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Levendige ontmoetingsplekken 
 

Carin Giesen is auteur van ‘Sonnevanck, thuis in een openbaar lokaal’ en als 
onderzoekster gespecialiseerd in sociale kwaliteit van openbare ruimtes. 
Van december 2013 tot maart 2015 bezocht zij ontmoetingsplekken in 

Nederland. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met 
een klein netwerk of mensen die zich eenzaam of geïsoleerd voelen, op hun 

gemak zijn. Dat kan zijn in een sociaal café, een gebouw in de buurt, een 
plek op straat of in het groen. De locaties werden geselecteerd uit de enthousiaste reacties en 

tips die Coalitie Erbij en het Kenniscentrum ontvingen na een oproep voor ‘levendige 
ontmoetingsplekken’. De acht artikelen die Giesen schreef, zijn in deze publicatie gebundeld. 
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Aflevering 1: De Spil in Oss 

Seniorenflat wordt ontmoetingsplek voor de buurt 

 

Over De Spil 

 De Spil is de ontmoetingsruimte van seniorenflat Sterrebos in Oss. 

 De flat ligt in jaren-zestig-zeventig-wijk De Ruwaard, met ruim opgezette straten, 

rijtjeshuizen, galerijflats en veel groen. 

 De 255 bewoners, waarvan 189 alleenstaanden, huren zelfstandig een appartement van 

woningcorporatie BrabantWonen, die nauw samenwerkt met zorgorganisatie 

BrabantZorg. 

 De Spil is in 2012 grondig opgeknapt en beslaat 280 m2. Door een schuifdeur ontstaat er 

een voorzaal van 170 m2 met bar en open keuken en een achterzaal.  

 De openingstijden zijn van 10.00 tot 21.30 uur; in het weekend tot 13.00 uur. 

 Tussen 2009 en 2012 steeg het aantal ouderen dat voor het eerst binnenstapte van 180 

naar 380. Gemiddeld zijn er 85 bezoekers per dag; in het weekend ca. 35. 

 Behalve De Spil kent de wijk als voorzieningen voor ontmoeting alleen een 

buurtcentrum en een paar koffiezitjes in het nabijgelegen winkelcentrum. 
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Voorbij de receptie van de Sterrebosflat bereik ik via een lange gang ontmoetingsruimte De 
Spil. Ik kom kort na het warme middagmaal binnen in een nagenoeg leeggestroomde ruimte, 
waar de etensgeuren nog hangen. Het geheel oogt vriendelijk en is qua comfort afgestemd op 
senioren. Ik ga in gesprek met Sonja Haven (53), coördinator vrijwilligers & activiteiten van De 
Spil. “Sterrebos werd indertijd gebouwd als serviceflat voor uitsluitend vitale ouderen. Als je 
wat mankeerde kwam je er niet in. Tegenwoordig is de bewonerssamenstelling veel diverser: er 
zijn sociale huurwoningen, er wonen ouderen met een zorgindicatie en een kleine groep 
bewoners met een ggz-achtergrond.” 
 

Aanpak van eenzaamheid in de wijk 

Haven begon in 1992 in De Spil om voor de flatbewoners activiteiten op te zetten en, daaraan 
gekoppeld, vrijwilligerswerk. “Ik regelde een ‘eetpunt’ waar de senioren hun individuele 
tafeltje-dekje-maaltijden gezamenlijk konden opeten, en startte  activiteiten als sjoelen, breien 
en kaartavonden.” In 2007 besloten haar werkgever BrabantZorg en ouderenwerkorganisatie 
RIGOM de activiteiten in De Spil ook open te stellen voor kwetsbare senioren in de wijk die 
moeilijk de deur uit komen. Daarmee begon het project De Ontmoeting. 
 

Kwetsbare ouderen moeilijk te bereiken 

Dat ging niet vanzelf. Haven: “Flatbewoners zeiden: ‘De zaal is van ons’. Bestaande groepjes 
moesten worden opengebroken. Er was best weerstand, van: ‘Wij hebben ons breiclubje, daar 
komt niemand bij’. Daar zei ik dan niets over. En na een paar maanden zei ik: ‘Ik heb nou een 
mevrouw die het fijn zou vinden als zij mee kan doen’. ‘Oh, laat haar dan maar een keer 
komen’, was de reactie. Zo kwam er heel langzaam openheid voor mensen van buiten.” Naar de 
buurt toe moest het imago worden afgebroken van Sterrebos als een bejaardenhuis waar je als 
wijkbewoner niets te zoeken hebt. “Het heeft wel drie jaar geduurd voordat het ging lopen”, 
zegt Haven. Het bereiken van kwetsbare ouderen uit de wijk viel bovendien niet mee. “We 
besloten daarom dat álle senioren welkom zijn. Dat werkte: actieve senioren tronen 
buurtbewoners die alleen zitten mee naar De Spil.”  

 
 

Van tai-chi tot filmavond 

Senioren komen naar De Spil voor een 
praatje, de krant of het biljart of voor 
groepsactiviteiten als spelletjesavonden, 
koersballen, samen zingen of een filmavond. 
“Er is keuze genoeg voor iedereen”, vertelt 
een tevreden bezoeker. Haven vindt het 
belangrijk dat er ook moderne activiteiten 
zijn, zoals tai-chi en creatieve workshops. 
“Die spreken ook veertigers aan. Hen  
vraag ik dan: is er niet iemand bij u in de 
straat voor wie dit leuk is?” De coördinator 
en vrijwilligers dragen activiteiten aan, maar 
ook bezoekers. “Bijvoorbeeld: iemand wil klaverjassen. Dan ga ik op zoek naar andere 
belangstellenden. ’t Kan best een half jaar duren, maar uiteindelijk lukt het altijd. Of bezoekers 
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bedenken samen iets. Dan vraag ik: waarmee kan ik jullie ondersteunen? Met een vrijwilliger, 
materiaal, gereedschap?” Vrijwilligers stimuleert ze om iets te doen met hun talenten. “Zo’n 
talent wordt uitgewerkt tot een activiteit, als daar belangstelling voor is.”  
 

Restaurant zonder ellenlange plannen 

Een activiteit die bij uitstek senioren trekt, is samen eten: het is gezellig, verbroedert en 
verbindt. Vooral het avondeten, legt Haven uit. Want het dagelijkse middagmaal wordt 
voornamelijk gebruikt door Sterrebosbewoners die op hun vaste plek en tijd aan tafel gaan; een 
typerend beeld van een ‘bejaardenhuis’. Daarbij aansluiten is voor senioren uit de wijk niet 
aanlokkelijk. “Daarom hebben we een lossere versie van het restaurant bedacht, voor ’s 
avonds. Dat trekt een diverser publiek.” Het avondrestaurant draait sinds mei twee keer per 
week, soms rond een thema, aangedragen door een bezoeker. Het opzetten was een hele 
onderneming. Haven: “Je moet gewoon beginnen, gaandeweg aanpassen. Zeker geen 
ellenlange plannen maken.” 
 

Eenvoudige dagopvang bedacht  

De coördinator illustreert hoe zij inspeelt op ontwikkelingen die kwetsbare ouderen raken. “Een 
paar jaar geleden zag ik aankomen dat er een categorie extra kwetsbare senioren gaat ontstaan 
die niet meer via de AWBZ-gelden aan dagopvang mee kunnen doen, doordat de grondslag om 
een indicatie te krijgen, strenger wordt. Voor die mensen zijn de losse activiteiten in De Spil niet 
genoeg. Toen bedachten we een eenvoudige dagopvang onder leiding van vrijwilligers; zonder 
professionals, zonder zorgplan. We hebben hiervoor een appartement in Sterrebos gehuurd. 
Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor huur, water, elektra, koffie en thee. Daarnaast 
stimuleren we ze om anderen in De Spil te blijven ontmoeten, via het middageten of een 
activiteit.” 
 

Spin in het web nodig 

Van meet af aan heeft Haven zich persoonlijk in de strijd geworpen om De Ontmoeting van de 
grond te krijgen. “Je moet je gezicht laten zien”, zegt ze vol overtuiging. Eropuit, contacten 
leggen, vertellen over de mogelijkheden van De Spil. “Ik ga naar buurtbijeenkomsten, vertel wie 
ik ben en wat ik doe. Ook ’s avonds en in het weekend. En ik doe wel eens boodschappen hier 
in het winkelcentrum, ook al woon ik aan de andere kant van Oss.” Haven ziet zichzelf als spin 
in het web. “Iedereen weet mij te vinden. Ik houd van contact met mensen, van dingen voor ze 
regelen zodat ze zich thuis voelen.” Ze voegt er meteen aan toe: “Ik krijg alle vertrouwen van 
mijn leidinggevenden. Die ruimte is een voorwaarde om met creativiteit en durf naar buiten te 
treden.”  
 

Samenwerking aangaan  

Ook samenwerkingsvormen leverden nieuwe inloop op. Met de KBO Ouderenbond en RIGOM 
wordt de programmering van activiteiten afgestemd.. Het Wijkpunt, waar organisaties die 
actief zijn in de wijk kunnen werken en elkaar ontmoeten, werd door toedoen van Haven in 
Sterrebos gevestigd. “Hierdoor neemt de aanloop toe en er ontstaat wisselwerking. Zo maakt 
iemand uit een begeleidwonenproject met zijn accordeon muziek in De Spil. Goed voor zijn 
eigenwaarde, goed voor de wijk.” Cliënten van de nabijgelegen voorziening dagactiviteiten voor 
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verstandelijk beperkten komen voor activiteiten of vrijwilligerswerk. Jaarlijks volgen veertig 
scholieren er een maatschappelijke stage. Evenementen zoals burendag, het 
Ruwaardmidzomerfestijn en de kerstmarkt worden samen met de buurt georganiseerd.   
 

Alles bij elkaar 

Een paar uur later terug in De Spil. 
Een groep vrouwen is aan een tafel 
bezig met het maken van ‘dikke 
dames’ uit papier-maché. Achter de 
schuifdeuren zitten ouderen gebogen 
over een geheugenopdracht. Tegen 
het einde van de middag beginnen 
vrijwilligers samen met de 
coördinator aan de voorbereidingen 
van het avondrestaurant rond het 
thema “Las Vegas”. Alle activiteiten 
vinden in dezelfde ruimte plaats, óók 
als er meerdere tegelijk zijn. Een 
bezwaar? Haven: “Nee, je krijgt juist meer levendigheid. Deelnemers maken kennis met elkaars 
activiteiten, raken in gesprek. Extra levendig wordt het als ook de jeu de boules baan naast het 
terras van Sterrebos in gebruik is. De spelers – senioren uit Sterrebos én de wijk – komen 
tussendoor binnen voor een drankje en nemen dan vanzelf even een kijkje bij de activiteiten. Zo 
ontstaan ook nieuwe contacten.” 

 

Vrijwilligers vangen nieuwkomers op 

Voor het binden van bezoekers spelen de vrijwilligers een onmisbare rol, vertelt Haven. 
“Vrijwilligers vangen nieuwkomers persoonlijk op. Als je die verloren laat rondlopen, blijven ze 
een tweede keer weg.” Angela en Ank, al jaren begeleiders van geheugengym, vertellen over 
hoe dat bij hun activiteit gaat: “Het begint met werven. Je spreekt mensen die je in De Spil of 
op andere plekken kent, persoonlijk aan om ze over de streep te trekken. En als ze komen moet 
je ze binden: ze het gevoel geven dat ze welkom zijn, ze aan de groep voorstellen, ze een plekje 
geven. Het is belangrijk dat ze zich geaccepteerd en veilig voelen. Als begeleider heb je een 
voorbeeldfunctie. Als iemand een paar keer niet is geweest of ziek is, informeren we of we 
sturen een kaartje. Op verjaardagen wordt er even gezongen en iets lekkers uitgedeeld.”  
 

