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Huis van de Wijk Nieuw-West / Combiwel:  

Het jaar 2013 is afgelopen. Een jaar waarin wederom veel is gebeurd en ontwikkeld. In 

deze rapportage brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten in het 

jaar 2013. Tevens geven we u een vooruitblik op 2014.   

 

Indeling hoofdstukken: 

1. Doelstelling  

2. Methodiek Welzijn Nieuwe Stijl 

3. Beschikking en Uitvoeringsovereenkomst 2013 

4. Prestaties 2013 Huizen van de Wijk Slotervaart Zuid en Nieuw West Midden. 

a. Ruimtebieding 

b. Technisch beheer 

c. Programmering (faciliteren van de vraaggestuurde activiteiten), 

ondersteuning gebruikers incl. informatie & Advies en 

Toeleidingsactiviteiten.  

d. PR en communicatie, informeren bewoners 

5. Op welke wijze mobiliseren en signaleren we onder de buurtbewoners? 

6. Wijkoverstijgend overleg tussen de exploitanten Huizen van de Wijk 

7. Korte vooruitblik 2014 

 

 

1. Doelstelling van Combiwel algemeen:  

Combiwel wil zoveel mogelijk mensen in staat stellen actiever deel te nemen aan de 

samenleving. Zowel de kwetsbare burgers, de doelgroep van de WMO, als niet-

kwetsbare burgers, die nodig zijn om de kwetsbaren te ondersteunen. 

Doelstelling van de subsidie Huis van de Wijk Nieuw West:  

 In stadsdeel Nieuw West doet Combiwel dit in de wijken Slotervaart Zuid (wijk 1) 

en Nieuw-West Midden (wijk 6).  

 Bovenop de doelstelling van de subsidie hebben we in het jaar 2013 (wederom) 

extra aandacht gehad voor de combinatie Zorg en Welzijn. In wijk Nieuw West 

Midden dragen we bij in het project Samen voor Gezond Osdorp en bieden we o.a. 

ondersteuning aan doelgroepen van Osira en Cordaan.  

In Slotervaart Zuid hebben we in 2013 activiteiten voor kwetsbare burgers onder 

de noemer Bruishuis verder uitgerold.  

 

De kennis en ervaringen die we de afgelopen paar jaar in het Bruishuis hebben 

opgedaan, kunnen we heel goed gebruiken in het omvangrijke transitieproject van 

AWBZ naar WMO in 2014.  

 

2. Welzijn Nieuwe Stijl: 

Combiwel werkt in Nieuw West volgens de methode Welzijn Nieuwe Stijl. Dit principe 

kent acht bakens die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de 

welzijnssector. 

 Gericht op de vraag achter de vraag; 

 Gebaseerd op de eigen kracht van de burger; 

 Direct eropaf; 
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 Formeel en informeel in optimale verhouding; 

 Doordachte balans van collectief en individueel; 

 Integraal werken; 

 Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht; 

 Gebaseerd op ruimte voor de professional 

 

 

3. Beschikking Stadsdeel Nieuw West / Combiwel 2013:  

 

Uitvoeringsovereenkomst Stadsdeel Nieuw West / Combiwel 2013:  

Uitvoering van de volgende activiteiten in Huis van de Wijk Nieuw West Midden en 

Slotervaart Zuid:  

a. Ruimtebieding voor activiteiten  

b. Technisch beheer 

c. Programmering (faciliteren van de vraaggestuurde activiteiten) / 

Ondersteuning gebruikers incl. Informatie en Advies en 

Toeleidingsactiviteiten 

d. Publiciteit en communicatie 

 

4. Prestaties Huis van de Wijk, Nieuw West Midden en Slotervaart Zuid  

 

A. Ruimtebieding voor activiteiten 

 

Nieuw-West Midden (wijk 6): 

 

Openstelling  Beschikking: Gerealiseerd: 

 

Totaal 2013 

 

3.900 uur 

 

4.998 uur * 

 

Totaal 2012 3.100 uur 3.721 uur * 

 

* De locatie is vanaf 9 uur tot 23 uur beschikbaar, 7 dagen p/w, 51 weken p/j  

 

Programmering Beschikking: Gerealiseerd: 

Totaal 2013 

(Blommetje, excl.   de 

Wachter) 

 

2.875 uur 

 

5.675  uur * 

 

Totaal 2012: 

 

2.875 uur 3.721 uur * 

 

** Aantal uur programmering is hoger dan openstelling aangezien meerdere 

activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden in het pand. 

Wijk 

Slotervaart Zuid  

 

Huis van de Wijk Het Anker  

Satellietlocatie BOR Einstein 

Satellietlocatie BOR Fiep Westendorp 

Nieuw West 

Midden 

Huis van de Wijk Blomwijckerpad (het Blommetje) 
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Slotervaart Zuid (wijk 1) 

 

Openstelling Beschikking: Gerealiseerd: 

Totaal 2013 

(het Anker, BOR Fiep, 

BOR Einstein) 

 

3.900 uur 

 

14.994 uur * 

 

Totaal 2012: 3.100 uur 9.357,5 uur * 

 

 

* De locatie is vanaf 9 uur tot 23 uur beschikbaar, 7 dagen p/w, 51 weken p/j 

 

Programmering Beschikking: Gerealiseerd: 

 

Totaal 2013  

 

2.875 uur 

 

16.034 uur ** 

 

 

Totaal 2012:  10.729 uur ** 

 

** Aantal uur programmering is hoger dan openstelling aangezien meerdere 

activiteiten tegelijk plaatsvinden in het pand. 

 

** Alle uren van iedere activiteit die plaats vindt in de drie locaties, incl. 

programmering STOC, incl. enkele opties die vlak van te voren geannuleerd 

werden. 

 

 

B. Technisch beheer: 

In de vier score cards van 2013 hebben we elk kwartaal uitgebreid verslag gedaan 

over het technisch beheer van de diverse panden. Hieronder benoemen we enkele 

punten:  

 

Enkele sterke punten:  

 Slotervaart Zuid:  

o In de BOR Fiep is de verantwoordelijkheid van het beheer nog meer 

doorgevoerd  bij de bewoners. Alle groepen beheren zelfstandig de 

ruimte, helpen elkaar af en toe en helpen met beheer buiten de reguliere 

openingstijden. Ze krijgen ondersteuning van de medewerker P&A.  

o De bar/beheer vrijwilligers van het Anker zijn geschoold in BHV. 

o De entree van Het Anker is sterk verbeterd:  

 de entreeplanken zijn vernieuwd en nieuwe anti-slipstrips zijn 

aangebracht. 

 de buitenkant van het Anker is geschilderd.  

 er zijn aan de buitenzijde nieuwe zonneschermen geplaatst. 

 in het Anker is er een extra spreekkamer op de begane grond 

gerealiseerd. 

