
1ste Kwartaalrapportage 2013 Huis van de Wijk – Slotervaart Zuid 
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 (Anker, BOR Fiep en Einstein)  775 3822  

Programmering totaal 2013  718,75 4360 
Programmering kwartaal 1 

Huis van de Wijk Het Anker 

Satelliet BOR EINSTEIN 

Satelliet BOR FIEP 

  
 

 
2132 
1656 
 
572 

Bezettingsgraad     
Ondersteuning activiteit / initiatief    
 
Doelafspraken  Bijzonderheden 
Ruimtebieding   
(Technisch) beheer   
Programmering / ondersteuning   
Communicatie   
Gebruikersgroepen   
Vrijwilligers - incidenteel   
Vrijwilligers – structureel   
Bereik   
 
Toelichting 
In het eerste kwartaal van 2013 zijn we van start gegaan met de subsidieregeling 
Bewonersinitiatieven 2013. Hiervoor is een regiegroep van 12 bewoners samengesteld en 
heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. Inmiddels zijn de eerste 20 aanvragen 
behandeld. 
Daarnaast is er een uitbreiding van activiteiten waarin kwetsbare bewoners centraal staan. 
Denk bijvoorbeeld aan: vluchtelingen workshops met als thema “ gedeelde toekomst” waar 
oudere vluchtelingen andere oudere Amsterdammers elkaar ontmoeten, bijeenkomsten en 
workshops voor moeders met autistische kinderen, taaltraining en empowerment workshops 
voor vrouwen met verschillende culturele achtergronden  en (eenzame) ouderen. 
In het eerste kwartaal zijn er concrete projecten op het braakliggend terrein in 
Delflandpleinbuurt uitgewerkt. Zo is er een moesbakcommissie gevormd voor de 70 
moesbakken die begin april geplaatst zijn. 
Pr en Communicatie staat in 2013 wederom hoog op de agenda. Zo zijn wij en andere 
buurtgerichte activiteiten afgelopen maanden regelmatig te vinden in diverse media.  
Bewoners weten ons steeds beter te vinden en nieuwe groepen worden nog steeds 
gehuisvest in het HvdW (zowel structureel als incidenteel). Ook weten ze ons goed te vinden 
als zij ondersteuning nodig hebben bij het realiseren van hun plannen voor de buurt.  
 



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 partners in de wijk 

weten de weg naar het Huis van de Wijk goed 
te vinden. In het 1e kwartaal zijn er ook een 
aantal nieuwe ‘gebruikers’ in de locaties Het 
Anker, BOR Einstein en BOR Fiep, zowel voor 
structurele als incidentele activiteiten. Een 
groei is duidelijk te zien alsook een eerste 
verandering in de bewustwording bij 
groepen/bewoners over het beleid volgens 
“welzijn nieuwe stijl’. M.b.t. ruimtebieding 
vragen we gebruikers om een wederdienst 
voor de buurt als ‘huur voor de ruimte’. 

Is er voldoende spreiding in de 
verhuur geweest? 

 Vooralsnog betalen groepen geen huur.  

Overig   
Vaste groepen hebben zelf een sleutel (en soms alarmcode). Een aantal 
bewoners/vrijwilligers kan extra ingezet worden om de locatie te openen/sluiten 
(wederkerigheid). 
Los van de bestaande locaties worden verschillende activiteiten indien wenselijk ook 
ondergebracht op andere locaties, waaronder: Coco’s, Coffeemania, bredeschool Fiep 
Westendorp, braakliggend terrein.  
 
Doelafspraken over beheer, herkenbaarheid en voorzieningen 
Beheer   
Staat en onderhoud 
Goede (technische) staat  Wordt verbeterd. Onderhoudreparaties door 

SD lopende in Anker en Einstein.   
Schoon  Anker 4x per week door professionele 

schoonmaak. Aanvullend door groepen zelf. 
Ramen lappen buitenzijde Anker nog niet 
mogelijk (onderdeel reparatie SD) 
Einstein professionele schoonmaak, net als in 
de Fiep. Al wordt er in de Fiep nagedacht om 
een aantal bewoners voor een 
vrijwilligersvergoeding de boel schoon te 
houden. 