Uniek kostendekkend model 

“De Spil werkt met een vrij uniek kostendekkend model”, zegt Haven. “Er is geen budget. De 
kosten van de keuken, inclusief personeel (in dienst bij BabantZorg, CG), en de 
vrijwilligerskosten moeten uit de opbrengsten van de maaltijden en de bar komen. En dat lukt.” 
Zelf is ze voor 28 uur in dienst van BrabantZorg; het salaris wordt voor eenderde betaald uit 
AWBZ-thuiszorg (binnenkort Wmo), eenderde uit eigen middelen van BrabantWonen en 
eenderde uit de gezamenlijke pot van BrabantZorg en BrabantWonen. Ze krijgt daarnaast voor 
acht uur betaalde assistentie. De administratie wordt gedaan door een vrijwilliger.  
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Iedereen moet mee kunnen doen 

Activiteiten worden gratis of goedkoop georganiseerd, want het is belangrijk dat iedereen kan 
meedoen, ook senioren die het niet breed hebben. Clubs die een ruimte zoeken of docenten 
die een cursus aanbieden, zijn welkom in De Spil en hoeven geen huur te betalen, als de 
activiteit tenminste openstaat voor senioren én voor hen betaalbaar is. Want ook dat levert een 
wisselwerking op, zegt Haven. “Zo kregen we een fotoclub in huis. Van flatbewoners werden 
portretten gemaakt, die we in de gang exposeerden. Zoiets trekt mensen van buiten. En omdat 
mijn kantoor op de gang zit en mijn deur altijd open staat, zie ik wie er nieuw binnenkomt. Dan 
ben ik nieuwsgierig en spreek ik deze persoon aan.”  
 

Korte analyse 

In De Spil moest participatie van senioren uit de wijk van de grond af worden opgebouwd. Dat 
lukt omdat met Sonja Haven iemand aan het roer staat met ondernemerskwaliteiten als durf, 
doorzettingsvermogen, kansen zien, overtuigingskracht. Niet minder belangrijk zijn sociale 
kwaliteiten: oprechte aandacht voor mensen, ze weten te binden en verbinden, een open 
communicatie en medewerkers koesteren. Wat ik een interessante vraag voor de toekomst vind, 
is of openstellen van de Sterrebosflat en De Spil voor andere leeftijdsgroepen dan senioren nog 
meer ontmoeting en preventie van eenzaamheid kan opleveren. 
 
Carin Giesen, december 2013 
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Aflevering 2: Senioren Ontmoetingspunt in Doetinchem 

Doorzettingsvermogen ouderen levert  

eigen ontmoetingsplek op 
  

 

Over het Senioren Ontmoetingspunt (SO) 

 Het SO is gevestigd in een voormalige technische school, verbouwd tot Cultuurcluster  

’t Brewinc aan de rand van het stadscentrum van Doetinchem.  

 ’t Brewinc opende zijn deuren in september 2011. Naast het SO zijn er de bibliotheek, 

de Stichting Erfgoed Achterhoek, alsmede een lunchroom en atelier van Zorginstelling 

Fatima (met dagbesteding voor verstandelijk beperkten) gehuisvest. 

 De vijf functies van ’t Brewinc staan in open verbinding met de ruime entreehal achter 

de nieuwe, opvallende hoofdingang. 

 De zaal van het SO heeft na recente uitbreiding met 100 m2, een oppervlakte van 336 

m2. 

 Het SO is doordeweeks overdag geopend en in het weekend op zondagmiddag. Een paar 

avonden per week zijn er gerichte activiteiten. 

 In  2013 werd het SO ruim 23 duizend keer bezocht, een stijging van 30 procent ten 

opzichte van 2012. Er kwamen 556 nieuwe bezoekers. 
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Vanaf station Doetinchem bereik ik na tien minuten lopen ’t Brewinc. Ik ga binnen via de – wat 
later blijkt – zijingang van het Senioren Ontmoetingspunt (SO), gelokt door een groot bord: 
‘Senioren Ontmoetingspunt. Welkom’. Zo saai als de buitenkant eruitziet, zo gezellig is dit 
voormalige gymlokaal binnen. Een lichte ruimte met hoge ramen en uitzicht op de oude 
Walmolen. Aan de wand een kleurrijke schilderijenexpositie en een grote wereldkaart. Er is een 
biljart, een open kast met spelletjes, een piano, een tv.  Aan de andere kant van de bar staat 
Freek de Vos op van ‘de stamtafel’.  
De bestuursvoorzitter is een van de initiatiefnemers van het SO. Hij troont me mee naar een 
rustige tafel om over deze ontmoetingsplek te vertellen. Twee andere bestuursleden en mede-
initiatiefnemers schuiven een deel van het gesprek aan. Het zijn Marion Pieters, secretaris, die 
mij met verfhanden begroet – zij begeleidt de schildersgroep verderop in de zaal – en Jan Twilt, 
penningmeester.  
 
Lange aanlooptijd  
 
“Vroeger had je in het stadscentrum van Doetinchem sociëteit De Vriendschap,” legt De Vos 
uit. “Dat was de plek waar mensen elkaar ontmoetten. Maar toen dat gebouw gesloopt werd, 
kwam er geen nieuwe ontmoetingsplek voor ouderen voor terug. De behoefte aan zo’n eigen 
ruimte werd in 2002 aangekaart bij het Centraal Senioren Overleg (CSO), de koepel van de 
lokale ouderenbonden.” De Vos en Twilt, beiden lid van het CSO, vertellen hoe ze sindsdien in 
gesprekken met de wethouder diverse keren hebben aangedrongen op een eigen 
ontmoetingsruimte in het stadscentrum. “Helaas vingen wij steeds bot.” Het CSO liet zich niet 
ontmoedigen.  
 
Het ging verder met het ontwikkelen van ideeën en het zoeken van draagvlak, tot in 2008 ook 
de politiek voorzichtig interesse toonde. Een eerste locatie-onderzoek leverde niets op. Maar 
toen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 alle politieke partijen zich op 
een forumbijeenkomst met het CSO uitspraken voor een ouderenontmoetingsplek, ging het 
snel.  
 
De plek kreeg prioriteit in het coalitieprogramma en een jaar later was er een locatie: ’t 
Brewinc, gekozen na panelgesprekken met tweehonderd ouderen. Pieters: “In het traject 
ernaar toe, dat gefaciliteerd werd door de gemeente, waren allerlei organisaties in het overleg 
betrokken. Zo kwam ik – toentertijd voorzitter van lokaal Humanitas – er ook bij. Belangrijkste 
motief voor de ontmoetingsruimte is steeds geweest:  sociaal isolement en eenzaamheid onder 
ouderen.”  
 
Van, voor en door senioren  
 
De doelstelling is duidelijk: een plek van, voor en door senioren. De Vos: “Het Senioren 
Ontmoetingspunt is een plek waar ouderen boven de vijftig elkaar kunnen ontmoeten en 
samen activiteiten ontplooien én die geheel draait op eigen kracht van de ouderen zelf. We 
willen er geen beroepskrachten bij hebben. Want die redeneren vanuit hun opleiding en visie, 
en dan zijn ze toch weer te veel van bovenaf bezig. Bovendien krijgen zij er geld voor, terwijl wij 
hier alles vrijwillig doen.” De barprijzen zijn laag, er is geen consumptieplicht en voor 
activiteiten betaalt men hooguit een kleine onkostenvergoeding. “Iedereen is welkom en we 
kennen hier geen rangen en standen.”  
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Vrijwilligers verknocht aan het SO 
 
Zonder beroepskrachten is een slagvaardig bestuur nodig om het SO vorm te geven. “Als 
iedereen inspraak wil, wordt zo’n plek onbestuurbaar,” aldus voorzitter De Vos. Zijn 
zevenkoppige stichtingsbestuur werkt intensief samen en komt maandelijks bijeen. Wat opvalt 
is dat het merendeel van de bestuursleden zeventigplusser is. Een gevaar voor de continuïteit? 
De Vos: “Er is inderdaad een verjongingsdruk. Iemand van begin zestig loopt nu mee in de 
vergaderingen.” 
 
Naast de bestuursleden zijn er tientallen andere vrijwilligers die helpen het SO draaiende te 
houden. Gastvrouwen en -heren verwelkomen bezoekers, geven aandacht aan nieuwkomers. 
Anderen begeleiden cursussen of activiteiten, zitten in de klussengroep, twee doen de 
bardienst. In het jaarverslag van 2012 lees ik: “De vrijwilligers zijn verknocht aan het SO. Er zijn 
bijna geen mutaties. Nieuwe vrijwilligers bieden zich spontaan aan.” “Dat geldt nog steeds”, 
zegt De Vos: “Zij weten dat het SO niet alleen van het bestuur is, maar ook van hen. Dat werkt.” 
 
Van alles te doen 

 
De initiatiefnemers stond een 
ontmoetingsplek voor ogen waar in een 
huiselijke sfeer van alles te doen is. Tijdens 
de panelgesprekken waren ouderen 
gevraagd hierover hun ideeën te geven.  
Naast ontmoeting en individuele 
tijdsbesteding zoals de krant lezen en 
puzzelen, noemden ze uiteenlopende 
groepsactiviteiten: cursussen en 
workshops, gezelschapsspellen, bewegen, 
computerondersteuning.  
 

Er was veel enthousiasme om mee te helpen en mee te denken. “Ik heb daarna belangstellende 
vrijwilligers een paar keer bij elkaar geroepen om te inventariseren wie zich waarvoor wilde 
inzetten”, vertelt Pieters. “Bij de opening hadden we daarom al een vrij compleet plaatje van de 
activiteiten die we konden opzetten.” De weekplanning laat zien dat sommige 
groepsactiviteiten zonder problemen gelijktijdig in de ruimte plaatsvinden, zoals biljarten, 
schilderen en kaarten. “Niet te veel, want dan schrikken mensen terug als ze binnenkomen. Er 
moet altijd genoeg ruimte overblijven voor inloop”, benadrukt De Vos.  
 
Dansen op zondagmiddag 
 
“Uit onderzoek blijkt dat alleenwonende ouderen de eenzaamheid op zondag het meest 
voelen”, weet De Vos. “Dat is reden geweest om ook de zondagmiddag open te stellen.” Die 
middagen zijn vooral in trek bij zeventigplussers, waaronder weduwen, weduwnaars en 
gescheiden mensen. “Rond  elke eerste zondag van de maand verschijnt onze nieuwsbrief. Ik 
informeer daarin over de zondagse activiteiten. Geïnteresseerden ontvangen de nieuwsbrief 
digitaal of per post”, vertelt Pieters.  
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Op het programma staan optredens van zangers, koren, orkesten, binnengehaald door 
bestuurslid Ed Nahon, iemand met veel contacten in de muziekwereld. Veruit het meest 
favoriet is het dansen op livemuziek. Zelfs ouderen uit omringende plaatsen komen erop af, 
omdat er bij hen niet zoiets is. De Vos: “Het is inmiddels zó druk, dat we met 
reserveringskaartjes werken.” Ook activiteiten als een carnavalsmiddag, kerstbrunch of samen 
kijken naar voetbalkampioenschappen trekken veel bezoekers. 
 
Welkom en geaccepteerd 
 
Door de vele vrijwilligers die er al vanaf de 
start waren, kwam al gauw ook hun 
achterban naar het SO. “Mond-tot-
mondreclame en het stimuleren van 
bezoekers om anderen mee te nemen 
werken beter dan een krantenartikel”, 
aldus De Vos. Een vaste bezoeker van het 
SO vertelt mij later hoe zij meegetroond 
werd: “Ik was gestopt met werken en mijn 
man heeft kanker en is thuis. Twee redenen 
waarom ik wel eens even de deur uit wilde. 
Iemand uit mijn straat zei: kom mee naar 
het SO. Ik ben toen aangeschoven bij de 
activiteit die zij begeleidt. Van het een kwam het ander.”  
 
De ontmoetingsplek betekent veel voor haar: “Als er niks te doen is in de stad of als ik een 
slechte dag heb, kom ik hier graag. Er zijn altijd wel mensen die gedag zeggen of die weten van 
mijn thuissituatie en vragen hoe het ermee gaat. Ik voel me welkom en geaccepteerd. Met een 
vrouw die ik hier heb leren kennen, onderneem ik nu ook dingen buiten deze 
ontmoetingsplek.” 
 