 Nieuw West Midden: In het Blommetje is zelfbeheer ver doorgevoerd. Het 

technische beheer wordt in samenwerking gedaan met een aantal vaste 
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‘vrijwilligers’, onder leiding van agogisch beheerder. In 2014 wordt deze 

ontwikkeling verder doorgevoerd. 

 Overdag is altijd een BHV/EHBO persoon aanwezig. Voor de avonduren is er 

niemand die een EHBO certificaat heeft. Daarom hebben we tien mensen een 

EHBO cursus laten volgen. De kosten van de EHBO cursus zijn betaald door te 

bezuinigingen in de kosten van de schoonmaak, dat deels wordt gedaan door 

een vrijwilliger. 

Enkele verbeterpunten: 

 Slotervaart Zuid: Het verhelpen van gebreken in de BOR FIEP hebben lang op 

zich laten wachten en nóg is niet alles gerealiseerd, zoals het plaatsen van een 

deurbel. Het stadsdeel mag hier meer daadkracht in tonen aangezien het de 

sfeer bij de gebruikers negatief beïnvloed. Dit is met het stadsdeel besproken.  

 Nieuw West Midden: het Blommetje is uitgebreid met het pand op de 

Hoekenes. In 2013 is deze uitbreiding ingezet voor het huisvesten van nog 

meer groepen. Begin 2014 is de daadwerkelijke verbouwing gestart. De 

snelheid van dit uitbreidingsproces kan ons inziens veel vlotter verlopen door 

beter overleg tussen stadsdeel en exploitant Huis van de wijk. 

 

Overige punten:  

 In zowel het Anker als wel Blommetje zijn computer- en internetfaciliteiten 

beschikbaar. In BOR Einstein is een internetaansluiting gerealiseerd. Bij de 

BOR Fiep is één computer met internet beschikbaar. Verder is er WIFI 

beschikbaar gesteld voor mensen die de Brede School ‘liken’ via Facebook.  

 

 

C. Programmering (faciliteren van de vraaggestuurde activiteiten) / Ondersteuning 

gebruikers, Informatie en advies en Toeleidingsactiviteiten. 

 

Programmering wordt door actieve bewoners zelf georganiseerd. Het team van 

Combiwel, drie medewerkers Participatie en Activering en twee agogisch beheerders 

zijn dagelijks rechtstreeks met de bewoners bezig. Eind 2013 is het team uitgebreid 

met een nieuwe collega die vooral ingezet is op het leggen van nieuwe contacten in 

diverse buurten door de straat op te gaan en mensen aan te spreken of via signalen 

op bewoners af te stappen. Teven coördineert hij onze wijkanalyses dat nu nog 

loopt. Zo leren ze de bewoners kennen, wat hun innerlijke drive is, wat de vraag 

achter de vraag is. Dan kunnen ze gericht hen dat duwtje in de rug geven.  

 

… voor beide wijken:  

 ..is het team gericht op ondersteuning van de actieve bewoners, op de vrijwilligers. 

Vrijwilligers worden training aangeboden zoals Sociale Hygiëne EHBO en BHV, die ze 

weer op hun CV kunnen zetten.  

 ..is het team gericht op ondersteuning van (vrijwilligers)organisaties zoals Beter 

Buren, Stichting Mantelzorg en Dementie, STOC en Stichting Harmonieus 

Samenleven. Met de laatste twee organisaties zijn in 2012, begin 2013 gesprekken 

gevoerd om hen te stimuleren commerciëler te denken. Hoe kunnen zij én hun 

activiteiten door laten gaan én hun eigen broek ophouden?  

 ..is het team gericht op het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Individueel 

waar nodig, collectief waar het kan. 
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 ..is het team gericht op samenwerking met diverse samenwerkingspartners, 

waaronder SEZO om bijvoorbeeld situaties aan te pakken op gebied van financiële 

problemen en/of sociaal isolement. 

 

 

…. voor de bewoners van Nieuw-West Midden:  

Het Blommetje is in de loop van 2013 steeds beter bezocht door (groepen) 

bewoners. Er wordt gewerkt volgens Welzijn Nieuwe Stijl waarbij het zelf 

organiserend vermogen van bewoners voorop staat. De groei die in 2013 is 

doorgemaakt is terug te zien in de cijfers, van 10 naar 17 gebruikersgroepen. Van 

14 wekelijkse activiteiten eind 2012 naar 29 wekelijkse activiteiten eind 2013. Deze 

29 activiteiten worden door 250 bewoners wekelijks bezocht (t.o.v. 115 wekelijkse 

bewoners eind 2012). De verhouding tussen mannen en vrouwen is ongeveer 

50/50. 

 

 

 
 

 

Incidentele activiteiten, geïnitieerd door het team maar georganiseerd en uitgevoerd door 

bewoners waren:  

 Stadsexpeditie Amsterdam / Open Dag – 80 bezoekers,  

 Sint Maarten optocht – 100 ouders en kinderen. 

Deze activiteiten zijn door het team geïnitieerd om nieuwe bewoners te verleiden naar 

het Huis van de Wijk te komen én de huidige gebruikersgroepen te laten samenwerken 

aan activiteiten voor bewoners in de wijk.  

 

 De Natuur en Milieu activiteit, geïnitieerd en uitgevoerd door het Stadsdeel en 

Huiswerkbegeleiding, bieden wekelijks activiteiten aan gemiddeld 25 kinderen. 