Sociaal en technisch veilig  Avondgroepen hebben soms last van groepen 
jongeren voor de deur. Daarom instructie 
sluiten/toezicht voordeur zeer belangrijk en 
afspraken hierover zijn aangescherpt. 
 

Herkenbaarheid en toegankelijkheid 
Herkenbaar als huizen van de wijk?  Gevelborden Anker en BOR Einstein zijn 

geplaatst. 



Die voor BOR Fiep is in  2e instantie niet 
toegestaan. Raamstickers komen daar nog. 

Voor iedereen open en toegankelijk?  Ja  
Voor iedereen fysiek toegankelijk?  Geen invalidentoilet in BOR Einstein. Er liggen 

nog een aantal punten voor de BOR FIEP 
welke eind 2012 is terug gekoppeld aan het 
Stadsdeel (veiligheid, deuren) die subsidie 
heeft voor het verbeteren van de 
toegankelijkheid. Tot op heden is voor de BOR 
Fiep nog geen concrete actie ondernomen 
door het SD. Daarnaast wordt door Combiwel 
onderzocht of het mogelijk is de ouderen 
(i.h.k.v. veiligheid en veilig voelen) te verhuizen 
naar het Ouderlokaal van Impuls. Combiwel en 
Impuls zijn hierover met elkaar in gesprek.  
De BOR Fiep wordt door gebruikers 
vooralsnog meer ervaren als een muziek- en 
danslokaal waardoor het huiselijke gevoel 
soms ontbreekt (voor ontmoetingsactiviteiten) 
en door de doos in doos constructie geen 
bereik is voor mobiele telefoon en er geen 
raam open kan. Dit laatste wordt ook 
meegenomen in het onderzoek naar het evt. 
overnemen van het Ouderlokaal van Impuls. 

Voorzieningen  
Internet en computers beschikbaar?  Anker: 2 openbare computers en gratis WIFI 

voor de bewoners. 
Horeca en keuken beschikbaar?  Anker bar en kleine keukenfaciliteit. BOR 

Einstein alleen functionele keuken en BOR 
Fiep kleine keuken 

Hoeveel van deze voorzieningen worden er gebruikt en door wie?  
Merendeel groepen 
Doelafspraken over programmering en ondersteuning (waaronder activiteiten): 
Programmering / ondersteuning  Bewoners(groepen) worden 

ondersteund/gefaciliteerd in de te organiseren 
activiteiten en bewonersinitiatieven voor en in 
de buurt en in het HvdW waar nodig. Focus ligt 
in eerste instantie op eigen regie, netwerk 
buurtbewoner en zelfredzaamheid. 

Activiteiten 
Activiteiten en aantal deelnemers  Zie overzicht activiteiten diverse locaties (nog 

als bijlage bijvoegen) 
Programmering?   
Bijzonderheden: 
In de Wijk 
Ook op locatie in de wijk is er ondersteuning van bewonersinitiatieven. Zo wordt de 
cultuurcommissie van het Cordaancomplex aan de Ottho Heldringstraat ondersteund door 
oa de activiteitenmakelaar. Leuk voorbeeld van wederkerigheid: Het Ankerkoor treed 
belangeloos op voor de bewoners van dit Cordaancomplex. In het kader van de zwakkeren 



helpen de sterkeren is er nu een match tot stand gebracht tussen studenten van het oude 
Acta gebouw en deze cultuurcommissie. Studenten gaan de commissie helpen bij het 
organiseren en uitvoeren van maandactiviteiten.  
Er is inmiddels een pilot gestart tussen de Alliantie, Huis van de Wijk en de studenten van 
het oude Acta gebouw om de studenten en de wijk dichter bij elkaar te brengen. Wat kan de 
wijk voor de studenten betekenen (bijv. stageplek, onderzoeksmogelijkheden, 
vrijwilligerswerk) en wat kunnen de studenten voor de wijk betekenen. (bijv. ondersteunen 
van bewonersinitiatieven, kennis delen) 
 