Levendig cultuurcluster 
 
Ook de ligging in het levendige cultuurcluster ’t Brewinc is een groot pluspunt voor het 
aantrekken van ouderen. De open verbinding vanuit de centrale hal met andere ‘bewoners’ 
nodigt uit tot ontmoeting en interactie. Bezoekers van bibliotheek of lunchroom nemen een 
kijkje in het SO, of omgekeerd. Activiteiten in de hal, zoals de wekelijkse linedance van een 
groep senioren van het SO, brengen ook leven. Het SO wordt door ouderen niet geassocieerd 
met een verzorgingshuis. Zelfs de bewoners van verzorgingshuizen in de buurt, vinden dit 
prettig; ze komen tijdens wandelingen in hun rolstoel met hun begeleiders graag even langs 
voor een kop koffie.  
 
Zakelijk model 
 
Voor twintig jaar heeft de gemeente een huurcontract voor de ruimte van het SO afgesloten 
met de eigenaar van het cultuurcluster. Omdat de huisvesting van het SO volledig door de 
gemeente wordt gesubsidieerd, kunnen de ouderen goede hoop hebben dat de bezuinigingen 
hun ontmoetingsplek niet treffen. “De verstandhouding tussen de gemeente en het SO is 
optimaal”, zegt penningmeester Twilt.  
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Dit onderschrijft ook de betrokken ambtenaar, die  bereid is aan te geven om welk 
subsidiebedrag het gaat: “Voor 2014 bedraagt de subsidie voor de huur- en servicelasten 
45.000 euro en voor beheer- en exploitatielasten 40.000 euro.” “De eerste twee jaar kregen we 
bovendien een startsubsidie voor de inrichting van de ruimte, want er was nog helemaal niks”, 
zegt Twilt. Met gepaste trots: “Door zorgvuldig financieel beheer hielden we geld over. Dat viel 
bij de gemeente zodanig in goede aarde dat we een eenmalige waarderingssubsidie kregen van 
5000 euro. Daarvan hebben we toen een buffet voor de vrijwilligers bekostigd.” 
 
Korte Analyse  
 
Het Senioren Ontmoetingspunt is een succesvolle vorm van zelforganisatie. Een groep ouderen 
die vanuit een gemeenschappelijke drijfveer en los van instituties met elkaar een initiatief neemt 
ten dienste van de samenleving: op eigen kracht en vanuit een breed draagvlak een 
ontmoetingsplek opzetten en zelfstandig draaiende houden. Het vereiste volharding om de 
ruimte en het vertrouwen van de gemeente te krijgen en haar steun in de randvoorwaardelijke 
zin. Bij florerende ontmoetingsplekken is het de kunst om bij steeds verdere groei niet aan het 
eigen succes ten onder te gaan. Het Senioren Ontmoetingspunt bestaat pas ruim twee jaar. Dat 
maakt nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling. 
 
Carin Giesen, januari 2014 
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Aflevering 3: De Pijler in Utrecht 

Succes buurthuis door kennis van de wijk 

  

 

Over buurthuis De Pijler 
 

 De Pijler ligt in de Utrechtse nieuwbouwwijk Veldhuizen, een cultureel diverse wijk in 
stadsdeel Vleuten-De Meern. Wekelijks komen er naar schatting 700 tot 800 bezoekers 
in De Pijler voor een van de vele activiteiten of een gesprekje aan de bar. 

 Aan het buurthuis grenst Veldhof, een modern appartementencomplex voor senioren 
met uiteenlopende zorgbehoeften, en een woonvoorziening voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Zorgorganisaties De Rijnhoven en Abrona bieden hier zorg 
aan. Om de hoek ligt een winkelcentrum; vlakbij is een gezondheidscentrum. 

 Het buurthuis is doordeweeks voor iedereen geopend van 9 tot 22 uur. In het weekend 
alleen voor speciale activiteiten zoals de biljartvereniging of feesten van Veldhof.   

 Voor activiteiten heeft het buurthuis vijf ruimtes, waarvan drie geschakelde zalen; in 
totaal 280 m2. De barruimte staat in open verbinding met de hal. Verder is er nog een 
kantoor en een spreekkamer.  

 De Pijler is net als twee andere buurthuizen in Vleuten-De Meern onderdeel van 
Stichting Welzaam. De gemeente huurt De Pijler van woningcorporatie Portaal en stelt 
het kosteloos aan Welzaam ter beschikking. Ook subsidieert de gemeente het sociaal 
team van De Pijler. 
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De opdracht voor sociaal beheerder Adil Chebli (40) was duidelijk: zorg voor activiteiten en 
maak het buurthuis aantrekkelijk voor alle groepen in de cultureel diverse wijk. Want de eerste 
jaren na de opening in 2003 wilde De Pijler maar niet op gang komen. Er werd weinig 
georganiseerd, ruimtes stonden leeg en binnen zat alleen een blanke populatie. De ene na de 
andere beheerder vertrok weer. Zeven jaar na zijn komst is De Pijler een levendige 
ontmoetingsplek voor álle groepen in de wijk. 
 
De sleutels 
 
Chebli komt na het stallen van zijn fiets 
aangesneld als ik al in de kantoorruimte 
sta en praat met zijn collega Bauke 
Spijkerman, sociaal makelaar. Ze zijn 
beiden in dienst van Stichting Welzaam 
en werken nauw samen. Want het 
functioneren van een buurthuis staat 
niet los van de buurt. Chebli: “Je moet de 
buurt kennen, weten wat er speelt als je 
mensen wilt bereiken. Ik ben dus vaak op 
straat te vinden, fiets rond, praat met de 
mensen, kom veel bij ze thuis. Inmiddels 
ken ik zo’n 65 procent van de bewoners.” 
Spijkerman: “We zijn gericht op hetzelfde: bewoners bij elkaar brengen, ze uit hun isolement 
halen.” De twee stralen dezelfde gedrevenheid uit, een passie voor mensen. Chebli: “We leven 
voor dit werk.” 
 
Chebli is een Marokkaan uit Amsterdam-Zuidoost die na tien jaar “straatuniversiteit” – “Ik 
haalde regelmatig allerlei kattenkwaad uit” – en zonder een officiële beroepsopleiding in 2002 
zijn loopbaan in het sociaal werk was begonnen. Hij werd leidinggevende van een 
jongerencentrum en een groot buurthuis in Amsterdam-Zuidoost. Het bracht hem in contact 
met alle leeftijdsgroepen. “En een klik met ouderen had ik al, want ik ben opgevoed door mijn 
grootouders”, vertelt hij. Met die achtergrond kreeg Chebli van de voorganger van Stichting 
Welzaam de sleutels van De Pijler én de ruimte bij zijn opdracht: doe wat je wilt.  
 
Huiskamergevoel  
 
Chebli ziet een buurthuis letterlijk als een huis: “Het enige wat je er niet kunt doen is slapen.” 
De Pijler is zo’n plek geworden. Er hangt een knusse en gemoedelijke sfeer, mede door de 
kleinschaligheid. Er is zorg voor elkaar, betrokkenheid. Alsof je familie van elkaar bent. Ouderen 
worden indien nodig opgehaald en thuisgebracht. Nieuwkomers krijgen een warm welkom, er 
wordt echte interesse getoond.  
 
Mensen voelen zich snel op hun gemak in De Pijler. “Dat is het huiskamergevoel”, zegt Chebli. 
Lachend: “Vrijwilligers hebben zichzelf voor de grap zelfs naar huisdieren vernoemd: huishond, 
huiskat en huiskameel. Een huiskameel is een Marokkaanse vrijwilliger.” Voor vaste bezoekers 
is De Pijler een deel van hun leven. “Mijn vrouw zegt wel eens: “zullen we je bed daar 
neerzetten””, vertelt een van hen. En wat zich binnen heeft ontwikkeld, werkt buiten door: als 
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men elkaar tegenkomt op straat of in de supermarkt zegt men gedag of maakt even een 
praatje, er zijn vriendschappen ontstaan. 
 
Geen sterfhuis meer 
 
In De Pijler zijn allerlei wekelijks terugkerende activiteiten in trek: biljarten, bridgen, 
klaverjassen, sjoelen, darten, lijndansen, creatieve cursussen en koersbal. Er is een dansgroep 
voor kinderen en met mensen met een verstandelijke beperking wordt muziek gemaakt. 
Sommige activiteiten zijn zo populair dat er wachtlijsten zijn. Nieuwe initiatieven moeten 
wachten tot er een plaats vrij komt.   
 
Ook de ouderen van Veldhof zijn tot leven gekomen. “Er is daar nu minder eenzaamheid”, zegt 
Chebli overtuigd. Dat was voorheen wel anders. “Wij noemden toen zelf Veldhof een sterfhuis”, 
vertelt een van de bewoners. Nu zijn daar actieve mensen die regelmatig iets buitenshuis 
organiseren voor medebewoners of die vaste gast of vrijwilliger zijn in De Pijler. Een aantal doet 
mee aan het maandelijkse eetcafé, waarbij zij met andere ouderen uit de buurt en mensen met 
een verstandelijke beperking gemengd aan tafel zitten.  
 
Open houding 

 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor De Pijler. 
“Voorheen werden alle activiteiten voor 
bewoners in de wijk door ons georganiseerd”, 
zegt Chebli. “Sinds de omslag naar Welzijn 
Nieuwe Stijl moeten de bewoners dat zelf 
doen.” Na een grote reorganisatie augustus 
vorig jaar is naast Chebli nog één – parttime – 
sociaal beheerder over. En zij beheren samen 
zowel De Pijler als twee andere buurthuizen 
van Stichting Welzaam. Voor de rest wordt De 
Pijler draaiende gehouden met zo’n twintig 
vrijwilligers die de bar doen of activiteiten 
begeleiden. Chebli zorgt voor de werving, biedt 

ondersteuning en helpt hen vaardigheden en kennis te ontwikkelen. “Door de bezuinigingen is 
er echter voor trainingen geen geld meer.” Regelmatig zijn er stagiaires.  
 
Als sociaal beheerder vangt Chebli nieuwkomers op, wijst hen de weg naar activiteiten, 
faciliteert initiatieven voor een activiteit en verwijst mensen voor specifieke problemen naar 
deskundigen, zoals op het gebied van financiën of psychologische hulpverlening. De 
samenwerking met sociaal makelaar Spijkerman verloopt plezierig. Spijkerman: “Er is openheid 
en loyaliteit naar elkaar, we zijn 99 procent op de hoogte van elkaars activiteiten, verwijzen 
mensen naar elkaar door.” Mensen die met iets zitten, kunnen altijd bij Chebli aankloppen. 
Voor die open houding is veel respect: “Alles is bespreekbaar, ook als je kritiek hebt”, vertelt 
een vrijwilliger. 
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Begrip kweken 
 
Om te zorgen voor harmonie en veiligheid in 
het buurthuis, is hard gewerkt aan de kloof 
tussen culturen en generaties. “Ik stelde één 
leefregel op in de omgang met elkaar: erken 
het bestaan van de medemens, ook al ben je 
verschillend.” Dat lukte niet meteen: “Je 
moet steeds in gesprek gaan in situaties, 
blijven uitleggen waar het om gaat. En dat je 
best grapjes over elkaar kunt maken, zolang 
het niet kwetsend is. Ik probeer het negatieve 
positief om te buigen.” Die investering heeft 
wat opgeleverd: “Vroeger werd een 
Marokkaan boos als een Nederlander grappen maakte over Marokkanen. Nu maken ze grappen 
over elkaar, en lachen ze er samen om.”  
 
Er ontstaan ook allerlei concrete initiatieven om meer begrip te kweken. Zo nodigden 
Marokkaanse en Turkse jongeren ouderen uit voor een Ramadan-maaltijd. Tachtig tot honderd 
mensen zaten door elkaar aan tafel in een levendige uitwisseling. Chebli: “Maar omdat de 
energie en het tempo van jong en oud verschillen, moet je zoiets wel bewaken.”  
 
Het verhaal van Annie 
 
In de barruimte ontmoet ik de dan bijna 70-jarige Annie. Zij kwam negen jaar geleden na een 
scheiding in Veldhuizen wonen en vereenzaamde: “Ik kwam alleen de deur uit om 
boodschappen te doen. Zat de hele dag tv te kijken en te roken.” Ze kreeg een herseninfarct en 
andere aandoeningen en brak van alles bij drie valpartijen. Via een ouderenwerker kwam ze in 
De Pijler terecht, nu zo’n  twee jaar geleden.  
 