 In het jaar 2013 zijn 218 cursussen,  29 voorlichtingen, 14 evenementen en 25 

vergaderingen door bewoners/instellingen georganiseerd. 
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Belangrijke ontwikkelingen Huis van de Wijk Nieuw West Midden: 

 

 De betrokkenheid van veel gebruikers is in deze periode gestegen. Bewoners 

zeggen dat zij het HvdW als hun eigen huis ervaren. Veel groepen die met name 

voor de ontmoeting komen zijn verschillende klussen in het HvdW gaan doen. Er 

zijn bewoners die het gebouw schilderen, schoonmaken, de tuin onderhouden. Er 

zijn zes vrijwilligers die wekelijks verschillende werkzaamheden binnen het HvdW 

doen. De functies zijn: BHV/EHBO, gastheer/vrouw, vrijwilligers technische dienst, 

vrijwilliger facilitair, vrijwilliger contactpersoon Turkse groepen. 

 Wegens de toename van de programmering zijn in het begin van het jaar 

wrijvingen tussen enkele groepen geweest. Door de communicatie onderling te 

verbeteren zijn we erin geslaagd om de rust tussen de gebruikers te herstellen. 

Toch zijn er nog steeds bewoners die moeite met andere gebruikers hebben. 

Activiteiten zoals Sint Maartenloop, een Open Dag en Keti Koti brengen mensen bij 

elkaar waardoor zij elkaar steeds beter leren kennen. 

 In het jaar 2013 zijn wij verder gegaan met het proces zelfbeheer. We hebben  

een ruimtebeleid Huis van de Wijk gemaakt. Dit nieuwe beleid implementeren wij 

in augustus 2014, maar we zijn bij het Blommetje al met een aantal zaken 

begonnen. Zo betrekken wij de gebruikers bij beslissingen (verbouwing HvdW), 

zijn wij transparant over de financiën, communiceren wij structureel met elkaar 

(via sociaal media, gebruikersoverleg en één op één gesprekken), stimuleren wij 

hen om initiatieven te ontplooien (naast het ontmoeten ook andere activiteiten 

voor hun groepen te doen) en hun participatie en wederkerigheid in de wijk te 

vergroten. Een voorbeeld is het sociale veiligheidsteam van de JVW, 

boodschappen doen voor ouderen in de wijk, koken voor andere groepen, 

computerlessen voor bewoners.   

 

 Wederkerigheid: 

Het HvdW is van ons allemaal en voort wat hoort wat. Mensen die de ruimte in 

Hvdw willen gebruiken kunnen dit doen als ze iets terug doen voor de wijk.  De 

doelstellingen zijn gericht op verbindingen in de buurt versterken, sociaal 

isolement tegengaan, veiligheidsgevoel vergroten en sociaal zwakkere groepen 

kansen bieden. Dit systeem zit nog in een ontwikkeling. Er zijn gebruikers die veel 

doen en anderen vrijwel niets. Vooral de organisaties die al langer gebruik maken 

van de ruimte zijn (nog niet) bereid en gewend om hieraan mee te werken. 

 Integratie, openstaan voor anderen:  

Door andere interesses, taal problematiek, sociale positie merken wij dat de 

integratie als lastig wordt ervaren. Mensen willen meestal alleen maar contact met 

de eigen groepsgenoten. Dit is een aandachtspunt voor de komende tijd. 

 Een andere speerpunt is om nieuwe bewoners in het HvdW te halen. Nog veel  

bewoners zijn onbekend met de activiteiten die hier plaatsvinden. Er is een 

bepaalde imago over de bezoekers van buurthuizen. Activiteiten als koor, sporten, 

koken ontbreken. 
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 Ondersteuning bewonersinitiatieven Nieuw West Midden : In 2013 zijn er 44 

bewonersinitiatieven gehonoreerd door de Regiegroep. Ter vergelijking: in de 2e helft 

van 2012 waren dat 8 initiatieven.  

Op enkele na zijn deze allemaal gerealiseerd of lopen het initiatief over naar 2014 

(zoals Moestuin Broodje gezond).  

 

Naam initiatief Toegekend bedrag 

Koken voor ouderen  €      620,00  

Zaalvoetbal  €   1.200,00  

Biljarten voor Ouderen  €   1.228,99  

Dansgroep Ouderen  €      982,50  

Schilderclub 55+ met lichte handicap 

't Blommetje 

 €   3.244,00  

Bloembakken Klarenburg  €      200,00  

KBO Lucas Parochie  €   2.062,50  

KBO afd. St. Paulus  €   3.000,00  

Creatiefmiddagen  €   1.000,00  

Tuindag Remijden  €   2.000,00  

Beamer + Laptop HvdW  €      900,00  

Anisa workshop  €      367,50  

Multi Culti dag 2013  €   1.785,00  

Pangi workshop  €      577,50  

Computercursus voor mannen  €   1.376,00  

Eten voor mannen 

 

 €      450,00  

Multicultureel Zaalvoetbaltoernooi  €      305,00  

Community Spinning  €   3.590,00  

Koken voor alleenstaande vrouwen  €      500,00  

Kapperssalon voor en door bewoners  €   1.550,00  

Leerlingbegeleiding Talentenschool  €   5.000,00  

Dag van de Kunst  €      228,25  

Kinderen naar Efteling  €   1.820,00  

Plantenbakken Wildeman  €   1.230,00  

Computercursus voor vrouwen  €   1.060,00  

Solidariteitswinkel Wildeman  €      450,00  
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Zomerfeest  €   2.000,00  

Buurtmoestuin Broodje Gezond  €   5.540,00  

Aanschaf inventaris JVW  €      410,00  

Solidariteitswinkel Wildeman  €   1.275,00  

Buurttuin Cromme Kanp  €      150,00  

Bloemschikken  €      200,00  

Stofzuiger op wielen  €      500,00  

Naailes   €      600,00  

Oprichting St. Vrouwen v. Osdorp  €      500,00  

Speeltuin voor Volwassenen  €   4.900,00  

Winterdiner voor bewoners  €      175,00  

    

TOTAAL  €  52.977,24 

   

 

 De voorlopige eindafrekening 2013 laat een verschil zien tussen aangevraagde en 

daadwerkelijk uitgegeven bedragen (die lager zijn), er is dus geld ‘over’.  

 

 Ondersteuning kwetsbare groepen Nieuw West Midden:  

 Ondersteuning is begin 2013 geboden aan de ouderen / bewoners / vrijwilligers 

van CORDAAN. Echter vanuit CORDAAN is het contact stil gelegd ten gevolge van 

hun reorganisatie en het vertrek uit het pand bij de Osdorper Hof.  