Een buurtvader is vorig jaar begonnen met een sport en spelaanbod voor kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 10 jaar die in de Staalmanbuurt wonen. Deze kinderen werden op het plein 
door de groteren weggepest. De vader krijgt naast ondersteuning van de 
activiteitenmakelaar ook ondersteuning van afdeling sport van het SD. Mooi om te zien hoe 
deze activiteit verloopt. Kinderen worden niet alleen bezig gehouden maar ook sociale 
vaardigheden bijgebracht en voorlichting over een gezonde leefstijl. Jammer dat het nog niet 
is gelukt om meer vaders bij dit initiatief te betrekken. Ook belangrijk om te vermelden dat er 
weinig is voor deze leeftijdsgroep aangezien het jongerenwerk voor de oudere jeugd is. 
Er is echt behoefte aan activiteiten voor de basisschool leeftijd en ouders pakken dit nog niet 
zelf op.  
 
Andere voorbeelden van initiatieven die ondersteund worden zijn: 
- Buurtkapper Samira (knipt vrouwen in de buurt wederkerigheid is belangeloos 1x per 3 
maanden ‘kwetsbare doelgroep’ knippen en groep Turkse vrouwen ‘in huis’ halen) 
- buurtnetwerk-website in delflandpleinbuurt (doel: cohesie, verschillende bewonersgroepen 
aan elkaar koppelen met website als platform) 
- speelroute (vrijwilligers/chefs vd speelroute worden ondersteund) 
- verschillende sportactiviteiten waaronder groep Marokkaanse vrouwen in beweging en 
gezond krijgen 
- filmmaker maakt buurtfilm 
 
Subsidie bewonersinitiatieven 
In 2013 kunnen bewoners een subsidie aanvraag doen bij de regiegroep 
‘bewonersinitiatieven’. Combiwel heeft gezorgd voor werving, pr/communicatie, 
bewonersavond, regiegroep en het opstarten van deze klus.  
De regiegroep is na werving via HvdW gevormd en bestaat uit 12 personen. De regiegroep 
wordt ondersteund en gefaciliteerd door HvdW. De regiegroep is zeer divers: jong (Abdel 15 
jr), oud, verschillende culturen en/of nationaliteit of met een extra focus voor kwetsbare 
bewoners.  
Op 31/1/13 heeft er een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden waarin de regiegroep is 
voor- en vastgesteld door bewoners, de ‘thema’s vd wijk’ zijn bepaald en een eerste aanzet 
van criteria waaraan de regiegroep de aanvragen gaat toetsen.  
Op 7/2 en op 5/3 zijn de eerste regiegroepvergaderingen geweest. De sfeer binnen de 
regiegroep is erg goed en bewoners zijn erg gemotiveerd en kritisch over de aanvragen. Zo 
krijgen aanvragers ook soms feedback en advies om bv met een nieuw voorstel te komen 
en deze evt te presenteren tijdens een regiegroepvergadering.  
Inmiddels zijn de eerste 24 aanvragen beoordeeld. Van de ca. €30.000,- die is 
aangevraagd, is tot nu €18.000,- gehonoreerd. 
(Financiële) administratie wordt door HvdW uitgevoerd. 
De aanvragers worden indien nodig ondersteund bij het schrijven van de 
aanvraag/projectplan. 