Sindsdien komt ze er dagelijks; doet aan allerlei activiteiten mee of zit in de barruimte met 
iedereen te kletsen. “Ik ben uit mijn schulp gekropen. Het is hier gezellig, we lachen veel.” De 
plek geeft haar energie en omdat ze er allerlei dingen doet, gaat het lichamelijk ook beter. 
“Zaterdag ben ik jarig. Er komen een heleboel mensen, die heb ik hier leren kennen”, zegt ze 
glunderend. “Als ik deze plek niet had was het niet goed met me afgelopen.” 
 
Korte analyse 
 
Buurthuis De Pijler is een levendige ontmoetingsplek geworden. Mensen uit alle lagen komen er 
binnen, het is een afspiegeling van de buurt. Bewoners leren er met elkaar om te gaan. Ze 
hebben het gezellig, de sfeer is speels en vrolijk. In de context van een nieuwbouwwijk met 
diverse culturen zoals Veldhuizen, heb je om zoiets voor elkaar te krijgen iemand als Adil Chebli 
in de leiding nodig. Iemand die weet wat er in de wijk leeft, die bij bewoners achter de voordeur 
kijkt, die mensen erbij weet te betrekken die niet in staat zijn om op eigen kracht uit hun 
isolement te komen. 
 
Carin Giesen, februari 2014 
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Aflevering 4: Atelier Kunst & Koken in Amsterdam 

Huiskamer voor kwetsbare groepen 

 

 

Over Atelier K&K (Kunst & Koken) 

 Atelier K&K is een kleine stichting die met zelfhulpgroepen en buurtinitiatieven 

ondersteuning biedt aan zo’n tachtig kwetsbare bewoners in de Indische Buurt, 

Amsterdam-Oost.  

 Atelier K&K heeft zijn onderkomen op de eerste verdieping van buurtcentrum De 

Meevaart en omvat een huiskamer en een werkruimte van in totaal 90 m2, incl. een 

pantry die beide ruimtes verbindt.  

 De Meevaart is eigendom van woningcorporatie De Alliantie. De gemeente stelt de 

huiskamer doordeweeks gratis beschikbaar (huurwaarde 54.000 euro) en de 

aangrenzende werkruimte tijdens de groepsmiddagen. Daarnaast ontvangt Atelier K&K 

ruim 61.000 euro subsidie. 

 ‘Vogelaarwijk’ Indische Buurt kwam begin twintigste eeuw tot stand, draagt een sterk 

multicultureel karakter en telt circa 22.000 inwoners.   

 In 2011 ontving Atelier K&K de participatieprijs van Stichting De Omslag in de categorie 

‘doen’.  

 Meer informatie over het atelier is te vinden op www.atelierkunstenkoken.nl  

http://www.atelierkunstenkoken.nl/
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In de Amsterdamse Indische Buurt is de huiskamer van Atelier K&K er voor buurtbewoners die 
in een sociaal isolement zijn geraakt. Een ontmoetingsplek waar kwetsbare mensen hun 
krachten bundelen en een nieuw netwerk opbouwen. Met mooie initiatieven in en voor de 
buurt als bijproduct.  
 
“Atelier K&K richt zich op een specifieke groep: buurtbewoners die geïsoleerd zijn geraakt of 
dreigen te raken vanwege psychische, lichamelijke of sociale beperkingen, gecombineerd met 
armoede”, vertelt Mieke Maes (59) initiatiefneemster en coördinator van Atelier K&K. Doel is 
deze mensen een kans te geven zich te ontwikkelen, een sociaal netwerk op te bouwen en 
activiteiten te ondernemen waardoor ze mee kunnen doen in de buurt. Daartoe biedt Atelier 
K&K hen een plek en begeleidt het zelfhulpgroepen en – uit de zelfhulpgroepen ontstane – 
initiatieven in de buurt. 

 
“Ik ben al mijn hele loopbaan 
intensief betrokken bij 
mensen aan de onderkant van 
de samenleving”, zegt Maes. 
De uit Vlaanderen afkomstige 
sociaal-cultureel werkster 
vestigde zich 35 jaar geleden 
in de Indische Buurt. In 1981 
begon ze als welzijnswerker in 
buurtcentrum De Meevaart. 
“De buurt was ongelooflijk in 
verval, de problemen rezen de 
pan uit. Hier was werk aan de 
winkel.”  

 
Eigen kracht  
 
Atelier K&K is voortgekomen uit een pilot van zorg- en welzijnsorganisaties HVO-Querido en 
Maes’ toenmalige werkgever Welzijn aan het IJ, bedoeld om de participatie van kwetsbare 
bewoners in de wijk te versterken. Toen eind 2007 bezuinigingen een einde maakten aan de 
pilot, besloot Maes op eigen kracht verder te gaan. “De werkwijze die we in de pilot hadden 
bedacht, had een positief proces op gang gebracht bij de deelnemers, een mix van achttien 
mannen en vrouwen met psychische problematiek van het dagactiviteitencentrum van HVO-
Querido. Daarom wilde ik ermee verder. Zo begon ik Atelier K&K.”  
 
Een eerste groep deelnemers was er al: de mensen uit de pilot, die elke dinsdagmiddag in De 
Meevaart bijeenkwamen. Zij noemden zich inmiddels een ‘zelfhulpgroep’. Met haar diepe 
wortels en lange werkervaring in de Indische Buurt wist Maes dat er meer groepen baat konden 
hebben bij de ontwikkelde aanpak om uit een isolement te komen. Ze stelde het atelier op 
woensdagmiddag open voor mantelzorgers van een chronisch zieke partner of een kind met 
een psychische aandoening. Op donderdagmiddag ging een zelfhulpgroep van start voor 
oudere Turkse vrouwen met lichamelijke en psychische klachten en een taalbarrière. “Mensen 
melden zich aan via persoonlijk contact of na doorverwijzing van een hulpverlener. Ik heb dan 
een kennismakingsgesprek, daarna volgt kennismaking met de groep.” De zelfhulpgroepen 
tellen elk zo’n vijftien deelnemers, met een wisselende opkomst.  
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Doornemen van de week 
 
Belangrijk is dat de 
zelfhulpgroepen op een 
vaste middag 
samenkomen. “Dat 
geeft structuur en 
verantwoordelijkheid”, 
legt Maes uit. Als 
ervaren groepswerker 
biedt ze een veilige 
omgeving en 
deskundige begeleiding 
– dinsdags samen met 
twee medewerkers van 
HVO-Querido. Elke 
zelfhulpgroep heeft ook 
een paar vrijwilligers. Zij 
zijn gastvrouw, doen mee en hebben hun inbreng.  
 
Maes: “We starten de middag met het doornemen van de week. Deelnemers vertellen over wat 
ze hebben meegemaakt of gedaan. Dat werkt heel goed. Geleidelijk aan zie je dat mensen 
minder opgesloten zitten in hun eigen problemen en meer naar buiten gericht raken.” De 
deelnemers leren om goed te luisteren, zich te verplaatsen in de ander, zich open te stellen. Zo 
kunnen ze elkaar tot steun zijn; elkaar helpen met het oplossen van praktische problemen. 
“Iemand had bijvoorbeeld thuiszorg nodig, een ander had een tip. Ik regel dan dat zij in contact 
komen”, vertelt Maes. 
 
Krachten bundelen 
 
Atelier K&K heeft niet alleen de beschikking over een gezellig aangeklede huiskamer waar 
uitwisseling centraal staat, maar ook over een mooie werkruimte ernaast. Dat is de plek waar 
allerlei activiteiten plaatsvinden na het groepsgesprek. “Daar doen deelnemers samen luchtige 
dingen zoals spelletjes, kunstwerken maken of recepten uitwisselen”, vertelt vrijwilligster Carla.  
 
Maes: “We prikkelen de deelnemers om hun krachten te bundelen en initiatieven te 
ontplooien, binnen of buiten Atelier K&K.” Een groepje bezoekt samen musea. “Schoonheid 
biedt troost. En zo’n activiteit verruimt de blik. Belangstellenden krijgen van ons een gratis 
museumjaarkaart.” Maes speurt voortdurend naar talenten en daagt deelnemers uit er wat 
mee te doen. Zo blijkt een deelnemer ‘helende handen’ te bezitten waarmee ze een ander met 
chronische pijnen verlichting biedt. Een ander is bekwaam met fotograferen, zij is nu de vaste 
fotograaf van Atelier K&K.  
 
Talenten en buurtinitiatieven 
 
De talenten groeiden uit tot buurtinitiatieven. Uit de dinsdaggroep met psychische 
problematiek ontstond Kunst uit de Kast. De kunstwerken hangen bijvoorbeeld in wachtruimtes 



                                                   
 

www.eenzaam.nl                                                       20                                                   www.kcwz.nl 

van hulpverleners. Uit de mantelzorggroep is De Proeverij ontstaan, waaraan vrouwen 
deelnemen met een passie voor koken. De hapjes worden bij allerlei gelegenheden binnen 
Atelier K&K en in de buurt aangeboden of verkocht. De Turkse vrouwen zijn De Gouden Handen 
begonnen. Zij verhandelen of showen hun haak- en breiwerk in de Indische Buurt. Uit de 
zelfhulpgroepen zijn inmiddels 25 mensen uitgestroomd naar deze buurtinitiatieven. 
 
Maes ondersteunt bij het ontwikkelen van de initiatieven, bewaakt de kwaliteit van de 
producten en probeert met haar netwerk opdrachten binnen te halen. “Zo kunnen deze 
mensen, die geen werk hebben of geen arbeid kunnen verrichten, toch productief blijven voor 
de buurt. En verkoop van eigen producten verhoogt de interactie met andere netwerken én 
maakt dat deelnemers een centje bijverdienen.”  
 
Netwerken aan elkaar knopen 
 
“Ik ben vanuit Atelier K&K steeds bezig met het aan elkaar knopen van netwerken”, zegt Maes. 
“Met activiteiten versterken we de verbinding tussen de zelfhulpgroepen onderling. En we 
zoeken samenwerking met andere buurtinitiatieven die gericht zijn op verbinding. Op die 
manier ontstaan er steeds nieuwe dwarsverbanden en worden sociale netwerken groter, ook 
door deelname van Atelier K&K aan evenementen in de buurt.”  
 
Zo hebben de Turkse vrouwen van De Gouden Handen onder leiding van de initiatiefneemster 
van een ander buurtinitiatief, Haak-In, grote groepskunstwerken gemaakt uit gebruikte plastic 
tasjes. Deelnemers van Kunst uit de Kast maakten schilderijen voor het Buurtmuseum. 
Hetzelfde museum startte onlangs een verhalencafé in Atelier K&K waar deelnemers uit de 
zelfhulpgroepen – én Maes zelf – vertelden wat de winter in de Indische Buurt voor hen 
betekent. Tijdens de laatste Week tegen Eenzaamheid organiseerde Atelier K&K een 
succesvolle Langste Eettafel van Nederland, verzorgd door De Proeverij. 
 
Geraakt 
 
Gemiddeld participeren mensen zo’n vier jaar in Atelier K&K. Daarna stromen ze uit, in het 
beste geval omdat hun wereld groter is geworden en zij hun sociale netwerk hebben 
uitgebreid. Maes: “Wij blijven wel onderdeel van hun netwerk zolang zij in de buurt wonen. Ze 
kunnen altijd langskomen om even bij te tanken.” Soms stromen deelnemers uit door 
verhuizing of overlijden. Ongeveer de helft van de deelnemers zijn blijvers. “Zij hebben geen 
cent te makken of zijn op Atelier K&K aangewezen voor hun sociale contacten.” Farzana, actief 
in De Proeverij: “Ik voel me hier veilig; de mensen hier om me heen voelen als mijn familie. Ik 
ken buiten de K&K niemand. Mijn echte familie zit in Pakistan.” 
 