 Combiwel heeft het voortbestaan en de ondersteuning van De Wachter in 2013 

voortgezet, inclusief een financiële bijdrage van €10.000,= voor de 

huisvestingslasten van OSIRA (inmiddels Amstelring genaamd). Hiermee werd De 

Wachter officieel ‘satelliet locatie’ van het Huis van de Wijk. De samenwerking is 

intensief geweest maar heeft voor het Huis van de Wijk niet het gewenste 

resultaat opgeleverd wat betreft het huisvesten van grotere groepen bewoners 

met hun activiteiten. Met ingang van 2014 is de financiële bijdrage aan de 

Amstelring dan ook stopgezet en zal het vrijgekomen huisvestingsbudget 

beschikbaar gesteld worden voor huisvesting op maat voor groepen bewoners in 

hun eigen buurt waar mogelijk. 

 In project Samen voor Gezond Osdorp, dat onder regie valt van het stadsdeel, is 

onze rol ook gericht om de combinatie van Zorg en Welzijn efficiënter te laten zijn. 

In 2013 is een buurtscan gehouden onder 80 bewoners in de wijk. Voor de 

Spiegelgroep van het project was het resultaat anders dan verwacht echter de 

uitkomst en de nieuwe contacten met bewoners zijn voor het Huis van de Wijk 

zeer waardevol. Het samenwerken met kwetsbare bewoners (in dit geval bewoners 

met psychosociale problematiek) bleek in de praktijk moeizaam. Men is niet bereid 

persoonlijke problemen ‘beschikbaar te stellen’ voor collectieve oplossingen. 

 Informatie en overleg met professionals van SAMEN DOEN. Ondanks de wens om 

spreekuur te houden in het Huis van de Wijk, is in 2013 incidenteel contact 
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geweest en heeft de samenwerking geen regulier karakter gekregen. Er is wel op 

maat samengewerkt. 

 Vanuit SEZO is er eind 2013 een reeks voorlichtingen gehouden in het Huis van de 

Wijk in het kader van schuldenpreventie, op maat voor diverse groepen. Naast de 

vaste groepen van het Huis van de Wijk zijn er ook voor andere bewoners 

bijeenkomsten georganiseerd.  

 

…. voor de bewoners van Slotervaart Zuid: 

 

 
    Foto: Yvonne Liefhebber, het resultaat van het vlaggenproject met kinderen Huis van de wijk Anker 2013. 

 

Het Huis van de Wijk het Anker was al een bestaand en drukbezocht buurthuis op het 

moment dat Combiwel er vanaf januari 2012 is gaan werken. Combiwel is vanaf het begin 

bezig om de werkwijze Welzijn Nieuwe Stijl te implementeren. Dat heeft echter vertraging 

gekend aangezien veel -met name oudere- bezoekende bewoners gewend zijn dat 

activiteiten voor hen georganiseerd werd. Vanaf 2013 is daar wel degelijk verandering 

ingekomen want reguliere bezoekers organiseren steeds meer zelf. Een voorbeeld is het 

25 jarig bestaan van het Ankerkoor. Het koor heeft zelf, met een kleine facilitaire 

ondersteuning van het team Huis van de Wijk, een eigen jubileum georganiseerd op een 

zaterdag in Het Anker.  

Uiteraard blijft deze manier van ondersteunen ook in 2014 onze methodiek.  

 

We hebben volgehouden om de bewoners mee te nemen in de cultuuromslag en dat heeft 

zijn vruchten afgeworpen. Steeds meer nieuwe bewoners organiseren hun eigen 

activiteiten in het Anker, de BOR de Fiep, de BOR Einstein en op andere flexibele locaties. 

Om een idee te krijgen: 
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 In het 4e kwartaal 2013 in Het Anker werden 82 reguliere en 31 incidentele 

activiteiten per week georganiseerd door buurtbewoners.  

 In de Einstein zijn er 42 groepen die zowel wekelijkse als incidentele activiteiten 

ondernemen.  

 In de Fiep zijn 15 reguliere groepen die meerdere keren per week hun activiteiten 

organiseren. Van ouderenhuiskamer met 15-25 deelnemers, tot jongerenactiviteiten 

en zwangerschapyoga. Daarnaast zijn er in het 4e kwartaal meerdere incidentele 

activiteiten ondernomen. 

Belangrijke ontwikkelingen Huis van de Wijk SLotervaart Zuid: 

 

 In de locaties van Huis van de Wijk Slotervaart Zuid is een toename te zien van 

gebruik door diverse allochtone groepen uit de buurt. De ondersteuning die zij 

vragen ligt vooral op het facilitaire terrein, minder op het organiseren van 

activiteiten. Punt van aandacht is de openstelling van deze activiteiten voor andere 

buurtbewoners aangezien ze erg gesloten opereren. 

 Vooral BOR Einstein werd in 2013 meer gebruikt door diverse buurtgroepen zoals de 

buurtvaders, een Turkse vrouwengroep, een Marokkaanse vrouwengroep. Ook voor 

de studiebegeleiding van de kinderen van de Einstein ism het jongerenwerk van 

Combiwel. 

 Na de zomervakantie is een moeder gestart met een kinderactiviteit op de 

woensdagmiddag. Daar is veel belangstelling voor maar helaas zijn er geen andere 

moeders gevonden om, nu de initiatiefneemster zwanger is, de club voort te zetten. 

In 2014 zullen we opnieuw proberen ouders/buurtbewoners te motiveren samen met 

de kinderen een kinderactiviteit te organiseren. 

 In 2013 hebben we een mooie groei doorgemaakt met activiteiten die door 

bewoners zelf worden georganiseerd , zoals Salsa voor 50+ op initiatief van een 

buurtbewoonster van 70 jaar en de poëzieclub van een Turkse dichter in de wijk. Of 

Strong Mindz, een stichting die voornamelijk activiteiten ontplooit voor bewoners 

met een Afrikaanse achtergrond. Deze zijn toegankelijk voor alle buurtbewoners. 

 Er is wekelijks een club MBO-HBO studenten uit de wijk die Het Anker gebruiken om 

samen te studeren en tevens ’s avonds een oogje in het zeil houden.  

 

 Ondersteuning bewonersinitiatieven Slotervaart Zuid: In 2013 zijn er 48 

bewonersinitiatieven voor heel Slotervaart Zuid gehonoreerd door de Regiegroep. Ter 

vergelijking: in de 2e helft van 2012 waren dat 7 initiatieven voor de 

Delflandpleinbuurt.   

