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Kwartaalrapportage Huis van de Wijk Slotervaart Zuid 

 

1. Samenvatting  

 

Resultaten en doelen  doel werkelijk 

Openstelling totaal 2014  8000  

Openstelling kwartaal 3 (Anker, BOR FIEP en Einstein)  2000 3739 

Programmering totaal 2014  6000  

Programmering kwartaal 3 (Anker, BOR FIEP en Einstein)  1500 2758,5 

Programmering kwartaal 3 

Huis van de Wijk Het Anker 

Satelliet BOR EINSTEIN 

Satelliet BOR FIEP 

  

 

 

 1080 

 777 

901,5 

Bezettingsgraad  

Het Anker 

Einstein 

BOR FIEP 

  

80% 

 

66 %  

41 %   

48,5 % 

Ondersteuning activiteit / initiatief    

 

Doelafspraken  Bijzonderheden 

Ruimtebieding   

(Technisch) beheer   

Programmering / ondersteuning   

Communicatie   

Gebruikersgroepen   

Vrijwilligers - incidenteel   

Vrijwilligers – structureel   

Bereik   

 

Aanvulling en toelichting 

Van onze Kinderredactie 
6 Kinderen van de woensdagmiddagclub hebben meegedaan aan de Zomer in Nieuw West. 
Dit heeft geresulteerd in een redactioneel stukje in de Westerpost en een eigen kinderkrant. 
(Zie bijlage) 
Samenwerking Acta – Huis van de Wijk – Regiegroep voor de buurtkinderen is 
succesvol van start gegaan! Op de ZomerZondag 24 augustus deden 60 buurtkinderen 
enthousiast mee aan de diverse creatieve workshops. 

Samenwerking Culturele Commissie Staalmanpark (CCS) – Huis van de Wijk – WMO 

succesvol bij de Bingo voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zaterdag 27 

september heeft de CCS voor de organisatie en uitvoering van een gezellige  Bingo gezorgd. 

De bezoekers hebben een gezellige maar vooral ook spannende middag beleefd waar bijna 

alle prijzen mee naar huis gingen. 

PR Groep Slotervaart Zuid voortvarend van start 

In juli is er extra inzet gepleegd via diverse kanalen om buurtbewoners te activeren samen met 

ons de PR van Het Huis van de Wijk aan te pakken. Dit heeft in eerste instantie goed gewerkt; 

er kwamen 7 vrouwen! op de informatie middag en hebben we inmiddels een eigen 

facebookpagina www.facebook.com/HuisvandeWijkSltvZ en wordt er hard gewerkt aan de 1
ste

 

editie van een digitale en papieren Nieuwsbrief 

Pop-up winkel: oefenplek voor startende buurtondernemers 

Op het delflandplein staan verschillende winkelruimtes leeg. Samen met ondernemende 

http://www.facebook.com/HuisvandeWijkSltvZ


 

 

bewoners, bewoners met afstand tot de arbeidsmarkt (DWI trede 2, WMO), Stadsdeel, Ahold, 

de Nijs en Combiwel wordt gekeken of deze ruimtes tijdelijk gebruikt kunnen worden om het 

‘ondernemerschap’ te oefenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontbijtwinkel, smoothieshop, 

beautysalon, kinderatelier etc.   

 

  



 

 

2. Voortgang per categorie doelafspraken en bereik 

 

Doelafspraken over ruimtebieding: 

Ruimtebieding  Bewoners(groepen) en partners in de wijk weten de weg 

naar het Huis van de Wijk goed te vinden. Ook in het 3
de

 

kwartaal zijn er weer nieuwe ‘gebruikers’ in de locaties Het 

Anker, BOR Einstein en BOR Fiep, zowel voor structurele 

als incidentele activiteiten. Er komen nieuwe groepen maar 

soms ook stoppen groepen omdat het tijdelijk is of omdat 

ze lastig deelnemers kunnen vinden/behouden. 

Dit jaar gaan we intensiever inzetten op het bijwonen van 

gebruikers van de gebruikersoverleggen waarvoor nu een 

vaste jaarplanning is gemaakt. 

 

Is er voldoende 

spreiding in de verhuur 

geweest? 

 n.v.t. Vooralsnog betalen meeste groepen geen huur voor 

ruimtegebruik en is invulling geven aan wederkerigheid 

belangrijker. In de Fiep is 1 groep die 40,- p.w huur betaald 

voor 1 dagdeel p.w. En in Einstein en Anker incidenteel. 