Voor initiatiefneemster Maes staat vast dat mensen met een psychische aandoening die een 
plek als Atelier K&K hebben waar zij anderen ontmoeten en waar zij mee kunnen doen, minder 
snel een terugval hebben. Ze hoorde onlangs van een deelnemer die vertelde: “Ik heb mijn hele 
leven zo’n last van diepe depressies gehad. Maar ze duren veel minder lang sinds ik hier ben. En 
ik hoef niet meer zo vaak naar de psychiater.” Het raakte haar, zegt Maes. En het illustreert 
precies waarom ze dit werk doet. 
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Korte analyse 
 
Anders dan de locaties die ik tot nu toe bezocht, heeft Atelier K&K niet als primair doel een 
ontmoetingsplek te zijn. K&K is er voor de ontwikkeling van kwetsbare buurtbewoners, mensen 
die om uiteenlopende redenen in een sociaal isolement zijn geraakt en niet mee kunnen doen. 
Structuur, veiligheid en intensieve begeleiding stimuleren hen hun sociale netwerk te versterken, 
de krachten te bundelen en actief te worden in hun buurt. Echter, zonder een warm, huiselijk 
trefpunt, een plek waar mensen het fijn hebben met elkaar en lief en leed delen, had dit 
bijzondere participatie-initiatief van Mieke Maes niet kunnen slagen. 
 
Carin Giesen, april 2014 
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Aflevering 5: Huiskamer van de Buurt in Enschede 

Enschedese zorgorganisatie ontwikkelt 

‘Huiskamer van de Buurt’ 

Over Huiskamer van de Buurt 

 Zorgorganisatie de Posten in de wijk Wesselerbrink, Enschede-Zuid, heeft drie 

‘Huiskamers van de Buurt’. Eentje is gevestigd in het nabij gelegen gezondheidscentrum. 

Wesselerbrink is een ruim opgezette, multiculturele wijk uit de jaren zestig-zeventig, 

met galerijflats, drive-in-woningen en rijtjeshuizen. 

 Wekelijks komen er vijftig tot zestig bezoekers, autochtoon en allochtoon, merendeels 

vrouw en zestigplusser. 

 De ruimte is 43 m2  groot met een open keukentje, en is doordeweeks geopend van 

9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Periodiek ook ’s avonds. 

 De Huiskamer van de Buurt ontving voor haar activiteiten 3500 euro startsubsidie van 

de provincie Overijssel, via de gemeente. Het pand is eigendom van woningcorporatie 

Domijn. 
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Door de bezuinigingen in de zorg komt een groep mensen niet meer in aanmerking voor de 

dagopvang, merkte zorgorganisatie de Posten in Enschede. Sociaal isolement, vooral onder 

ouderen, dreigde. Mede hierdoor, en vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid, begon ze de 

op vrijwilligers draaiende Huiskamer van de Buurt. “We hebben gekeken hoe we andere 

ontmoetingsmogelijkheden kunnen bieden.” 

Sociaal isolement van ouderen aanpakken 

Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor en door wijkbewoners. Dat moesten de Huiskamers 

van de Buurt worden. Met de nadruk op ouderen. Het initiatief kwam van de thuiszorgpoot van 

zorgorganisatie de Posten en past in haar streven naar verbinding met de wijk. “Wij doen 

allerlei projecten samen met de gemeente, scholen en de welzijnswereld, gericht op de aanpak 

van sociaal isolement van ouderen”, vertelt Ineke Olthof, hoofd thuiszorg van de Posten. 

De door bezuinigingen ingegeven ontwikkelingen in de zorg spelen daarbij een rol. Olthof: “Een 

groep mensen komt niet meer in aanmerking voor onze dagopvang. We hebben gekeken hoe 

we andere ontmoetingsmogelijkheden kunnen bieden.” Drie Huiskamers van de Buurt zijn het 

resultaat. Eén in de zorgorganisatie zelf, één in een activiteitencentrum in Enschede-West 

(Boekelo), en één in het dicht bij de zorgorganisatie gelegen nieuwe wijkgezondheidscentrum, 

waarmee de Posten een breder publiek wil trekken. En daar ging ik op bezoek. 

Een Huiskamer in het gezondheidscentrum 

De Huiskamer van de Buurt in het twee jaar geleden geopende gezondheidscentrum is niet 

alleen door de Posten opgezet, het was 

een gezamenlijk initiatief. “Naast de 

hoofdingang van het gezondheidscentrum 

was een ruimte bestemd voor 

ontmoeting”, vertelt Olthof: “Een groep 

enthousiaste mensen van de Posten, de 

vrijwilligersorganisatie Seniorenproof en 

welzijnsorganisatie Alifa besloot om deze 

ruimte samen vorm te geven.” De Posten 

werd huurder van de ruimte; met de 

andere partijen zijn afspraken gemaakt 

over het gebruik. 

Om het behapbaar te houden werd gekozen voor beperkte openingstijden, twee keer per dag 

een paar uur. Seniorenproof en Alifa bezetten elk één dagdeel per week en de Posten de 

overige acht. De ruimte werd ingericht en activiteitenbegeleiders van de Posten maakten 

samen met vrijwilligers een start met het invullen van hun dagdelen. Als coördinator van deze 

Huiskamer van de Buurt kwam Nina Fröberg acht tot twaalf uur per week in dienst. 
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Vrijwilligers moeten het zelf doen 

Fröbergs opdracht was ervoor te zorgen dat de ontmoetingsplek ging functioneren voor en 

door de buurt. “Vrijwilligers moesten de Huiskamer zelfstandig draaiende gaan houden”, zegt 

Fröberg: “Dus ik begon met het werven van vrijwilligers om de professionele 

activiteitenbegeleiders  uit de beginfase te vervangen en de acht dagdelen samen met de 

vrijwilligers in te vullen.”  

Vijftien Postenvrijwilligers draaien nu twee aan twee een dagdeel. Ze ontvangen bezoekers, 

zorgen voor koffie en thee, begeleiden activiteiten, ruimen de boel op, houden de kas bij en 

schaffen materialen voor activiteiten aan. De bezetting van de dagdelen regelen ze zelf. Fröberg 

komt af en toe een kijkje nemen; zij heeft haar werkplek bij de Posten en de vrijwilligers kunnen 

haar voor dringende zaken per e-mail of telefoon bereiken. 

Verantwoordelijkheid durven geven 

Vrijwilligers zijn samen verantwoordelijk voor 

het draaiende houden van de Huiskamer. “De 

verantwoordelijkheid daarvoor moet je ook 

dúrven geven,” benadrukt Fröberg: “Je moet 

het aan de vrijwilligers durven overlaten, óók 

als er iets gebeurt waarvan je denkt: tja.” Om 

de ‘kanteling naar een zelfsturend team’ 

gestalte te geven, stelde Fröberg vanaf het 

begin een maandelijks vrijwilligersoverleg in. 

“Dan ziet iedereen elkaar en komt het reilen 

en zeilen van de Huiskamer aan de orde. 

Informatie en tips worden uitgewisseld en 

dingen die goed lopen maar ook knelpunten 

worden besproken.” 

De ‘altijd gezellige en rommelige’ 

bijeenkomsten verhogen de betrokkenheid bij 

de ontwikkeling van de Huiskamer en bij 

elkaar. Er is een hecht team gegroeid. “We 

worden bijna familie”, zeggen de vrijwilligers die ik ’s middags spreek. Goed voor de 

teambuilding is volgens hen ook samen dingen doen: “Je leert elkaar beter en op een andere 

manier kennen.” Als voorbeeld wijzen ze trots op de twee kleurrijke collages aan de wand: “Die 

hebben we met elkaar gemaakt.” 

Toewerken naar één visie 

Soms zijn er verschillen in visie op waar het in de ontmoetingsplek om gaat. “Vrijwilligers 
komen met hun eigen beelden in de Huiskamer werken”, legt Fröberg uit. “Tijdens het 
vrijwilligersoverleg hebben we het daarover. Dat zijn dan vragen als: is succes alleen af te 
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meten aan het aantal bezoekers? Hoe waardevol is het persoonlijke contact met iemand die 
komt? Is een activiteit het doel of een middel om met mensen in gesprek te komen?”  
 
Fröberg: “Ik leg dan uit dat het niet een kwestie is van óf-óf, maar dat het in de Huiskamer gaat 

om het contact met elkaar, om wat er gebeurt tussen mensen en dat activiteiten daarvoor een 

middel zijn. We proberen met elkaar toe te werken naar een gezamenlijke visie.” 

Dunne scheidslijn 

De Huiskamer van de Buurt is niet alleen voor bezoekers belangrijk om er even uit te zijn en 

andere mensen te ontmoeten, maar ook voor veel vrijwilligers – veelal zelf oudere 

buurtbewoners. Een vrijwilliger: “Anders zit ik maar alleen thuis. Hier is het gezellig, we kletsen 

wat af.” De scheidslijn tussen vrijwilliger en bezoeker is daarom niet altijd zo duidelijk. Soms 

komen mensen eerst als bezoeker en worden dan vrijwilliger. Soms is iemand op het ene 

dagdeel vrijwilliger en op een ander deelnemer. 

Anderzijds stimuleert Fröberg het dat bezoekers een handje meehelpen in de Huiskamer: 

“Vrijwilligers zien bezoekers algauw als gasten die in de watten gelegd moeten worden. Dat is 

tot op zekere hoogte prima. Maar de Huiskamer is voor en door de buurt. Daar hoort bij dat 

een bezoeker best even kan helpen met de afwas.” 

Met elkaar bezig zijn 

Na een kort bezoek aan ’t Proathoes, de goedbezochte activiteit van Seniorenproof, ben ik ’s 

middags te gast bij het creatief knutselen. Een Huiskameractiviteit die zó populair werd dat 

inmiddels een tweede middag is gestart. Aan de ronde tafel bij de ingang leggen drie 

enthousiaste vrijwilligers – Karin, Lenie en Milanka – uit hoe ze de activiteit vormgeven. Op de 

achtergrond het vrolijke geroezemoes 

van zeven vrouwen om de knutseltafel. 

“Niet wij als vrijwilligers bepalen wat er 

gebeurt, dat doen we altijd sámen met 

de deelnemers. We zoeken 

knutselvoorbeelden op internet en 

vragen aan de groep: wat vinden jullie 

leuk om te doen?” De vrijwilligers 

vertellen dat niet altijd iedereen meedoet 

aan dezelfde activiteit. Soms wil iemand 

breien of kaarten maken. Dat kan per 

keer verschillen. Kenmerkend voor de 

knutselmiddag is dat de vrouwen veel 

met elkáár bezig zijn, elkaar helpen, van elkaar leren: “Ze vragen elkaar: hoe doe je dat? Of: wil 

je het mij leren? Er is een sterke interactie tussen deelnemers. Dat ontstaat gewoon.” 
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Wijkverpleegkundige en mantelzorgvrijwilligers 

De invulling van de dagdelen is een proces van zoeken en uitproberen, zegt Fröberg: “In het 

begin boden we spelletjes, kaarten en schaken aan om mensen te trekken, maar daar kwam 

niemand op af.” Het programma dat er nu ligt bevat vooral creatieve activiteiten. “Dat is zo 

gegroeid vanuit interesses van vrijwilligers én omdat er mensen op af kwamen.” 

Voor dagdelen die minder goed lopen, zijn alternatieven bedacht in de sfeer van gezondheid en 

zorg. Zo is er een spreekuur van de wijkverpleegkundige; bewoners komen voor bloeddruk- en 

bloedsuikermeting of voor informatie. “Hierbij betrek ik de vrijwilligers als schakel tussen 

wijkverpleegkundige en bezoekers”, zegt Fröberg. Een van hen: “Wij zijn geen hulpverleners. 

Dan is het prettig dat als ons iets opvalt aan een bezoeker, wij dit kunnen voorleggen aan de 

wijkverpleegkundige, in overleg met betrokkene.” Wandelgroepen van Stichting Vitaliteit en 

Veiligheid voor Senioren gebruiken de Huiskamer als vertrekpunt en drinken er na terugkeer 

koffie. In samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg kunnen mantelzorgers in de Huiskamer 

de zorg voor hun naaste op twee ochtenden een uurtje overlaten aan ervaren 

mantelzorgvrijwilligers. 

Thuis praat ik met mijn parkiet 

Fröberg en haar leidinggevende Olthof zijn tevreden over wat in twee jaar tijd met de 

Huiskamer van de Buurt bereikt is. Het 

vrijwilligersteam draait goed en neemt 

steeds meer zelfstandig initiatieven; 

steeds meer mensen komen even 

buurten; de activiteiten trekken een 

mooie groep bezoekers. Daarnaast is 

een goede samenwerking gegroeid met 

de vrijwilligers van de interculturele 

ontmoetingsochtend van Alifa en met 

het – autonoom draaiende –  Proathoes 

ontstaat ook meer verbinding. 