 

Naam initiatief thema toegekend bedrag 

Volleybal sport  €       2.480,00  

Buurtnetwerk delflandplein sociale cohesie  €       1.600,00  

Studiekring 55plus sociaal isolement bij 

ouderen 

 €          375,00  
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Ankerkoor sociaal isolement bij 

ouderen 

 €       1.009,00  

Schilderen en tekenen sociaal isolement bij 

ouderen 

 €       1.500,00  

Muziek en beweging voor 

kinderen met handicap 

kwetsbare kinderen  €       2.250,00  

Ouderenactiviteiten sociaal isolement bij 

ouderen 

 €          850,00  

Oudereninloop sociaal isolement bij 

ouderen 

 €          750,00  

Fieploop 2013 jong oud  €          525,00  

Kwetsbare gezinnen kwetsbare gezinnen  €          620,00  

Muziek op het sierplein sociale cohesie  €          405,00  

Moestuinen Gerrit 

Mannourijstraat 

sociale cohesie  €       1.300,00  

Staalmanplein beweegt beweging, educatie  €          675,00  

Budget kerngroep bewoners  €          125,00  

Weerbaarheidstraining sport en educatie  €       2.980,00  

Oud Jong Bijeenkomst sociale cohesie  €          975,00  

Koningsdag sociale cohesie  €       1.250,00  

Workshops vrouwendag vrouwendag  €          125,00  

Theater class emotie uiting kinderen  €          350,00  

Vakantie activiteit kinderen sport en gezondheid  €          500,00  

Buurtfeest buurtfeest  €          500,00  

Bevrijdingsmaaltijd geschiedenis/respect  €          200,00  

Administratie kosten diverse 

act. 

..  €          100,00  

Boottocht Keti Koti afschaffing slavernij  €       1.500,00  

Cultuurcommissie 

Staalmanpark 

ouderen  €       1.400,00  

25 jaar Anker Koor ouderen  €          800,00  

Buurtfeest Andreasplein sociale cohesie  €          500,00  

Kerstbrunch sociaal isolement bij 

ouderen 

 €          300,00  

Zaterdagochtend Club ZOC sport en gezondheid  €          550,00  
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2de aanvraag Volleybal sport  €          550,00  

Offerfeest sociale cohesie  €          500,00  

Vredesweek sociale cohesie  €          477,50  

2de aanvraag kwetsbare 

gezinnen 

kwetsbare gezinnen  €          300,00  

vrouwen ontmoeting ontmoeting  €          200,00  

Kinderknutselclub kinderactiviteiten  €          650,00  

Buurtfeest Delflandplein sociale cohesie  €          500,00  

2de boottocht Keti Koti afschaffing slavernij  €       1.500,00  

Afsluiting burendag sociale cohesie  €          320,00  

Ontspanningsactiviteit 

Mantelzorgers 

mantelzorg  €          500,00  

Winteractiviteit Delflandplein 

kinderen 

kinderactiviteiten  €          420,00  

Hamam moeders kids 

autisme 

mantelzorg  €          555,00  

Muziek en bewegen kids 

autisme 

kwetsbare kinderen  €          600,00  

Wijkkrant Andreas Ensemble sociale cohesie  €          745,00  

Veiligheidsvoorl. ouderen 

DLPB 

ouderen en veiligheid  €          400,00  

Vakantie ouderen DLPB eenzaamheid bestrijden  €          850,00  

Kerstmiddag eenzaamheidsbestrijding  €          250,00  

Beamer Het Anker  Inventaris HvdW  €          700,00  

Muziekapp. In Boc, Fiep en 

Anker 

 Inventaris HvdW  €          600,00  

TOTAAL    €      37.111,50  

 

 Ondersteuning kwetsbare groepen Slotervaart Zuid:  

In samenwerking met de Regenbooggroep, HVO Querido (hulp voor onbehuisden), 

GGZ inGeest en onder de noemer Bruishuis, worden diverse acties ondernomen om 

activiteiten voor mensen met een AWBZ indicatie, te ‘laten’ organiseren. De insteek 

is om de mensen, daar waar het kan, ook een plek te geven in het Huis van de 

Wijk. Er is veel tijd en energie gestoken in het vertrouwd raken met deze doelgroep 

en hen het Huis van de Wijk te laten vertrouwen. Zij komen ook met ideeën maar 

de realisatie heeft extra ondersteuning en daarom onze expertise nodig.  Alle 

mensen en zeker deze mensen raken snel gedemotiveerd als hun organisatie even 

niet vlot verloopt. Een motiverende medewerker van Huis van de Wijk biedt dan 

ondersteuning. 
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In 2012 zijn de eerste activiteiten al ontplooid: 

 een kunstcafé voor mensen van GGZ inGeest,  

 yoga voor cliënten van HVO Querido,  

 training voor directe gezinsleden met autistische kinderen.  

In 2013 is dit nog veel breder uitgerold en verder ontwikkeld.  

 In Het Anker hebben autistische kinderen een vaste veilige plek gevonden voor hun 

activiteiten. Er zijn nu drie vaste activiteiten in de week voor deze kinderen dus een 

uitbreiding ten opzichte van 2012. Ook de deelnemers aan de activiteiten die door 

de GGZ inGeest worden gedraaid hebben echt hun plek hier gevonden. De 

doorstroming naar andere activiteiten verdiend nog steeds tijd en aandacht. In 

2014 is er meer keus door de extra WMO projecten en is de kans op doorstroming 

iets groter.  

 Ook vermeldingswaardig zijn de activiteiten voor en door mantelzorgers die vooral 

in de Einstein hebben plaatsgevonden. Die hebben een eigen netwerk opgebouwd 

en vinden steun en ontspanning bij elkaar. 

 

 Extra programmering in beide wijken, buiten de totaal uren programmering: 

Naast de programmering in Huis van de Wijk het Anker, het Blommetje, BOR Fiep 

Westendorp en BOR Einstein vindt er meer programmering plaats.  

 Het Moesbakkenproject op een braakliggend terrein in de Delflandpleinbuurt. In 

2012 is, in samenwerking met enkele andere partners waaronder het stadsdeel, 

dit project geïnitieerd. Er was zo veel vraag vanuit bewoners dat de 40 

moesbakken zijn uitgebreid naar 70 bakken. Sinds de bakken -en speeltoestellen- 

zijn geplaatst, is er meer activiteit en samenhang op het braakliggend terrein.  