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: Coffeemania, het Cordaangebouw, 

bredeschool Fiep Westendorp, het braakliggend terrein in de Delflandpleinbuurt.  

 

Doelafspraken over beheer, herkenbaarheid en voorzieningen 

Beheer  
/  
 

Zelfbeheer door de vaste gebruikers- / 

bewonersgroepen. Ondersteuning / faciliteren 

incidentele gebruikers door vrijwillig beheerders. 

Er is een vaste vrijwilligersgroep voor beheer in 

Het Anker voor ma t/m vrij 9-17 uur. Dit gaat 

redelijk goed. Het zelfbeheer in BOR Fiep gaat 

redelijk zelfstandig. De BOR Fiep maakt gebruik 

van technisch beheer vanuit Bredeschool Fiep 

Westendorp. Bezuinigingen van de school  

betekenden wisseling van conciërge en 

vermindering van uren. Alle partijen hebben tijd 

nodig zich hierop aan te passen. Voor het eind 

van 2014 worden de gevolgen geëvalueerd. 

Verwachting voor 2015 is dat agogisch beheer 

komt te vervallen. De ervaring leert dat deze 

locatie dit wel nodig heeft. Het team van Nieuw-

West werkt aan een alternatieve oplossing om 

eventuele gevolgen zo veel mogelijk op te 

vangen.  

Staat en onderhoud 

Goede (technische) staat  Is verbeterd.  

Stand van zaken Het Anker: 

- bezoekers ervaren de toegang Anker nog glad 



 

 

(niet alle houten planken hebben antislip)  

- gebruik van hangladder vanaf dak  ivm 

glasbewassing is nog niet mogelijk. Er is een 

nieuw technisch probleem geconstateerd.   

- de warmte huishouding blijft lastig met name de 

vloerverwarming. Ventilatie is uitgebreid maar 

niet voldoende volgens gebruikers. Open ramen 

zijn ivm geluid naar buren probleem dus 

luchtverfrissing erg lastig. We hopen dat het 

energieonderzoek van het SD aanleiding geeft tot 

aanpassing.  

 

Stand van zaken BOR Einstein: 

-paneelwand grote BOR ruimte is gerepareerd 

-verbouwing in Einstein heeft plaatsgevonden om 

invalidetoilet voor BOR gebruikers toegankelijk te 

maken  

-gebarsten ruit buitenzijde is vervangen. 

-nog kleine reparaties in behandeling 

 

In BOR FIEP zijn de meeste technische 

problemen opgelost.  Door het toegenomen 

intensieve gebruik is de multifunctionaliteit van 

sommige ruimtes het afgelopen jaar sterk 

gedaald. Vooral de muziekruimte, die in het 

weekend als klaslokaal wordt gebruikt, werd 

langzamerhand wegens gebrek aan 

opbergruimte steeds meer een opslaglokaal. 

Hierdoor werden sommige groepen belemmerd 

bij hun activiteit. Om de multifunctionaliteit te 

bevorderen zijn er afspraken gemaakt met 

gebruikers mbt een standaardopstelling. De 

muziekruimte wordt vooral weer een 

muziekruimte en geen klaslokaal of 

opbergruimte. Vanaf januari 2015 zal er in het 

muzieklokaal geen extra meubilair aanwezig zijn 

dat niet tot de standaardopstelling hoort.   

Schoon  Anker 5 x per week door prof. schoonmaak. 

Aanvullend door groepen zelf. Ramen lappen 

buitenzijde Anker nog steeds niet mogelijk 

(onderdeel reparatie Stadsdeel) 

Einstein prof schoonmaak.  In BOR Fiep blijkt 

schoonmaak moeilijk op peil te houden. Er is 2x 

per week professionele schoonmaak aanwezig. 

In de praktijk blijkt dit door het intensieve gebruik 

niet genoeg te zijn. Daarnaast is de vrijwillige 

schoonmaker weggevallen. Van de 

gebruikersgroepen wordt mbt dit stuk zelfbeheer 

extra aandacht en verantwoordelijkheid verwacht. 

Daarnaast kijkt Combiwel naar andere 



 

 

oplossingen.  