 

De activiteiten in de Huiskamer van de Buurt halen de – veelal alleenstaande – oudere 

bezoekers uit hun isolement. “Dat zeggen ze niet zo, maar dan hoor je: ik vind het hier zó 

gezellig”, vertelt een vrijwilliger die inmiddels drie dagdelen bij de Huiskamer werkt. “Of ze 

zeggen: dit is voor mij echt een uitje.” Een bezoeker vertelde Fröberg eens dat ze beter in haar 

vel zit sinds ze de Huiskamer bezoekt en  dat ze minder gezondheidsklachten heeft. Een van de 

bezoekers aan de knutseltafel vat het deze middag mooi voor me samen: “Thuis praat ik met 

mijn parkiet, hier praat ik met mensen.” 
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Korte analyse 

Het verhaal van De Huiskamer van de Buurt in Enschede gaat over de stapsgewijze ontwikkeling 

van een kleinschalige ontmoetingsplek, draaiende gehouden door een zelfsturend team 

vrijwilligers. Het laat zien hoe belangrijk het is om veel aandacht te besteden aan het opbouwen 

van een hecht team en het ontwikkelen van een gedeelde visie, aan het uitpraten van 

geschilpunten, aan het durven overlaten van de verantwoordelijkheid door een professional aan 

vrijwilligers. Met deze uitgangspunten kon er een ontmoetingsplek ontstaan waar zowel de 

vrijwilligers als de ouderen uit de wijk zich prettig voelen en contacten opdoen. Nina Fröbergs 

droom is dat de Huiskamer altijd open is. Zij hoopt dit stapje voor stapje te realiseren, waarbij 

de inzet en ideeën van vrijwilligers leidend zijn. 

 

Carin Giesen, juni 2014 
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Aflevering 6: Repair Café in Groningen 

‘We maken het samen!’ Klussen in het dovenclubhuis 

 

 

Over Repair Café Groningen 

 Tweemaandelijks is er op een vaste zaterdag van 13 tot 17 uur een reparatiemiddag. 

Gemiddeld komen er vijftig bezoekers.  

 Het Repair Café is gehuisvest op de eerste etage van het Clubhuis voor Doven in het 

centrum van Groningen. De zaal is ca 77 m2 groot met een bar en een keukentje.   

 Het Repair Café maakt gratis gebruik van de ruimte, die per trap en lift bereikbaar is. 

Baropbrengsten zijn voor de dovenclub. Reparaties zijn kosteloos; er is een fooienpot 

voor een vrijwillige bijdrage (opbrengst gemiddeld 100 euro per keer).  

 Het Repair Café Groningen ontving een startsubsidie van 1200 euro van de gemeente 

voor aanschaf van materiaal, tafelbedekking e.d. Daarnaast staat de gemeente bij met 

printwerk voor flyers en met een advertentie in de gratis huis-aan-huiskrant Groninger 

Gezinsbode.  

 Tijdens een Repair Café bijeenkomst zijn er twee door de overheid gefinancierde tolken 

van het dovenclubhuis aanwezig. 
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Ruim tweehonderd Repair Cafés verspreid door het land zijn er al opgericht in de paar jaar tijd 

dat het concept bestaat. Een succes, dat is duidelijk. Een Repair Café combineert dan ook het 

nuttige met het aangename: repareren, kennisoverdracht en ontmoeting. Kapotte spullen 

worden door handige vrijwilligers – áltijd in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking 

van de eigenaar van het kapotte voorwerp – gratis gerepareerd. Dat is goed voor milieu en 

portemonnee en bezoekers leren ervan, ook al slaagt zeker niet elke reparatie. Op de middagen 

heerst veel gezelligheid, want het heet niet voor niets ‘café’: een praatje tussen bezoeker en 

reparateur of tussen bezoekers onderling is net zo belangrijk als een werkende kruimeldief.  

Om de kracht van het Repair Café als levendige ontmoetingsplek te ontdekken stapte ik in de 

trein naar het noorden om een kijkje te nemen bij het Repair Café Groningen. Een Repair Café 

met een extra dimensie: sinds dit jaar vinden de reparatiemiddagen plaats in het Clubhuis voor 

Doven. Juist een groep voor wie contact maken met anderen en die contacten onderhouden 

moeilijker is dan voor mensen die wel horen.  

Iets gezelligs in de buurt  

Adri Groenendal (55) is de initiatiefnemer van het 

Groningse Repair Café, dat nu drie jaar bestaat. “Het 

begon met het zien van een filmpje over hoe we met 

onze planeet omgaan en hoe we bergen afval 

creëren door spullen weg te gooien zonder te kijken 

naar eventueel hergebruik. Toen ik hoorde van het 

Repair Café dacht ik: dat ga ik hier ook doen. Mijn 

drijfveer is primair duurzaamheid. Daarnaast wil ik 

mensen bij elkaar brengen door iets gezelligs in de 

buurt te organiseren”, vertelt de van beroep 

psychiatrisch verpleegkundige.  

Groenendal ging aan de slag met een groepje 

mensen dat elkaar kende van Transition Town en 

ooit grootse plannen had om een Groningse 

energiemaatschappij op te richten. Die plannen 

bleken te ambitieus: “Het Repair Café is een heel 

concreet project dat goed is voor milieu en duurzaamheid en makkelijk op te zetten is: als je 

een ruimte hebt, reparateurs, gereedschap en materiaal kun je beginnen.”  

Doven participeren 

Het Repair Café is sinds begin dit jaar te gast bij het Clubhuis voor Doven. “Een dove vriend was 

eens uitgenodigd om mee te gaan naar een reparatiemiddag. Na afloop vertelde hij me hoe 

leuk het daar was met al die horende mensen”, vertelt – met behulp van een doventolk – Dirk-

Jan Reitsma, bestuurder van het clubhuis. “Op de website van het Repair Café zag ik dat ze op 

zoek waren naar een locatie in het centrum. Toen boden wij ons clubhuis aan.”  

http://repaircafe.nl/
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Want ook voor de dovenvereniging ziet Reitsma belang bij de samenwerking: “Wij willen de 

wereld van de doven meer bekendheid geven bij de horenden. We willen zichtbaar zijn, de 

drempel verlagen in het contact tussen beide werelden. Bovendien laten we hiermee zien dat 

we de duurzaamheidsdoelstelling van het Repair Café steunen.” Hij voegt eraan toe: “We 

kunnen als doven niet integreren, wel participeren.” Vrijwilligers van de dovenclub doen tijdens 

reparatiemiddagen de bar. Doventolken lopen rond om het contact tussen doven en ‘horenden’ 

te vergemakkelijken.  

Gezamenlijke lunch 

Voorafgaand aan elke Repair Café-middag is er een gezamenlijke lunch voor de vrijwilligers – 

soep en broodjes – betaald uit de fooienpot. “Even een praatje met elkaar, zeker omdat wij 

maar eens per twee maanden repareren”, zegt Groenendal. Zo’n start draagt bij aan de 

gezelligheid tijdens de middag. Kyra, viltspecialist aan de textieltafel – “ik metsel met wol” – 

doet sinds kort mee: “De sfeer tussen 

de reparateurs onderling is zo 

ontzettend leuk. Ik kom hier voor het 

duurzame doel en ik vind daarbij een 

heleboel gezelligheid. Daar had ik niet 

op gerekend.”  

Het Repair Café kent een losse 

organisatie, legt Groenendal uit: “We 

gebruiken de naam en het logo van de 

landelijke stichting Repair Café en we 

hebben haar huisregels overgenomen, 

waarin bijvoorbeeld staat dat het Café 

niet verantwoordelijk is voor het mislukken van een reparatie. Verder zijn we autonoom. We 

hebben geen stichting, geen statuten.” Er zijn zes organisatoren – waaronder twee vrouwen – 

betrokken bij de organisatie van de reparatiemiddagen, met Groenendal als coördinator. 

Ongeveer 25 reparateurs helpen mee. 

Reparateurs 

 “De leeftijd van de vrijwilligers loopt uiteen van 14 tot 75 jaar”, vertelt mede-organisator en 

contactpersoon voor de reparateurs, Jeannet Stada. “Driekwart is man. Voor zeker de helft sluit 

dit aan bij hun beroep. De rest bestaat uit enthousiaste hobbyisten. Zo is er een jongen die de 

kunst van het thuisklussen van zijn vader heeft afgekeken.” Stada weet dat de meeste 

reparateurs het druk hebben met baan, studie, opleiding, ander vrijwilligerswerk. “Er zijn 

nauwelijks mensen bij die dit doen omdat ze weinig of niets om handen hebben.” 

Na de lunch geeft Reitsma op verzoek van de reparateurs en met behulp van zijn tolk een korte 

uitleg over de dovengebarentaal. Een bijzonder moment, er wordt met aandacht geluisterd. 
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Daarna zoeken de vrijwilligers  hun reparatietafels op, die via kabels over de vloer verbonden 

zijn met elektra. De middag kan beginnen.  

Duurzame generatie 

Een flinke rij bezoekers met kapotte spullen heeft zich verzameld bij de inschrijftafel. Ik zie 
nogal wat ouderen, mannen en vrouwen. Voorzien van een volgnummer wachten de bezoekers 
aan de leestafel of bar op hun beurt. Ze maken een praatje, lezen wat of kijken rond, al dan niet 
met een drankje.  
 
Een vrouw aan de leestafel vertelt dat haar moeder ook wel eens in het Repair Café komt: “Een 
generatie die nog veel meer gewend is om dingen te bewaren.” Zelf komt ze voor de eerste 
keer. Een paar ouderen –  de een met een kapotte tas, de ander met een defecte 
broodbakmachine – komen eveneens voor de eerste keer. Beiden hadden over de Repair Café-
middag in de Gezinsbode gelezen.  
 

Samen bezig 

Aan de reparatietafels is van alles te beleven. Stille concentratie, interactie tussen reparateur 

en bezoeker over wat er aan de hand is, vragen, antwoorden, uitleg.  Een oudere dame kijkt 

geboeid naar wat de reparateur doet met 

haar defecte strijkbout. Elders is een 

jongere vrouw nieuwsgierig zelf aan de 

slag. De bedoeling is dat de vrijwilligers de 

bezoekers zo veel mogelijk bij de reparatie 

betrekken, ze laten meekijken of 

meehelpen. Zo zijn mensen samen bezig.  

De sfeer is ontspannen, geanimeerd. Ik 

hoor vrolijk gelach, zie gebarentaal, hoor 

de herrie van een stofzuiger die getest 

wordt. Bezoekers leren meteen iets over 

repareren, dat ze niet bang hoeven te zijn 

om iets uit elkaar te halen en dat ze soms met hele simpele middelen iets kunnen repareren, 

zoals houten speelgoed lijmen of een broek repareren met een nylonkous. “En als de conclusie 

is dat iets niet kan worden gerepareerd, gaan mensen wel met een inzicht rijker naar huis”, 

aldus Groenendal. Dat kan ook de reparateur zijn. Reitsma: “Doven hebben om wakker te 

worden een wekker die trilt. Die is ook wel eens aangeboden ter reparatie, die reparatie lukte 

helaas niet, maar de horenden leren dan wel dat voor doven een trillende wekker een 

hulpmiddel is om wakker te worden. Zulke kennis kweekt begrip voor elkaar.” 

Ontmoeting 

De ene reparateur heeft vooral plezier in het repareren zelf. De ander vindt het sociale 

eromheen net zo belangrijk, zoals Louis, reparateur van het eerste uur: “Voor mij gaat het om 

de ontmoeting tijdens het knutselen, de verhalen die je hoort – bijvoorbeeld als iemand een 
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kapot ding jarenlang  heeft bewaard – de lol die je met elkaar kunt hebben. Ik maak er elke keer 

een feestje van. Als bezoekers ervoor openstaan natuurlijk.”  

Reparateur Kyra vindt het contact met de doven een meerwaarde van dit Repair Café. “We zijn 

hier te gast bij een dovenclub. Een 

wereld die ik niet ken. Er is toch een 

kloof tussen doven en horenden. En 

hun taal fascineert me enorm. Dat je 

met gebaren zo ontzettend veel kunt 

zeggen. Ik heb een paar keer iets voor 

dove mensen gerepareerd. Er was een 

tolk bij, maar ik probeerde zo veel 

mogelijk direct te communiceren. Door 

middel van liplezen of met mijn eigen 

simpele gebarentaal.”  