In 2014 zal de ervaring en het netwerk dat we hier hebben opgedaan 

meegenomen worden naar een nieuw WMO Project waarbij een aantal  

moesbakken ingezet wordt om specifieke doelgroepen te begeleiden naar een 

actievere participatie in de buurt. Dit in samenwerking met HVO Querido. 

 Stichting Harmonieus Samenleven, voerde op een eigen locatie op de 

Voorburgstraat hun programmering uit. Eind 2013 is er een oriënterend gesprek 

geweest tussen Stichting Harmonieus Samenleven, Combiwel en het Stadsdeel 

over het gebruik van de locaties van Huis van de Wijk Slotervaart Zuid. Het 

resultaat is dat begin 2014 hun activiteiten zijn geplaatst in BOR Fiep. Tevens is 

een groep buurtmoeders zelfstandig verder gegaan in BOR Einstein. 

 Buurtrestaurant: vanuit het signaal van sociaal isolement is er met verschillende 

partners, waaronder Cordaan en Kinderopvang UK in de Brede School Fiep 

Westendorp een buurtrestaurant voor ouderen gestart. Kinderen van de BSO 

koken voor ouderen. Dit was vanaf de start in het 2e kwartaal een enorm succes. 

Na de zomerstop bleek echter het animo gedaald. Er wordt nu gekeken naar een 

doorstart of een alternatief. 

 Naast de medewerkers Participatie en Activering is nog een medewerker P&A voor 

20 uur aan het werk in het Project Avalon, een project gericht op activering van 

vrouwen in Nieuw-West. Deze medewerker wordt gefinancierd door Europees 

integratiefonds (EIF) waarbij het stadsdeel heeft getekend voor de cofinanciering. 
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Ons doel is om deze vrouwen echt een plek te geven in het Huis van de Wijk, waar 

ze alles kunnen ondernemen op gebied van activiteiten en participatie dat hen 

dáár brengt waar ze van dromen.  

 In beide wijken heeft Project Avalon diverse groepen vrouwen een traject 

aangeboden, waarvan goed gebruik is gemaakt. Een bemiddelingspoging in het 

kader van vrijwilligerswerk door een aantal vrouwen bij Johannes de Deo heeft tot 

niets geleid.  

 De Cultuurcommissie Ottho Heldringstraat organiseert maandelijks activiteiten 

voor de bewoners van het Cordaanpand, patiënten van de verpleegafdeling en 

buurtbewoners. De commissie krijgt ondersteuning van een medewerker P&A. 

 Er is een samenwerking gestart tussen het Huis van de Wijk en de broedplaats 

Acta om samen te streven naar Een Betere Buurt. We bekijken momenteel op 

welke manier we iets voor elkaar en met de buurt samen kunnen werken. 

 In Nieuw West Midden heeft Stichting Mantelzorg en Dementie een aantal 

maanden gebruik gemaakt van het Huis van de Wijk voor 

dagbestedingsactiviteiten op maandag. Deze activiteit is wegens te weinig 

deelnemers en bezuinigingen gestopt.  

 Sinds najaar 2013 heeft een bewoonster het initiatief genomen een groep te 

starten voor 55+ moslima’s uit de wijk om hen uit isolement te halen. Inmiddels 

zijn 35 vrouwen ingeschreven voor deze ontmoetings- en activiteitengroep.  

 Op maandagochtend komt een groep vrouwen bij elkaar om te leren naaien en 

patronen maken. Ook deze activiteit is ontstaan op initiatief van de vrouwen zelf. 

 

D. Publiciteit en communicatie 

 

In de jaarrapportage van 2012 schreven we al dat er extra aandacht is besteed aan 

de PR van het Huis van de Wijk. Het doel is helder: de buurtbewoners moeten weten 

wat ze in onze Huizen van de Wijk zelf kunnen ondernemen voor hun buren en 

kennissen in de wijk. In 2012 zagen we al een positieve ommekeer. In 2013 heeft het 

team van Combiwel wederom extra inzet geleverd aan de communicatie strategie. 

 

Bijeenkomsten e.d.: 

 In NWM zijn afgelopen jaar drie bewonersavonden georganiseerd door het Huis 

van de Wijk. Tijdens de eerste hebben 50 bewoners een avond in groepen gewerkt 

aan de Agenda van de Wijk. Deze is vervolgens als extra tool gebruikt door de 

Regiegroep bij de beoordeling van aanvragen. Tijdens de bewonersavond in juni is 

het eerste half jaar geëvalueerd met de aanwezige bewoners én is een aanvraag 

van meer dan €5.000,- beoordeeld. Bij beide bijeenkomsten is duidelijk geworden 

dat het thema Veiligheid bij veel bewoners een belangrijk issue is. In november 

stond de derde bewonersavond geheel in het teken van dit thema.  

 De Koers 2014 is begin 2014 met bewoners besproken. Hun wensen zijn 

doorgevoerd in onze werkplannen en het de Agenda van de Wijk wordt hiermee 

geactualiseerd.   

 In het Anker hebben we tijdens de Nieuwjaarsreceptie onze werkwijze vooraf 

kenbaar gemaakt. Dat is in de loop van 2013 en begin 2014 weer aan alle 

bewoners teruggekoppeld.  
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 Verder zijn er 2 bewonersavonden in samenwerking met de regiegroep 

georganiseerd en hebben we voor de locatie Einstein/Anker een aantal kleine en 

grotere gebruikersoverleggen georganiseerd. Met name de grotere bijeenkomsten 

worden nog niet druk bezocht. Dat moet in 2014 beter worden. 

 Er zijn wekelijkse spreekuren maar de bewoners die andere dagen hun vragen 

komen stellen worden hartelijk ontvangen.  

 De medewerkers P&A zijn vaak bij wijkoverleggen en wijkactiviteiten aanwezig om 

uit te leggen wat Het Huis van de Wijk kan betekenen voor bewoners. Zo waren 

we aanwezig bij twee bewonersavonden in de Staalmanpleinbuurt en bij 

buurtnetwerkoverleggen van Delflandpleinbuurt. 

 

(Social) Media: 

 Er verschijnen maandelijks (vooral vanaf juni 2013) berichten in de Westerpost. 