Sociaal en technisch veilig  Het is nog steeds rustig voor de deur van Het 

Anker en dus voor de avond- en 

weekendgroepen ook. 

 

In de BOR FIEP wordt voortgeborduurd op de 

Buurtreffer uit het vorige kwartaal om de sociale 

veiligheid te verbeteren. Verder zijn er 

maatregelen genomen om de veiligheid mbt 

inrichting en ruimtegebruik te verbeteren. Zo zijn 

er met grootverbruikers afspraken gemaakt over 

het maximaal aantal tafels/stoelen per ruimte en 

is het gebruik van tafels/stoelen in de gang per 

direct verboden (deze werd het afgelopen jaar als 

klaslokaal gebruikt).  

Herkenbaarheid en toegankelijkheid 

Herkenbaar als huizen van de wijk?  Ja, inmiddels is er een wegwijzer geplaatst op 

de openbare weg. Dit is het werk van een 

volhardende buurtvrijwilliger Ruud. 

Voor iedereen open en toegankelijk?  Ja  

Voor iedereen fysiek toegankelijk?   Toegankelijkheid invalidetoilet in BOR 

Einstein gerealiseerd In Het Anker staat 

inmiddels een rolstoel (gedoneerd door 

samenwerkingspartner Cordaan) om 

mensen die moeilijk ter been zijn de helling 

op te kunnen duwen. 

Voorzieningen 

Internet en computers beschikbaar?  Anker 2 openbare computers en WIFI. 

Computer in BOR FIEP 3 van Impuls is weg 

gehaald. Combiwel zorgt voor een vervanger. 

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?  

Alle groepen maken gebruik van bovenstaande voorzieningen. 

Doelafspraken over programmering en ondersteuning (waaronder activiteiten): 

Programmering / ondersteuning   Bewoners(groepen) worden 

ondersteund en/of gefaciliteerd bij de 

organisatie van buurtgerichte activiteiten. 

 Focus ligt in eerste instantie op eigen 

regie, netwerk buurtbewoner en 

zelfredzaamheid. 

 Ondersteuning gegeven aan 

bewoners(groepen) met diverse vragen en 

bewoners(groepen) die een 

subsidieaanvraag hebben ingediend voor 

Bewonersinitiatieven 2014.  

Activiteiten 

Activiteiten en aantal deelnemers: 

Anker 

  

Anker:         1080 activiteiten-uren 



 

 

BOR Einstein 

 

 

BOR FIEP 

Einstein:      777 activiteiten-uren incl    

                    Bredeschool, incl Jongerenwerk 

 

BOR FIEP:   901,5 activiteiten-uren, waarvan 

16,5uur aan incidentele activiteiten.In de zomer 

zijn veel activiteiten tijdelijk gestopt. Daarvoor 

in de plaats hebben er ook nieuwe activiteiten 

plaatsgevonden.  

Programmering   Activiteiten in de wijk en in het HvdW zijn 

buurtgericht, worden door bewoners zelf 

georganiseerd (waar nodig door HvdW 

ondersteund) en zijn grof onder te verdelen 

in: beweging&gezondheid, ontmoeting en 

ontwikkeling&emancipatie. 

 Op het gebied van kwetsbare bewoners is 

Combiwel, samen met partners in de wijk, 

een startmotor van verschillende projecten.  

Bijzonderheden: 

BuurTalentEvent  Staalmanplein 10 september 

Een mooie combinatie van diverse bewoners en organisaties die de handen ineen slaan en 

samen een geslaagde buurtdag organiseren voor alle leeftijdsgroepen.  

 

Schoolfeest groot succes. 

De samenwerking tussen de Einsteinschool, Ouderraad, Jongerenwerk en P&A heeft geleid 

tot een geslaagde feest. Veel kinderen en hun ouders hebben mee gedaan aan diverse 

activiteiten. kinderen en ouders.    

 

In Staalmanpleinbuurt zijn er netweken van buurtbewoners ontwikkeld die een bijdrage 

willen leveren aan  de leefbaarheid van de buurt.  

 

In Staalmanpleinbuurt zijn  bewoners en bewonersgroepen geïnformeerd over het huis van  

de wijk, de bewoners initiatieven en de ondersteuning die wij bieden. 

 

 

Ondersteuning 

Geboden ondersteuning    

Actieve ondersteuning   

Bijzonderheden: 

 Wekelijks spreekuur medewerker P&A;  

 ondersteuning Regiegroep;  

 ondersteuning bij invullen aanvragen bewonersinitiatieven op afspraak.  