 
 
Braakliggend terrein delflandpleinbuurt 
Bewonersinitiatieven omtrent het braakliggend terrein wordt door HvdW ondersteund: 
- er worden 50 (ipv 20) moesbakken geplaatst 6/4 
- op 4/2 heeft een voorlichtingsavond plaatsgevonden en is er een ‘moesbakcommissie’ van    
5 bewoners gevormd  
- samen met commissie, het SD, de Key en sponsors uit de wijk (AH, GAMMA, Tuincentrum 
Osdorp) wordt een kick-off gerealiseerd. Regie ligt met name bij de bewoners/commissie. Er 
ontstaat inmiddels een ‘moesbak-community’ welke te volgen is op Facebook (Moesbak 
Nieuw-West) 
- komen er vanuit verschillende invalshoeken (bewoners/partners in de wijk) geluiden over 
avontuurlijk spelen op het terrein (leeftijd 4-12 jaar). Signalen worden geïnventariseerd en in 
een plan naar het SD en de Key gepresenteerd. 
 
 
Ondersteuning 
Geboden ondersteuning    
Actieve ondersteuning   
Bijzonderheden: 
Wekelijks spreekuur activiteitenmakelaar 
Ondersteuning Regiegroep 
Ondersteuning bij invullen aanvragen bewonersinitiatieven op afspraak. 
Telefonisch, per mail, via voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijk bewoners wegwijs 
gemaakt in de sociale wijk kaart(en bewoners voorzien van info en advies op het gebied van 
zorg, welzijn en leefbaarheid), geïnformeerd over de diverse activiteiten in de locaties en in 
de buurt 
Voor groepen in huis is er op diverse locaties  een gebruikersoverleg georganiseerd in deze 
periode 
Bewoners ondersteunen bij het organiseren van activiteiten 
 
Afspraken en kwetsbare groepen 
Professionele instellingen  In Slotervaart Zuid hebben we wederom de 

focus op de kwetsbare groepen:volwassenen 
en kinderen met een beperking, ouderen, 
mensen die dreigen in een isolement te raken 
en mensen met psychosociale problematiek. 
Hierop wordt extra tijd en inzet geïnvesteerd 
om deze groepen een eigen/veilige plek in de 
wijk te bieden. Dit doen we in samenwerking 
met partners in de wijk (zie verderop in de 
scorecard samenwerkingspartners). 

NIEUWE Binnengehaalde groepen  In samenwerking met Mama Vita en een zeer  
betrokken ouder uit de wijk hebben nu ook 
moeders met autistische kinderen uit de 
Delflandpleinbuurt een eigen plek en kunnen 
ook zij gebruik maken van het netwerk en de 
expertise die bij de groep in Het Anker 
aanwezig is. 



In samenwerking met het vluchtelingenwerk is 
er momenteel een grote groep vluchtelingen uit 
de wijk in contact gebracht met andere oudere 
buurtbewoners. In koppels van 2 maken zij 
iedere bijeenkomst bijzondere kunst. Mooi om 
te zien dat een aantal  vluchtelingen nu ook op 
andere activiteiten van Het Huis van de Wijk 
afkomen.  
In samenwerking met de GGZ wordt er 
momenteel een kindertraining aangeboden aan 
kinderen uit probleem gezinnen. 
In de BOR Fiep volgen cliënten van DAC de 
Tour (HVO Querido) yogalessen op de 
woensdag. 

Bijzonderheden: 
Sociaal isolement onder ouderen delflandpleinbuurt 
Combiwel is door het Stadsdeel gevraagd kartrekker te zijn op het gebied van ‘sociaal 
isolement’ in Delflandpleinbuurt. Samen met het SD, Cordaan Thuiszorg en Sezo is 
geïnventariseerd welke bewoners zich eenzaam voelen en wat hun behoefte is.  
Een eerste concept van het kookcafé is in de maak: Kinderen van BSO UK gaan op 
woensdagmiddag, samen met vrijwilligers, maaltijden koken voor deze doelgroep. Er wordt 
in een restaurantsetting samen gegeten en vrijwilligers kunnen ingezet worden als maatje 
om de toeleiding/begeleiding vd doelgroep te verzorgen. Buurtregisseur, Samen Doen, De 
Regenbooggroep en/of OSA worden in een later stadium ook betrokken. 
 