 Daarnaast heeft een bewoner in Nieuw West Midden het initiatief genomen een 

Facebookpagina te maken voor ’t Blommetje. Nadat dit toch een ‘eigen leven is 

gaan leiden’ heeft het Huis van de Wijk een nieuwe Facebookpagina gemaakt. 

Sinds opstart in augustus 2013 heeft deze 336 vrienden, vooral bewoners en 

collega’s in de wijk maar ook in Zuid, Noord en zijn ambtenaren en wethouders 

vrienden geworden. Het blijkt een efficiënt middel om contact te leggen met 

bewoners en hen te informeren (ook van andere organisaties en het Stadsdeel). 

 Verder blijkt dat in 2013 een van onze activiteiten op www.jekuntmeer.nl het 

meest is aangeklikt. Alle activiteiten die bewoners organiseren worden door een 

vaste vrijwilligster ingevoerd op deze site. Aankondigingen van extra of nieuwe 

activiteiten of van de regiegroep worden geplaatst in diverse media waaronder de 

Westerpost. Ook hier zijn we veel zichtbaarder geworden. Hier is veel positieve 

feedback op geweest van buurtbewoners en heeft veel nieuwe gezichten 

opgeleverd.   

Uitstraling van de panden:  

 Zowel in Slotervaart Zuid als in Nieuw West Midden is er een verbetering aan de 

inrichting van de panden en uitstraling van de Huizen van de Wijk gebracht. 

 Er zijn gevelborden/raamstikkers geplaatst op onze locaties. De zichtbaarheid van 

de locaties is daardoor verbeterd. 

 In het Anker heeft zich een vrijwilliger gemeld die met veel kennis en energie een 

algemeen communicatieplan heeft opgesteld en vervolgens zelf de handen uit de 

mouwen heeft gestoken. Fase 1 was om de entree van het Anker te metamorfosen 

en een heldere structuur aan te brengen in de schriftelijke PR. Het resultaat heeft 

al veel complimenten opgeleverd. Een kleurrijke entree, heldere PR route en een 

extra vrijwilliger uit een kwetsbare groep die diverse klussen helpt uit te voeren 

zoals het schilderen van de muren. 

Uiteraard blijft PR en communicatie een belangrijk speerpunt en is er vanuit 

bewoners nog steeds vraag naar nog meer zichtbaarheid, publiciteit en bekendheid.  

 

5. Op welke wijze mobiliseren en signaleren we onder de buurtbewoners?  

http://www.jekuntmeer.nl/
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In dit jaarlijks verslag rapporteren wij over de wijze/methodiek die we hebben 

gehanteerd om onder de buurtbewoners te mobiliseren en te signaleren. De 

methodiek is gericht op de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl. Per baken geven we 

een of enkele voorbeelden. 

Daarnaast is met het seminar Community Building met JIM DIERS op 1 november 

2013 een duidelijk startsignaal gegeven om met de ABCD methodiek te gaan werken. 

 

a. De vraag achter de vraag: de bewoner komt met een idee, uiteraard wordt elke 

kans aangegrepen om er meer info uit te halen. Resultaat: 1) we ondersteunen de 

bewoner met iets wat de bewoner echt drijft en 2) we koppelen de medebewoners 

met dezelfde wensen wat weer de nodige voordelen oplevert. 

b. De vraag achter de vraag, tweede voorbeeld: de bewoner roept iets te willen doen 

en bij het doorvragen blijkt de we deze persoon heel goed door kunnen verwijzen. 

Er komen andere vragen naar boven die op het persoonlijke vlak liggen. In 

Slotervaart Zuid zorgt de medewerker HvdW voor een doorverwijzing op maat. Dat 

kan naar o.a. Beter Buren of Sezo zoals bij de vrouw die slaande ruzie had met 

haar buurvrouw. Verder is een groep oudere mannen in contact gebracht met 

Sezo, een huisarts en een voedingsdeskundige om een aantal voorlichtingen op 

maat te geven. 

De medewerker HvdW blijft achterwacht mocht de doorverwijzing niet goed 

lukken. 

In Nieuw West midden is in 2013 een aantal maal doorverwezen naar Samen Doen 

en/of Sezo. Deze doorverwijzingen zijn goed verlopen en er is terugkoppeling 

gevraagd door medewerker Huis van de Wijk over dit verloopt.  

 
Foto: bewoner Delflandpleinbuurt, op de startdag van het moesbakkenproject Huis van de wijk 2013. 
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c. Gebaseerd op eigen kracht: Uitgaan van Eigen Kracht is de kern van ons werk. 

Handen af van wat bewoners zelf kunnen doen. Het resultaat: er is zoveel meer 

röring in de Huizen van de Wijk. In 2013 is deze aanpak verder doorontwikkeld 

waarbij extra aandacht is besteed aan samenwerking tussen bewonersgroepen in 

het Huis van de Wijk. Dit heeft geresulteerd in gezamenlijk georganiseerde en 

uitgevoerde activiteiten zoals de Sint Maartenoptocht waar 100 volwassenen en 

kinderen aan hebben deelgenomen.   

In het Anker is de Studiekring het voorbeeld van Eigen kracht. Een groep 

buurtbewoners van 50 jaar en ouder die ieder jaar een aantal thema’s kiest. Zij 

gaan rond dat thema op onderzoek naar extra informatie, organiseren excursies 

en houden lezingen. In 2013 hebben ze dat wederom zelfstandig uitgevoerd 

inclusief PR en een bijdrage aangevraagd bij de Bewoners Initiatieven. De lezingen 

zijn dan in het Anker en openbaar voor ieder die daar belangstelling voor heeft. 

d. Direct eropaf: oudere wijkbewoners die iets met medewerker P&A willen maar te 

immobiel zijn, worden thuis bezocht. Mensen worden daar blij van. Het is 

maatwerk en soms tijdrovend maar het levert aan beide kanten heel veel op. 