 Telefonisch, per mail, via voorlichtingsbijeenkomsten en persoonlijk bewoners wegwijs 

gemaakt in de sociale wijkkaart (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. 

 Bewoners zijn ondersteund bij het organiseren van activiteiten 

 Medewerker P&A legt verbindingen waar nodig en koppelt bewoners aan elkaar (of evt 

met organisaties) 

Het Huis van de Wijk ondersteunt Acta Tuinen met een aanvraag bij het Oranje 

Fonds voor een overdekte ontmoetingsplek om ervoor te zorgen dat er ook in de koude 



 

 

wintermaanden in en om de tuin gewerkt kan worden. Zij gaan zich extra inzetten om 

bewonersgroepen aan elkaar te verbinden (kinderen, ouderen, jongeren, kwetsbaren) 

 

Subsidie bewonersinitiatieven en ondersteuning regiegroep kwartaal 3: 

- bijeenkomst regiegroep om aanvragen te beoordelen: 20 aug en 24 sept 

- evaluatie 27 augustus met het Stadsdeel. Zowel Combiwel als de regiegroep dringt aan op 

een uitgebreide proces evaluatie van de subsidieregeling. I.o.m. het Stadsdeel zal Combiwel 

samen met Samenwonen Samenleven kaders schetsen en deze communiceren richting het 

Stadsdeel. 

- 48 aanvragen kwartaal 1 t/m 3, waarvan 8 aanvragen zijn afgewezen. 

- in oktober, november en december vindt een pilot ‘jongerenregiegroep’ plaats in 

Slotervaart Zuid onder begeleiding van jongerenwerk en HvdW.  

- in kwartaal 3 hebben 3 leden de groep verlaten en zijn er 3 nieuwe leden bij 

 

Ouderintegratie en kinderactiviteiten delflandpleinbuurt 

Er is al jaren veel behoefte aan kinderactiviteiten in de (delflandplein)buurt. Maar ook 

integratie van ouders en kinderen (verschillende culturen) onderling in o.a. de Fiep 

Westendorp laat nog te wensen over. Verschillende initiatieven en ouders zijn bij elkaar 

gezet om hier gezamenlijk een aanvraag te doen bij de regiegroep. Deze ligt nu in 

afwachting van een beoordeling.  

 

Braakliggend terrein zuidblokken delflandpleinbuurt 

Per 1 januari moeten de huidige speeltoestellen en moesbakken verhuisd worden naar 

andere plekken in de buurt, omdat er door De Key gebouw gaat worden. Combiwel zoekt 

samen met het Stadsdeel en de Key naar alternatieve locaties. WMO-project 

‘Moesbaktuinieren’ wordt hierin meegenomen 

 

 

Afspraken en kwetsbare groepen 

Professionele instellingen  In Slotervaart Zuid hebben we nog steeds 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   

Bijzonderheden: 

Kinderen met een beperking 

Op de vrijdag is er in Het Anker een activiteiten voor kinderen met een beperking en 

gelijktijdig is er een club gestart voor de broertjes en zusjes van kinderen met een 

beperking. We willen beide activiteiten nog meer onder de aandacht brengen van bewoners 

van Slotervaart Zuid en zoeken naar wegen om de vaak overbelaste ouders ook een plek in 

ons Huis te bieden. 

 

Behouden WMO groepen en trede 2 (DWI) 

Het wordt een grote uitdaging om alle geworven nieuwe groepen straks een eigen plek te 



 

 

kunnen blijven bieden in het Huis van de Wijk als de extra WMO gelden en daardoor de 

extra uren voor specifieke beroepskrachten wegvalt. 

Vanuit het trede 2 project worden deelnemers bekend gemaakt met mogelijkheden in het 

Huis van de Wijk. Er zijn bijvoorbeeld een bewonersinitiatieven ingediend door 

deelnemers/bewoners (naaiatelier, sportactiviteiten) zodat er stap voor stap een activiteiten 

aanbod wordt gerealiseerd ook voor deze doelgroep (welke door henzelf wordt 

georganiseerd).  
 
