep vertegenwoordigt neemt deel aan het gebruikersoverleg. 
Sleutelvrijwilliger opent en sluit voor incidentele groepen. Komst nieuwe groep in december 
(Jonge Vaders Wildeman) heeft gezorgd voor veel beweging en onderlinge kennismaking en 
contacten. In huis nemen van een tweede nieuwe groep uit Wildemanbuurt verloopt rustig. 
 
Doelafspraken over bereik en samenstelling: 
Bereik: 
Bereik  Kwetsbare groepen worden bereikt middels 

contact en samenwerking met organisaties die 
deze groepen bereiken. Kwetsbare bewoners 
(verslaving, dakloos, schulden, langdurig 
werkloos, beperking) nemen deel aan 
bestaande activiteiten van Surinaamse groep 
(Club Harmonie) en Jonge Vaders Wildeman 
(JVW) en de schildergroepen van woensdag 
en vrijdag. 

Evenwichtige samenstelling  We bereiken een afspiegeling van de wijk op 
onze locaties: 65+ autochtonen mannen en 
vrouwen, Surinaamse groep 55+ mannen en 
vrouwen, Turkse mannen en vrouwen, 
Marokkaanse (jonge) mannen en vrouwen. 

https://www.facebook.com/HuisVanDeWijkBlomwijckerpad


Project Avalon is welkome aanvulling en brengt 
vooral Marokkaanse vrouwen in huis. 

Doelgroepen  Diverse groepen. 
Doelstellingen behaald?  Ja  
Bijzonderheden: 
Vanuit de visie dat het HvdW overal actief is, gebruik makend van (andere satelliet)locaties, 
worden steeds meer bewoners(groepen) bereikt. Samenwerking tussen gebruikersgroepen 
van ’t Blommetje wordt sterk gestimuleerd via gebruikersoverleg en inzet voor 
groepsoverstijgende activiteiten. 
 
 
3. Overige afspraken 
 
 
Werkwijze en samenwerkingsverbanden  
Eigen kracht van de bewoners (Welzijn Nieuwe Stijl) vormt de basis van alle contacten met 
(groepen) bewoners en gebruikers van het Huis van de Wijk. Presentiebenadering (zoveel 
mogelijk aanwezig zijn in Huis van de Wijk en in de wijk zelf) is hierin belangrijk. Goed 
bereikbaar zijn en veel face to face contacten.  
Bewoners en gebruikers betrekken bij en verantwoordelijk laten zijn voor eigen activiteiten 
en Huis van de Wijk in het algemeen is altijd uitgangspunt waarbij onderlinge samenwerking 
sterk gestimuleerd wordt. Het in stand houden van subgroepen door vrijwilligers en 
contactpersonen is niet wenselijk. Medewerker P&A speelt rol in koppelen van vraag en 
aanbod van bewoners(groepen) en organisaties en streeft naar optimaal en efficiënt gebruik 
van middelen en beschikbare ruimte. 
Middels het bijwonen van diverse externe overleggen blijft gewerkt worden aan uitbreiding 
netwerk. Uiteraard gaat dit wel ten koste van aanwezigheid in de wijk en Huis van de Wijk 
zelf, een goede balans vinden hierin en prioriteiten stellen is belangrijk. Evenals het 
behouden van ‘flexibele ruimte’ voor nieuwe contacten en/of projecten waar het Huis van de 
Wijk een rol in kan spelen. 
 
In het eerste kwartaal van 2013 hebben de volgende instanties samenwerking gezocht met 
het huis van de wijk en/of andersom: 
ASW 
Stadsdeel 
NIVON 
Osira 
Cordaan ( Osdorperhof en DAC Cordaan Meer en Oever 
Zwerfvuil pilot (Stadsdeel) 
Stichting Brilliant 
STOC 
Participatiecentrum 
Vrouw en Vaart 
De Witte Tulp 
SEZO 
Prezens 
Daadkr8 
Talentenschool 
Impuls 
Thuiszorg Cordaan 
Puur Zuid 



Streetcorner 
Prof. Dr. Kraemerschool 
Stadgenoot 
Jongerenwerk Combiwel 
Jonge Vaders Wildeman (JVW) 
De Omslag 
SamenDoen 
Buurtregisseur Don de Jong 
Stichting Sitara 
Fysiotherapie Osdorp 
Buurttelevisie Nieuw-west 
GG&GD 

 
 

Huis van de Wijk ’t Blommetje 
Maart 2013 

 
 
Bijzondere activiteiten      
Maandag   4 maart  18.00 uur  Bijeenkomst Bewonerscommissie 
Zaterdag   9 maart 12.00 – 17.00 uur Actie Landelijke Opschoondag met o.a. zwerfaval  
       prikken en springkussen. 
Donderdag 21 maart 18.00 – 21.00 uur Bijeenkomst Regiegroep Nieuw West Midden 
Woensdag  28 maart 19.30 uur  Gebruikersoverleg  
 

Weekprogramma 
Maandag 11.00 – 16.00 uur Klaverjasclub     20 
 19.00 – 23.00 uur DartStars     20 
 16.00 – 23.00 uur Club Harmonie (Surinaamse ouderen)  20 
Dinsdag 09.00 – 12.00 uur Avalon, Vrouwen Actief      8 

13.00 – 23.00 uur Club Harmonie (Surinaamse ouderen)  25 
 19.00 – 23.00 uur Dartstars     20 
Woensdag 09.00 – 13.00 uur Schilderles 55+     12 
 09.00 – 12.00 uur Avalon, Opwaarts!      8 
 18.00 – 23.00 uur Somalische community / mannengroep  15 
Donderdag 12.00 – 14.00 uur Spreekuur Stadsdeel 

13.00 – 23.00 uur Club Harmonie (Surinaamse ouderen)   25 
 19.00 – 23.00 uur Dartstars     15 
Vrijdag 13.00 – 17.00 uur Schilderles 55+     12 
 19.00 – 23.00 uur Dartstars     15 
 19.00 – 23.00 uur Jonge Vaders Wildeman    20 
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur Somalische community / vrouwengroep  15 
 13.00 – 17.00 uur STOC met muziekles      8 
 18.00 – 23.00 uur Dartstars     20 
 19.00 – 23.00 uur Jonge Vaders Wildeman    20 
Zondag 13.00 – 17.00 uur STOC met muziekles      8 
 18.00 – 23.00 uur Dartstars     10 
 19.00 – 23.00 uur Jonge Vaders Wildeman    20 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezettingsgraad Blommetje= 83,6% 
 
 

 
 
Programmering minimale afspraak met stadsdeel: 718,75 uur 
Programmering Blommetje: 1053
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Kinderen en buurtbewoners tijdens de landelijke opschoondag op 9 maart 2013 
 

 
 

 
Voorlichting over schone buurt en prikken, tijd voor fun en lekker eten. Zo’n 50 buurtbewoners hebben meegedaan, 

vooral kinderen die genoten van het springkussen. Actie in de buurt! 

Een dame uit de wijk heeft heerlijke originele Marokkaanse soep gemaakt. Uren werk maar erg lekker. 

Foto’s gemaakt en aangeleverd door een buurtbewoner uit de Wildemanbuurt. 