Goede contacten, met een olievlekwerking naar andere bewoners.  

e. Formeel/ informele houding: zoveel mogelijk tijd doorbrengen met de bewoners en 

niet achter je bureau. En dat is wat we zoveel mogelijk proberen te doen.  

f. Doordachte balans van collectief en individueel. Het blijft een uitdaging om 

individuen te koppelen, ook al willen ze niet omdat bewoners vinden dat hun 

activiteit uniek is. Ons doel is meer samenhang, in plaats van veel losse 

initiatieven. Samen sterker worden en efficiënter werken.  

g. Integraal werken: dat doen we op veel plekken: meewerken met verschillende 

disciplines. Belangrijk: de bewoner staat centraal. Enkele voorbeelden:  

o Samen voor Osdorp Gezond en de partners in het Bruishuis. 

o Deelname aan Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling, (soms moeizame) 

samenwerking met de Lucas Community, Samen Doen (kan nog beter!), Stadsdeel 

middels spreekuur en operationeel overleg, met woningcorporaties. 

o Rondom jongeren is samengewerkt met Puur Zuid, eigen collega’s van De Hood, 

Jonge Vaders Wildeman en buurtregisseur van politie. Dit zal in 2014 voortgezet 

worden. 

o We hebben met een nieuw gevestigde huisarts in de wijk Slotervaart Zuid kennis 

gemaakt. Wij informeren de huisarts en de inpandige psycholoog over het aanbod 

van en voor de bewoners in de wijk. Verder hebben we de huisarts in contact 

gebracht met andere groepen in de wijk op hun verzoek voor voorlichting over 

diverse medische zaken. 

o Er is een samenwerking gestart met De Vriendendienst om georganiseerde 

vriendengroepen wegwijs te maken in het aanbod van de bewoners hier in 

Slotervaart Zuid. 

o Een aantal bezoekers is gemobiliseerd om mee te doen aan de budgettrainingen 

van Sezo. 
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h. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht: uiteraard hebben we een werkplanning en 

doen we er alles aan om onze benoemde resultaten ook te halen. Door de 

werkplanning wordt ook duidelijk waar de grenzen liggen van de capaciteit, 

hoeveel er ook in onze opdracht past.  

i. Met uiteraard ruimte voor de persoonlijke ruimte voor de professional. Zelf keuzes 

maken als er onverhoopt afgeweken moet worden van de planning, flexibiliteit die 

getoond moet worden. Ook ruimte om talenten van professionals meer in te 

zetten. Elke professional komt in zijn/haar eigen kracht als je deze talenten zoveel 

als mogelijk benut.  

j. Daarnaast heeft Combiwel een meldcode; een stappenplan van het signaleren van 

mishandeling bij zowel kinderen als volwassenen als ouderen. Een leidinggevende 

is hierin getraind.  

k. Tevens zijn medewerkers P&A getraind in het melden van sociaal isolement. Dit in 

samenwerking met het stadsdeel en partners. 

De bewoners worden ook gemotiveerd en ondersteund hoe ze andere bewoners 

kunnen mobiliseren, zodat de informatie en energie zich als een olievlek in de wijken 

verspreid. 

 

Want, zoals we al in onze doelstelling schreven, Combiwel wil zoveel mogelijk 

mensen in staat stellen actiever deel te nemen aan de samenleving. Zowel 

kwetsbare burgers als niet-kwetsbare burgers, die nodig zijn om de kwetsbaren te 

ondersteunen.  

En de bewoner staat centraal: Het is hun leven en het is hun Huis, dat ze samen 

runnen. 

 

6. Wijkoverstijgend overleg tussen de exploitanten Huizen van de Wijk.   

Dit soort overleggen is er regelmatig. Soms door het stadsdeel geïnitieerd, soms op 

eigen initiatief. In het kader van het project Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling is 

de samenwerking tussen Combiwel en Impuls geïntensiveerd. Volgens de gemaakte 

afspraken is vanuit het Huis van de Wijk ondersteuning geleverd aan De Wachter. Ook 

is er een aanbod geweest vanuit Merijn Coumans voor een wijkoverstijgend 

regiegroep overleg. Daar was te weinig animo voor wat jammer was voor onze 

aanmelders. 

Middels het project transitie AWBZ naar WMO zal er zeer veelvuldig afgestemd worden 

tussen de exploitanten, om met elkaar een zo goed mogelijk resultaat te behalen. 

 

5. Een korte vooruitblik op 2014 

 

Slotervaart Zuid:  

Veel speer- en aandachtspunten voor deze wijk in 2014 is in de rapportage genoemd. 

Enkele zijn:   

 Samenwerken met de WMO partners en de activiteiten inbedden.  

 Het verder ontplooien van de wederkerigheid, in ruil van gratis gebruik van de 

locaties  



 

voorlopige rapportage 2013 stadsdeel Nieuw-West Huizen van de Wijk   

 

 

Pagina 20 van 20 
 

 Kinderwerk met moeders, bewoners en kinderen samen opstarten. 

 Samenwerking met de Acta verder uitwerken 

 Met de wijkcoördinator van SD wijze van ondersteuning afstemmen aan 

organisaties die voorheen een eigen ruimte hadden. 

 De mate van ondersteuning aan de regiegroep verder formuleren 

 

Nieuw West Midden: 

 

1. Bewoner als samenwerkingspartner / Zelfbeheer / Ondernemerschap 

Vanuit de gedachte Welzijn Nieuwe Stijl beschouwt het team van Huis van de Wijk 

Nieuw West Midden de bewoners als samenwerkingspartner om activiteiten te 

realiseren welke een positieve bijdrage leveren aan de verschillende leefgebieden 

van bewoners in de wijk. 

2. Wijk en buurt 

Een nieuwe collega is eind 2013 gestart met contacten leggen in de SuHabuurt en 

dit zal in 2014 voortgezet en uitgebreid worden met de Wiedijkbuurt, Osdorpplein 

en omgeving en de Oevers. Het team streeft naar contacten met 

bewoners(groepen) evenwichtig verdeeld over de gehele wijk waar wij iets willen 

betekenen. 

3. Zorg en Welzijn / Kwetsbare bewoners 

Zorg en Welzijn zullen elkaar in 2014 intensiever opzoeken en nodig hebben. 

Kleinschalige experimenten met groepen bewoners die iets voor elkaar in de eigen 

buurt (!) willen en kunnen betekenen kunnen rekenen op onze ondersteuning. 

 

Deze punten zijn 6 februari besproken met 20 bewoners, vooral 

vertegenwoordigers van gebruikersgroepen in het Huis van de Wijk, waarbij de 

koers voor 2014 gezamenlijk is bepaald.  

 

Want, zoals we al schreven: 

 

De bewoner staat centraal:  

Het is hun leven en het is hun Huis,  

dat ze samen runnen. 