Buurtonderneming Co’s de Uijl 
In het Andreas Ensemble bevindt zich buurtonderneming Co’s de Uijl. In kwartaal 3 is deze 
locatie o.a. gebruikt voor activiteiten op het gebied van de trede 2 projecten (catering) maar 
de locatie leent zich met name voor startende buurtondernemers. En uiteraard als 
ontmoetingslocatie voor bewoners uit deze buurt. Co’s de Uijl ontwikkelt met de 
ondernemers een verdienmodel, waardoor subsidie niet nodig is. 
 

 

Geweigerde activiteiten 

Geen geweigerde activiteiten  Behalve particuliere/besloten feestaanvragen   

 

Bijzonderheden: 

 

 

Doelafspraken over communicatie en herkenbaarheid: 

Communicatie   

Informatievoorziening 

Voldoende informatie over HvdW?  Persberichten, jekuntmeer.nl, Combiwel 

website, activiteitenkalender website 

Stadsdeel, flyer actie i.s.m.  voorlichtingen, 

verschillende flyers, 

Een overzicht van alle pr-activiteiten is op te 

vragen bij het Huis van de Wijk. 

Inmiddels is er gestart met een PR team 

bestaande uit vrijwilligers uit de buurt. Er is nog 

veel wisseling (ivm tijdelijk of vast werk 

gevonden) maar zijn er al mooie resultaten 

geboekt zoals een FaceBookpagina en in het 

volgende kwartaal verschijnt er een 

Nieuwsbrief. Groepen worden gestimuleerd 

ook vooral zelf PR te maken voor hun activiteit. 

De versterkte zichtbare samenwerking van 

WMO project: De Bank van NW zorgt voor 

toename matching vrijwilligerswerk en 

matching naar zowel activerende activiteiten in 

de Huizen als wel BI en 

samenwerkingspartners in de Wijken. 

 

De prikborden en de folderrekjes geven een 

goed overzicht van de diverse 

bewonersinitiatieven. 

Volgens huisstijl HvdW?  Ja + logo Combiwel wordt gebruikt op posters 

 



 

 

Bijzonderheden: 

Het spreekuur blijkt nog steeds als vast moment in de week te werken. Zowel voor 

bestaande bezoekers, nieuwe bewoners en netwerkpartners is het fijn dat er altijd 1 moment 

in de week een P&A’r fysiek aanwezig is.  

 

 

Herkenbaarheid accommodatie 

Accommodatie herkenbaar?  ja 

Volgens de huisstijl?  ja 

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: 

Vast onderdeel van ons werk: 

de medewerker Participatie & Activering heeft weer aan diverse nieuwe netwerkpartners en 

groepen voorlichting op maat gegeven over Het Huis van de Wijk, de mogelijkheden voor 

bewoners, de ondersteuning die we bieden als ook de BI uitleg. Hieruit zijn al 

dwarsverbanden en koppelingen gemaakt met andere bewoners, bestaande initiatieven en 

nieuw te starten activiteiten. 

 

 

 

Doelafspraken over gebruikersgroepen en vrijwilligers: 

Gebruikersgroepen  Het Anker: 112  groepen(vast en incidenteel) 

Einstein:      39 groepen(vast en incidenteel) 

BOR FIEP:  12 vaste gebruikers per week 

Incidentele vrijwilligers   

Structurele vrijwilligers  Bar/beheer:                                          7 

PR:                                                      7 

Contactpersoon groepen/activiteiten: 95  

Regiegroep:                                         13 

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. 

 

PR Groep 

In juni/juli hebben we extra geadverteerd in diverse media om buurtbewoners te activeren 

mee te draaien in ons PR team. Dit leverde in eerste instantie 7 aanmeldingen voor de 

informatie middag op. De aanwezige talenten van de vrouwen werden gekoppeld en  

vormde zo duo’s die deeltaken op zich hebben genomen. Het eerste resultaat is een 

Facebookpagina voor Huis van de Wijk Slotervaart Zuid. Daarnaast wordt er nu hard 

gewerkt aan een Nieuwsbrief waar bewoners zich straks op kunnen abonneren.  

Momenteel zijn er al weer 4 vrijwilligers gestopt met reden: betaald werk gevonden, andere 

interesse maar nieuwe zijn alweer gestart.  