Goed om hier op te merken dat er ook in dit kwartaal weer deelnemers doorstromen naar 
andere activiteiten in de locatie.  
Op de Nieuwjaarsborrel was de opkomst een mooie afspiegeling van de diverse deelnemers 
in huis en valt ook hier positief op te merken dat een aantal deelnemers uit de kwetsbare 
groepen  zich veilig en welkom genoeg voelden om te komen proosten op het nieuwe jaar. 
Een autistische jongen heeft na afloop van zijn eigen activiteit in Het Anker gevoetbald met 
de aanwezige jongetjes voor de deur. Volgens de moeder iets wat ze nooit had durven 
hopen. Hoe mooi om te zien dat de voetbaljongetjes zich na wat aarzelingen en 
aanmoediging van de activiteitenmakelaar zich uitermate sociaal opstelden en wel een 
kwartier van hun zelf bevochten voetbaltijd afstonden om samen met hem te spelen. 
Een goed voorbeeld van hoe belangrijk het is dat het Huis van de Wijk streeft naar een 
bereik van bewoners die een afspiegeling zijn van de wijk en dus de maatschappij.  
Geweigerde activiteiten 
Geen geweigerde activiteiten  Uitgezonderd privéfeestjes  
Bijzonderheden: 
Argumentatie weigering 
 
Er is een aanvraag binnen van een groep ex-buurtscouts die een eigen plek zoeken in Het 
Huis van de Wijk voor 7 dagen in de wijk minimaal 4 uur per dag. Die aanvraag is 
afgewezen. Wel heeft de groep een aanbod gekregen voor 1 avond in de week met gerichte 
activiteiten. 
Reden van weigering: Het Huis van de Wijk is geen locatie die als “eigen plek” voor 1 
bepaalde groep kan zijn. Juist een Huis van de Wijk dient er voor alle groepen te zijn die hier 
actief iets voor elkaar en de buurt willen betekenen.  



 
Doelafspraken over communicatie en herkenbaarheid: 
Communicatie   
Informatievoorziening 
Voldoende informatie over HvdW?  Op diverse locaties, in diverse groepen en bij 

bijeenkomsten in de wijk zijn er presentaties 
gehouden, en/of in aanwezigheid van 
medewerkers van Het Huis van de Wijk PR 
gemaakt voor de mogelijkheden van het Huis 
van de Wijk, de subsidieregeling 
Bewonersinitiatieven en de 
ondersteuningsmogelijkheden van de 
medewerkers HvdW. 
Verschillende flyers van verschillende 
activiteiten zijn in de omloop. 
Verschillende artikelen en advertenties hebben 
in regionale (stadsdeel)krantjes gestaan. 
Een overzicht van alle pr-activiteiten is op te 
vragen bij het Huis van de Wijk. 
 
Alle activiteiten van de locaties van Slotervaart 
Zuid staan inmiddels op www.jekuntmeer.nl en 
de Combiwel website. Inmiddels is er 1 
vrijwilligster die deze sites bijhoudt. Er wordt 
nog steeds actief gezocht naar meer 
vrijwilligers die zich willen bezighouden met de 
PR. Groepen zelf worden gestimuleerd ook 
vooral zelf PR te maken voor hun activiteit. 

Volgens huisstijl HvdW?   
Bijzonderheden:  
Communicatie tov 2012 is stukken verbeterd. Veel mond tot mond reclame, 
bewoners(groepen) weten ons te vinden, toenemend contact met sleutelfiguren in de wijk. 
Via website Stadsdeel en Combiwel kan men informatie vinden.  