Met een glimlach naar huis  

De aanloop op een Repair Café-middag in Groningen verschilt per keer. En meestal zijn er veel  

nieuwkomers, maar ook mensen die al eerder kwamen, soms met kapotte spullen, soms alleen 

om te kijken of voor een praatje. Groenendal: “Het is hier heel laagdrempelig. Iedereen is 

welkom.” En volgens Reitsma ontdekken op de middagen horenden dat je ook met een dove 

contact kunt hebben, en kunt communiceren, eventueel via een tolk. Wat hij wil benadrukken 

is: “Dove mensen zijn gewone mensen. Ze worden evengoed blij van ontmoeting.” 

Korte analyse 

Zichtbaar en voelbaar is de sfeer in het Repair Café Groningen gezellig en geanimeerd.  Anders 

dan in de meeste gewone cafés zijn bezoekers niet passieve consumenten, maar hebben zij een 

actieve inbreng. Niet alleen omdat ze iets uit hun persoonlijke leefwereld bij zich hebben dat ze 

van waarde vinden om te behouden en waar een verhaal aan vast zit, maar ook omdat ze 

betrokken worden bij de reparatie ervan. Zo'n formule verlaagt – ook en misschien wel juist voor 

ouderen – de drempel om de deur uit te gaan voor sociale contacten. Dat in het Groningse 

Repair Café de wereld van horenden en doven samenkomen, verbreedt en verrijkt deze basis 

voor verbinding. 

 

Carin Giesen, augustus 2014 

Foto's met dank aan het Repair Café Groningen 
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Aflevering 7: ’t Meijerke in Den Bosch 

Bevlogen vrijwilligster brengt 

ouderentrefpunt tot leven 
 

 

Over ’t Meijerke 

 

 ’t Meijerke is een ontmoetingsruimte voor ouderen in Den Bosch, aan de rand van de 
binnenstad, in een buurt met veel ouderen. 

 De plek ligt op de begane grond van Walstede, een seniorenflat uit 1975 met 56 
woningen met zorgfaciliteiten, op een pleintje tegenover woonzorgcentrum 
Nieuwehagen. 

 Walstede is eigendom van woningcorporatie Zayaz, die ’t Meijerke als openbare ruimte 
beschikbaar stelt aan de buurt. 

 ’t Meijerke bestaat uit twee naast elkaar gelegen ruimtes van respectievelijk 28 en 24,5 
m2, gescheiden door een half open wand, voorzien van een keukenblok en een 
aangepast toilet. 

 De ontmoetingsruimte is dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur en donderdag van 9.30 tot 
12.00 uur in gebruik. Van tijd tot tijd met een uitloop naar de middag of een andere dag. 

 ’t Meijerke krijgt jaarlijks 500 euro uit de BIG-regeling (bewonersinitiatiefgeld) van de 
gemeente Den Bosch, telkens op aanvraag.  

 In 2013 viel ’t Meijerke in de prijzen (2.500 euro) in het kader van het gemeentelijke 
initiatief ‘Beste Vrijwilligersidee van Den Bosch’.  

 



                                                   
 

www.eenzaam.nl                                                       34                                                   www.kcwz.nl 

Jarenlang werd ’t Meijerke slechts beperkt benut als ontmoetingsplek voor ouderen. Op 

donderdagochtend dronken bewoners van de seniorenflat er koffie, dat was het zo’n beetje. 

Tot in 2010 vrijwilligster Jetty Lobregt binnenstapte en nieuw leven in het ouderentrefpunt 

blies. Met allerlei activiteiten en de nodige creativiteit wist ze de bezoekers te activeren. 

 

Het was de toenmalige gebiedsconsulent van woningcorporatie Zayaz, Berna Deiman, die Jetty 

Lobregt vroeg het trefpunt als vrijwilligster onder haar hoede te nemen. “We wisten uit 

onderzoek dat veel van onze oudere wijkbewoners in een isolement verkeren. Dan kom je op 

de vraag: wat kunnen ontmoetingsplekken hieraan veranderen? ’t Meijerke werd toen één 

ochtend per week  gebruikt door een groepje uit Walstede om er samen koffie te drinken en 

tweewekelijks was er een kaartavond van mensen buiten de flat. Maar het streven was om de 

activiteiten uit te breiden en om de plek een buurtfunctie te geven. Wanneer dat niet 

gebeurde, dreigde Zayaz met sluiting.”’   

 

High tea 

Lobregt had niet alleen 22 jaar ervaring in het maatschappelijk werk, maar ook met het van de 

grond af opbouwen van een buurtservicepunt voor vitale ouderen. Toen Lobregt een kijkje nam 

in ’t Meijerke, stond voor haar vast dat die plek behouden moest blijven voor de buurt. 

Kleinschalig en dichtbij. “Vanuit mijn professionele achtergrond en ervaring durfde ik de 

uitdaging aan om er aan de slag te gaan. Ik houd van pionieren en heb, doordat ik ben 

opgegroeid bij mijn grootouders, een speciale drive om te werken met oudere senioren.”  

 

De 58-jarige vrijwilligster kwam meteen 

met een frisse insteek en organiseerde een 

open middag met een high tea, levende 

muziek en het spel Bossche Memory. Dat 

sloeg aan. Lobregt: “Het liep hier helemaal 

vol. Vaste en oud-bezoekers van de 

donderdagochtend-koffie, naast anderen 

uit de buurt. Ze vonden het geweldig.” Zo’n 

twintig ouderen uit Walstede én ook uit 

andere seniorenflats in de buurt bleven 

daarna op de donderdagochtend komen. 

 

Bijzondere groep 

Ruim vier jaar later tref ik op de koffieochtend acht vrouwen aan, twee zijn er ziek. De groep uit 

2010 is vooral wegens sterfgevallen geslonken. Afgelopen jaar overleden zelfs vier deelnemers, 

waaronder een 98-jarige. Maar onlangs waren er ook vier nieuwe aanmeldingen. Alle vrouwen 

zijn alleenstaand, de oudste is 88. Eén vrouw is “behoorlijk dementerend”. Het is volgens 

Lobregt echt anders werken met deze groep dan met jongere senioren. “Dit zijn mensen in ‘de 
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vierde levensfase’, hierna is er niets meer. Ze worden zieker, komen in een kamertje in een 

verzorgingshuis terecht en gaan dood.”  

 

Lobregt legt uit waarom ze met een bijzondere groep werkt. “Het is moeilijk om het voor hen 

weer leuk te maken. De meerderheid van deze groep is depressief en eenzaam, er gaat weinig 

initiatief van uit.” Dat heeft met hun achtergrond te maken, legt Lobregt uit: “Dit is een 

generatie voor wie het gezin centraal stond, die nooit gewerkt heeft, die niet voor zichzelf 

hoefde op te komen. Deze vrouwen kwamen hun wijk niet uit, hun vriendinnen woonden in de 

buurt. Nu zijn ze hun man verloren en hun kinderen wonen ver weg of hebben het druk met 

hun eigen leven. Ze wonen niet meer in hun vertrouwde buurt, zijn op zichzelf aangewezen, 

hebben weinig zelfvertrouwen en voelen zich ook fysiek onzeker.”  

 

Handgeschreven uitnodiging per post 

 

‘t Meijerke van Lobregt biedt de 

vrouwen meer dan vroeger 

gezelligheid en huiselijkheid. Niet 

alleen door de ontmoeting, de 

bloeiende plantjes op tafel en de 

vrolijke versieringen met de 

feestdagen en carnaval. Ook door 

de activiteiten die rond het 

koffiedrinken worden 

georganiseerd. Met sinterklaas is er 

voor iedereen een cadeautje mét 

gedicht. Op bingodagen, vier keer 

per jaar, of bij speciale 

gelegenheden zoals mijn bezoek, is er een lunch met zelfgemaakte soep en broodjes. Als er iets 

speciaals op het programma staat, stuurt Lobregt een handgeschreven uitnodiging. Een vrouw 

aan tafel diept er zichtbaar verguld een op uit haar handtasje. Lobregt: “Deze generatie 

ontvangt bijna nooit meer brievenpost. En e-mail kennen ze niet.” 

 

Wie uit Lobregts omvangrijke netwerk – of daarbuiten – ook maar iets kan betekenen voor de 

vrouwen, wordt naar binnengehaald. Van een sinterklaas tot een accordeoniste voor 

begeleiding van de maandelijkse liederentafel, van een vrouw die in de wintermaanden 

voorleest uit Bomans tot een onderzoeker van bijnamen. “Ik vind het keileuk iets te bedenken. 

En dat hoeft niet veel te kosten.” Zo kreeg ze het voor elkaar dat de vrouwen gratis naar een 

theatervoorstelling konden, als tegenprestatie voor haar bijdrage aan die productie. “’t 

Meijerke zit altijd in mijn hoofd.”  
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Breimiddagen 

Maar de vrouwen zijn ook zelf actief bezig. Sinds anderhalf jaar zitten ze op dinsdagmiddag in ’t 

Meijerke te breien. Lobregt: “Ik heb creatieve handen en maak al jaren uit liefhebberij 

kostuums voor grote amateurtheatergroepen. Toen dacht ik: zouden deze vrouwen niet ook 

nog mooie dingen kunnen maken? Zo kwam ik op breien, dat is iets wat iedereen van die 

generatie vroeger heeft geleerd.”  

 

Het merendeel van de groep doet mee. “Van een paar had ik nooit gedacht dat ik ze aan de 

gang zou krijgen. Maar het lukte, als je ze maar de ruimte geeft het op hun manier te doen. Ze 

ontdekken dan: goh, dat kan ik ook.” De gebreide, kleurige lapjes worden aan elkaar gezet tot 

wollen dekens en verkocht voor een goed doel. Inmiddels breien de vrouwen ook in opdracht. 

Het breien geeft hun het gevoel weer zinvol bezig te zijn en het is goed voor hun eigenwaarde. 

 

Zelfredzaamheid  

Lobregt stimuleert zelfredzaamheid. Zo regelde 

ze via de huismeester van Zayaz dat behalve 

zijzelf ook een van de vrouwen de sleutel van 

het pand kreeg. “Ze moeten ook komen als ik er 

niet ben.” De vrouwen wassen af of iemand pakt 

eens de stofzuiger. Ook als het gaat om dingen 

regelen, is Lobregt bepaald niet van plan te 

pamperen. “Ik vind dat ze dat zo lang mogelijk 

zelf moeten doen, evenals voor zichzelf 

opkomen. Dan zeg ik: en nú ga je de 

woningbouwvereniging bellen.”  

 

Wat Lobregt wél doet is ingaan op de actualiteit, vooral op de bezuinigingen in de zorg. “Ik volg 

de politiek en ken de welzijnswereld. Daardoor kan ik de veranderingen die eraan komen, 

vertalen naar de dames. Ik leg uit, zeg waar ze op moeten letten. Zo neem ik een beetje hun 

angsten weg.” Onderling letten de vrouwen goed op elkaar. Komt iemand niet opdagen, dan 

gaat een ander kijken. Na afloop van het samenzijn brengen de vrouwen elkaar naar huis.   

 

Persoonlijke verhalen 

Met de jaren maken de vrouwen ook op emotioneel niveau echt contact. “Deze generatie 

vrouwen is niet gewend om iets emotioneels van zichzelf te laten zien: je houdt de vuile was 

binnen, over verdriet praat je niet”, zegt Lobregt. Ze weet dat er wel een heleboel speelt, zelfs 

in dit kleine groepje. Heel langzaam, sinds het laatste jaar, komen de verhalen hierover los. 

“Dan gaat het over wat ze vroeger hebben meegemaakt, over dat het met hun kinderen niet zo 

goed gaat of dat ze veel relatieproblemen hebben gehad met hun man. Iedereen luistert stil.”  
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Ze vervolgt: “Zulke persoonlijke verhalen hoor je vooral als je samen bezig bent, zoals met 

handwerken. En er is altijd een aanleiding, bijvoorbeeld iets op tv of in de krant. Via creatieve 

activiteiten ga je mensen van een andere kant zien. Dan komen de verhalen, soms verdriet. Ze 

voelen zich dan zó veilig. Die momenten wil ik koesteren.” 