 

Kinderwerk en actieve buurtbewoners 

Op de woensdagmiddag hebben we sinds de start van dit kinderwerk (mei 2014) wel 8 



 

 

aanmeldingen gehad van buurtbewoners die mee wilden draaien. Helaas voor zowel de 

kinderen als de vaste begeleidster blijven al deze mensen niet lang. Sterker nog; sommigen 

blijven zonder afmelden weg. En dit is des te schrijnender omdat we daardoor kinderen 

moeten teleurstellen die ook graag een club willen op woensdag of voor de meiden die heel 

graag een meidenclub willen ipv tekenen. Dit blijft een groot punt van zorg en pleit des te 

meer voor in ieder geval 1 vaste kracht die we momenteel inhuren voor 3 uur per week. We 

streven naar een vaste pedagogisch verantwoorde kinderwerkbasis waar anderen bij aan 

kunnen haken. Zoals ouders/verzorgers of stagiaires. We hebben momenteel een aanvraag 

lopen voor  1
ste

 jaars stagiaires van de opleiding Pedagogiek. 

 

 

 

Doelafspraken over bereik en samenstelling: 

Bereik: 

Bereik  Kwetsbare burgers worden bereikt middels contact 

en samenwerking met partners die met deze 

groepen werken (zie samenwerkingspartners). 

Kwetsbare bewoners nemen ook deel aan 

bestaande activiteiten. Er is sprake van ‘inclusief’ 

werken en dito programmering. 

Evenwichtige samenstelling  We hebben een redelijke afspiegeling van de wijk in 

het Huis van de Wijk. Er is extra inzet gepleegd om 

‘nieuwe’ bewoners, maar ook de middenklasse meer 

te bereiken. A) om ze op de hoogte te brengen van 

het Huis van de Wijk, maar B) ook om bv een 

beroep te doen op hun inzet voor de buurt en C) 

subsidieregeling bewonersinitiatieven met 

bijbehorende wijkagenda onder de aandacht te 

brengen.   

Doelgroepen  M.b.t. project sociaal isolement onder ouderen in de 

Delflandpleinbuurt 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). Ook een mogelijke doorstart van 

het buurtrestaurant wordt onderzocht samen met 

BSO UK.  

 

Doelstellingen behaald?   

Bijzonderheden: 

 Via regelmatige PR van het spreekuur van het Huis van de Wijk komen er steeds meer 

bewoners langs voor vragen, ondersteuning aanvragen BI of ondersteuning bij het opzetten 

van een bijeenkomst  

 

 

 

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.  

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. Medewerker Participatie & Activering 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. 

 Combiwel werkt inmiddels intensief samen met de Acta als het gaat om kinderwerk. We 

ondersteunen de Acta Groene Tuin.   

 De samenwerking met Fieldlab in Slotervaart Zuid gaat plaatsvinden binnen het project  

‘ Kijk een gezonde wijk’  

 Verkennende gesprekken zijn gevoerd met projectontwikkelaar Hillen & Roosen over 

samenwerking i.h.k.v. (sociaal) bouwproject delflandpleinbuurt. 

 In het derde kwartaal 2014 hebben de volgende instanties samenwerking gezocht met 

het huis van de wijk en/of andersom  

 

Cordaan thuiszorg                             De Regenbooggroep, poeldijkstraat 

Zwerfvuil pilot (Stadsdeel)                 Stichting educatieve projecten 

Stichting Markant                              De Vriendendienst (maatjesproject Regenbooggroep) 

 Acta                                                  EZI  

Corporaties                                       Nieuwe Huisarts OH gebouw    

The Basement  

Stadsdeel                                          Hotel West Inn 

WSW                                                 De Alliantie 

SEZO                                                HVO Querido poeldijkstraat 

Projectontwikkelaar Hillen&Roossen 

Acta kunstenaars en andere huurders van de broedplaats 

Actenz en Prezens                            Huisartsen/poh’er dlp-buurt 

Impuls                                                Huismeester Complex Up Town – Down Town 

Jongerenwerk Combiwel                   Hogeschool van Amsterdam 

Bredeschoolcoördinatie Combiwel    Eigen Wijks 

Dialoog in actie (diakonie)                 HVO Querido – dac de Tour 

Samen Doen, bredeschool Fiep Westendorp 

ALO 

UK kinderopvang en Buitenschoolse Opvang 

De diverse WMO partners in het kader van de extra projecten die dit jaar worden opgezet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vrije ruimte 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                ZomerZondag 24 augustus 

 

 

 

 

 
 