 

Herkenbaarheid accommodatie  
Accommodatie herkenbaar?  Gevelborden Anker en Einstein zijn 

aangebracht. Gevelbord Fiep geweigerd , 
raamstickers in behandeling 

Volgens de huisstijl?   
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: 
Vooral de persoonlijke presentaties bij de nieuw groepen in huis werken goed. De lijnen zijn 
dan kort, de locatie is al bekend en de werkers ook dus is daar al een drempel geslecht. Wel 
blijkt het omzetten van veel ideeën naar concrete stappen om daadwerkelijk te komen tot 
het opzetten van een activiteit voor velen nog een brug te ver is. Voorbeeld: Met het 
vrouwenproject van Avalon (Combiwel) wordt nu nagedacht over een brugfunctie om in dit 

http://www.jekuntmeer.nl/


geval de enthousiaste vrouwen iets meer te begeleiden in het toch zelf uitvoeren van hun 
ideeën. 
 
Doelafspraken over gebruikersgroepen en vrijwilligers: 
Gebruikersgroepen  Iedereen uit die buurt die iets wil organiseren 

voor anderen in de buurt wat past in de 
doelstelling is welkom. Vanwege het 
zelfbeheer in Einstein en in avond en 
weekend(Anker) ondersteuning zakelijk 
leider/agogisch beheer..   

Incidentele vrijwilligers  Voor incidentele vrijwilliger meer aandacht 
nodig ivm zelfbeheer  

Structurele vrijwilligers  Bar/beheer: 4 personen.  
Sleutel-zelfbeheer namens vast groepen,niet 
zijnde Combiwel: 10.  
In Bor Einstein vaste 6 groepen excl. 
schoolgroepen  

Bijzonderheden: 
Wederkerigheid gaat verder uitgebouwd worden buiten de “eigen” groep.  
Vrijwilligersbeleid staat op de agenda bij Combiwel, want wie is de huidige vrijwilliger anno 
2013? 
 
Doelafspraken over bereik en samenstelling: 
Bereik: 
Bereik  Kwetsbare burgers worden bereikt middels 

contact en samenwerking met partners die met 
deze groepen werken (zie 
samenwerkingspartners). 

Evenwichtige samenstelling   
Doelgroepen  M.b.t. project sociaal isolement onder ouderen 

zijn de ouderen van allochtone afkomst slecht 
in beeld en de behoefte moeilijk te 
inventariseren. Extra inzet wordt gepleegd om 
deze doelgroep te bereiken en te laten 
participeren (indien wenselijk). En zoals eerder 
genoemd wordt er getracht een Turkse groep 
in huis te halen (BOR Fiep) 

Doelstellingen behaald?   
Bijzonderheden: 
Nieuw groepen die we hebben binnengehaald zijn: 
*oudere vluchtelingen met daaraan vast gekoppeld oudere buurtbewoners als maatje 
*studenten van het oude Acta gebouw 
*cultuurcommissie Cordaangebouw 
*Avalon vrouwen van divers culturen en nationaliteiten 
*GGZ kindergroep Piep zei de muis 
* Delflandpleinmoeders van kinderen met ASS 
 
 
 



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. 
 
Eigen beheer: groepen zorgen zelf voor hun activiteiten, zeker avond en weekend ook 
sleutelbeheer. De afwezigheid van locatiebeheer wordt dan door sommige groepen als lastig 
ervaren. Ondersteuning van hen in dit proces wordt gebodendoor zakelijk leider/agogisch 
beheerder. Andere groepen hebben hier zelf al hun draai hierin gevonden.  
 
Toegankelijkheid 
Het Anker is 5 dagen per week van 09.00 – 17.00 uur bereikbaar en toegankelijk voor alle 
buurtbewoners voor een praatje, een consumptie en voor hulp en advies. Dan zijn we dus 
ook telefonisch bereikbaar. Vrijwilligers nemen deze taak op zich.  
Daarnaast is de activiteitenmakelaar wekelijks bereikbaar in Het Anker met een spreekuur. 
Alle werkers hebben een mobiel en zijn per mail bereikbaar.  
 
Vraag/aanbod tussen bewoners(groepen) en/of organisaties aan elkaar koppelen. 
Via de mail, telefonisch en georganiseerde ontmoetingen worden diverse bewoners aan 
elkaar of aan bestaande groepen gekoppeld. Het makelen en schakelen van vraag en 
aanbod. 
 
Bij iedere nieuwe (doel)groep die via een georganiseerde activiteit van een 
partnerorganisatie binnenkomt wordt persoonlijk door een activiteitenmakelaar voorlichting 
gegeven over de diverse mogelijkheden van Het Huis van de Wijk en de ondersteuning die 
de activiteitenmakelaars te bieden heeft. Dit heeft al geresulteerd in wat vervolgafspraken 
met diverse deelnemers over het continueren van de groep na afloop van de geboden 
activiteitenreeks. 
Ook zijn er daardoor deelnemers naar andere activiteiten gegaan die elders in de diverse 
locaties door andere bewoners worden georganiseerd. 
 
(Nieuwe)Netwerk-/samenwerkingspartners 1e kwartaal 2013: 

• Er wordt samengewerkt met De Alliantie als het gaat om de Acta studenten. Ook 
biedt de wijkbeheerder ondersteuning bij een bewonersinitiatief in de 
Staalmanpleinbuurt. 



• Er wordt samengewerkt met de GGZ In Geest dat heeft geresulteerd in een 3 tal 
activiteiten voor kwetsbare groepen. 

• Er wordt samengewerkt met Sezo in het preventie schuldhulptraject. 
• Vluchtelingenwerk 
• Moesbakken en braakterrein: De Key, het SD, Fiep Westendorp, Combiwel en 

bewoners (en sponsors uit de wijk) 
• Sporten voor Marokkaanse vrouwen: Hein Schneiders – Gezondheidsroute en 

Coffeemania 
• Sociaal Isolement: SD, Cordaan, Sezo, Combiwel, UK, Bredeschool Fiep 

Westendorp, bewoners  
• Avontuurlijk spelen in de wijk: Bewoners, UK, Brede school Fiep Westendorp, De 

Bakkerij (speelroute), JOGG 
 
(In vorige scorecards van 2012 staan onze andere netwerkpartners.) 
 
 
4. Vrije ruimte 
 
aandachtspunten 
Zelfbeheer in de avonduren en het weekend. 
 
De activiteitenmakelaar neemt deel aan een overleg dat geïnitieerd is door de Brede School 
Coordinatoren om mee te denken over op welke manier ook in Het Huis van de Wijk de 
pedagogische leerlijn voortgezet kan worden bij jeugdactiviteiten. 
 
Momenteel zijn er bij beide Huizen van de Wijk aanvragen binnen van vaste groepen die 
een eigen ruimte zoeken en daarvoor zijn doorverwezen naar Het Huis van de Wijk. In beide 
gevallen gaat het om oudere allochtone mannengroepen die eigenlijk op zoek zijn naar een 
soort koffiehuis. Wij vinden dat Het Huis van de Wijk die functie niet kan vervullen en gaan in 
overleg met de groepen om te zien of zij bereid zijn dit met ons neer te leggen bij het 
Stadsdeel. 
 
Op 15/2 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heer Taimounti (Stichting Harmonieus 
Samenleven), Erik Loijenga (SD), Rozella Oostveen en Eefke Wesdorp (Combiwel) waarin 
gevraagd werd naar verantwoording activiteiten tot 1/3/13 vanwege de medefinanciering van 
Combiwel aan huisvesting locatie Voorburgstraat. Voor voortzetting wordt samen met 
Vastgoed gekeken  of het mogelijk is voort te zetten in hun huidige locatie. 
 
 