 

Weer vrolijk 

Opdrachtgever Zayaz heeft alle waardering voor wat Lobregt in ’t Meijerke voor elkaar heeft 

gekregen om ouderen uit hun isolement te halen, zegt de huidige wijkconsulent Giovara 

Gibbes. “De verkenning onder de maatschappelijke partners om krachten te bundelen voor 

verdere invulling van ’t Meijerke staat echter nog in de kinderschoenen. Maar het past in onze 

maatschappelijke opgave dat deze ontmoetingsplaats voor de buurt blijft bestaan.” Dat ’t 

Meijerke de afgelopen periode een flinke opknapbeurt heeft gekregen en sinds kort het 

predicaat ’Huiskamer van de Buurt’  én een eigen logo heeft, is in lijn met die doelstelling.  

 

Ik hoor aan de levendige tafel hoezeer de 

groep gehecht is aan de ontmoetingsplek. 

Twee vrouwen hebben hun dochters bij 

zich. Een van hen, overgekomen uit Noord-

Holland: “Het ging niet goed met mijn 

moeder. Ze had nergens meer zin in. Sinds 

ze weer breit, is ze helemaal opgeleefd. Ze 

is weer vrolijk en trots op zichzelf en heeft 

thuis weer een handwerkkastje met d’r 

breispullen ingericht.” Lobregt is er blij 

mee: “De vrouwen vinden het zó fijn om 

hier te komen, dat ze elke keer al een kwartier voor aanvang voor de deur staan.”  

 

Korte analyse  

Het verhaal over ’t Meijerke laat zien hoe een kleinschalige ontmoetingsplek dicht bij huis van 

onschatbare waarde kan zijn voor vereenzaamde ouderen in de vierde levensfase. In de aanpak 

van Jetty Lobregt zien we een combinatie van elementen die voor dit succes zorgt, waarbij goed 

wordt aangesloten bij wat voor juist déze groep belangrijk is. De vrouwen hebben het gezellig 

met elkaar, doen leuke dingen samen, delen lief en leed, worden geprikkeld tot 

zelfredzaamheid. Echter, een ontmoetingsplek die slechts gedragen wordt door één persoon is 

kwetsbaar. De continuïteit van ’t Meijerke hangt daarom mede af van hoe Woningcorporatie 

Zayaz hierop inspeelt.  

 

Carin Giesen, december 2014 

 

Foto's met dank aan ‘t Meijerke  
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Aflevering 8: Food for Good in Utrecht 

Voedseltuin brengt mensen samen 
 

Over Food for Good 

 

 Food for Good is een biologische voedseltuin in het zuidwesten van Utrecht. Hij ligt aan 
de rand van park Transwijk, pal naast Kanaleneiland, een door portiekflats gekenmerkte 
'probleemwijk' uit de jaren zestig. 

 De doelgroep van Food for Good bestaat uit buurtbewoners en sociaal kwetsbare 
mensen. Zij werken er samen onder leiding van coördinatoren. 

 De tuin is 7000 m2 groot, inclusief een klein stukje bos. Er is een tuinhuis voor 
vergaderingen en ontmoeting, met een keukenblok en wc. In een container en 
pipowagen, en onder een afdak staan de tuinmaterialen.  

 De tuin is vier dagdelen per week geopend met begeleiding. Daarbuiten organiseren 
vaste vrijwilligers zelfstandig dagdelen om er te werken. 

 De grond is in bruikleen beschikbaar gesteld door de gemeente. Voor de opstartfase 
(eind 2012 tot eind 2015) is het project gefinancierd met gemeentelijke subsidie, diverse 
fondsen en sponsoring. Die financiering is bestemd voor inrichting, infrastructuur, 
gebouwen, nutsvoorzieningen, begeleiding van kwetsbare groepen, coördinatie en 
werkbegeleiding. 

 Voor meer informatie zie www.foodforgood.nl 
 

http://www.foodforgood.nl/
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Stadslandbouw staat sterk in de belangstelling. Bezig zijn in het groen is gezond en verbindt 

mensen met elkaar. Anders dan bij andere buurtmoestuinen staat bij Food for Good de 

integratie van kwetsbare mensen en buurtbewoners voorop. Tegen het einde van de 

opstartfase blijkt het mengen van beide groepen een succes te zijn. 

 

Als ik op een zonnige herfstdag Food for Good binnenstap, ervaar ik meteen de open en 

welkome sfeer. Projectleider Hans Pijls is niet verbaasd als ik dat opmerk. “Ons doel is mensen 

verbinden met groen als middel. Dat is onze passie. Als het goed is, kun je die sfeer voelen en is 

dat ook de houding waarmee we als begeleiders hier rondlopen. Het gaat om aandacht en 

betrokkenheid, echt contact maken, iedereen gelijk behandelen en een welkom gevoel geven, 

en ook jezelf zijn. Zonder zo’n instelling lukt het niet.” 

 

Initiatief 

Pijls (50) is een van de initiatiefnemers van de biologische voedseltuin Food for Good, waar 

sociaal kwetsbare mensen en gewoon buurtbewoners samen tuinieren. Met Stichting De 

Wending zet hij ook andere stadslandbouwprojecten op. En hij is initiatiefnemer van het 

netwerk Buitenruimte voor Contact, een groep zzp’ers die vanuit een eigen aanpak 

gemeenschappelijke tuinen creëert om mensen met elkaar te verbinden. Die houding van 

samenwerking en verbinding die Pijls nu 

in de Food for Good-tuin graag ziet, lag 

ook ten grondslag aan het ontstaan van 

dit project. 

 

Op een conferentie over het meten van 

maatschappelijk rendement van 

initiatieven ontmoette hij Annemieke 

Dijk, toenmalig manager van De 

Stadsbrug (www.destadsbrug.nl), dat 

mensen uit de OGGZ-doelgroep, vooral 

ex-verslaafden, ondersteunt bij het re-

integreren in de samenleving door ze te begeleiden bij het opzetten van eigen bedrijfjes en 

activiteiten. Zij was op zoek naar een plek waar haar cliënten samen met buurtbewoners 

konden tuinieren. Pijls: “Vanuit mijn achtergrond en ervaring bood ik aan om dit samen te 

doen.” 

  

Vraag naar moestuinen 

In hun zoektocht kwamen Dijk en Pijls al snel uit bij Eilandsteede, een Natuur- en 

Milieucommunicatiecentrum in park Transwijk: kinderboerderij, speeltuin en 

(oefen)moestuintjes voor schoolkinderen en volwassenen. Het initiatief sprak beheerder 

Maaike Peltenburg aan. Zij wist dat er in de wijk meer vraag was naar moestuinen dan 
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Eilandsteede kon bieden. En ze wees op braakliggend terrein dichtbij in het park, een tip van 

een beleidsmedewerker van de gemeente Utrecht. Nadat de gemeente had toegezegd het 

terrein in bruikleen te geven, besloot het drietal het initiatief verder uit te werken.  

Een jaar later was alles geregeld: gebruikersovereenkomst, bodemonderzoek, 

opstartfinanciering, vergunningen. En na het klaarmaken van het terrein, gingen in maart 2013 

de eerste plantjes de grond in. Organisatorisch bepaalt een stuurgroep van de drie 

initiatiefnemers het beleid van Food for Good, met Stichting De Wending als 

eindverantwoordelijke. Pijls is projectleider en begeleidt het groenbeheer en de 

kluswerkzaamheden. Mariken Heitman (31) is aangesteld als  verantwoordelijke voor de 

groenteteelt en het aansturen van de moestuinders. Activiteitenmakelaar Melia de Gier (35) 

werft en begeleidt kwetsbare doelgroepen.  

 

35 vrijwilligers 

Inmiddels staan 35 vrijwilligers op de lijst, van alle leeftijden. Zo’n 25 daarvan, de vaste kern, 

komt regelmatig. Heitman: “Een kwart van de vrijwilligers doet het tuinwerk naast een betaalde 

baan. Driekwart heeft op dit moment geen dagbesteding, de reden kan uiteenlopen van 

langdurig afgekeurd en in de Wao zitten tot 

prima in orde zijn maar ontslagen zijn op 

een leeftijd waarbij je niet meer aan de bak 

komt. Voor de tuin maken die verschillen 

niet uit, iedereen die hier werkt is 

vrijwilliger.”  

 

In de begeleiding kijkt ze echter wél 

individueel. “Het belangrijkste is dat het 

werken leuk is en dat je mensen 

aanmoedigt. Dus dat het werk niet te veel, 

te zwaar, te moeilijk of te eentonig is. Per 

persoon maak ik daarvan een inschatting. Maar een vrijwilliger moet ook zélf z’n grenzen 

bewaken. Kwetsbaren vragen mij wel hen daarbij te helpen.”  

 

Laagdrempelig 

Werken in de voedseltuin moet laagdrempelig zijn. Heitman: “We werken met vaste tijden, 

maar er is altijd ruimte voor maatwerk.” Ze voegt eraan toe: “Bovendien geef ik de mensen veel 

ruimte tijdens het werk. Ze vinden het prettig dat ik ze niet de hele tijd op de vingers kijk, ze 

mogen een foutje maken.”  

 

Het levert de vrijwilligers de lol van het tuinieren en misschien ook nieuwe sociale contacten 

op. En natuurlijk is er de oogst. Een deel daarvan gaat naar de moestuinders zelf – “een maaltje 
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per keer”. De rest is voor goede doelen – de Voedselbank en Resto VanHarte –  en voor de 

verkoop.  

 

Belevingstuin 

Food for Good ontleent z’n charme aan de combinatie van een gestructureerde groentetuin, 

die met de groei van het aantal vrijwilligers inmiddels 1500 vierkante meter omvat, en ruimte 

waar – mede door initiatieven van vrijwilligers – van alles ontstaat: een kruidenspiraal, een poel 

met allerlei leven erin, stapelmuurtjes, takkenrillen, een bijenstal, fruitbomen, een 

bloemenweide, insectenhotels, koudebakken, een boogkas. “Die diversiteit hoort bij het 

ecologische principe dat je hoekjes en gaatjes hebt voor allerlei beestjes”, legt Heitman uit.  

 

Het maakt dat er bij een rondgang door de tuin veel te beleven en ontdekken valt, en dat is ook 

de bedoeling: “Food for Good is naast een groentetuin ook een belevingstuin. We willen dat 

mensen uit de buurt het leuk vinden om hier rond te lopen en elkaar te ontmoeten.” Ik maak 

daar iets van mee als ik een oudere dame zie genieten en even later, terwijl ze kruiden plukt, ze 

een praatje met me aanknoopt. Dat 

gaat vanzelf. “We hopen dat dit meer 

gebeurt”, zegt Heitman. “En dat 

buurtbewoners ook thee komen 

drinken met de vrijwilligers. Maar 

zover is het nog niet.” 

 

Activiteitenmakelaar 

Intussen wordt eraan gewerkt meer 

kwetsbare groepen met Food for Good 

kennis te laten maken. Daartoe is 

sinds driekwart jaar activiteitenmakelaar Melia de Gier bij het project betrokken. “Ik kijk breder 

dan alleen de OGGZ-doelgroep van De Stadsbrug”, vertelt De Gier. Zij zorgt dat Food for Good 

onder de aandacht komt en blijft van allerlei plekken in de buurt die te maken hebben met 

kwetsbare groepen: woonzorgcentra, stichting begeleid wonen, huisartsen, fysiotherapeuten, 

het buurtteam. Dit heeft bijvoorbeeld opgeleverd dat een man die totaal depressief en passief 

thuis zat, nu een paar uur per week in de tuin participeert. 

 

“Bij het woonzorgcentrum aan de overkant heb ik rechtstreeks woonbegeleiders benaderd en 

hun de mogelijkheden voor dagbesteding in de tuin laten zien”, zegt De Gier. Het resultaat is 

dat nu twee keer per week een groepje ouderen de tuin bezoekt. Op de stille 

donderdagochtend komen dementerenden. De nadruk ligt op beleving, zoals ruiken aan 

bloemen. Op dinsdagochtend, een reguliere werkochtend, bezoekt een groepje revaliderenden 

met niet-aangeboren hersenletsel de tuin. De Gier: “Zij mengen op een leuke manier met de 
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vrijwilligers. Ze kijken mee, er wordt samen koffie gedronken. Zo zijn ze in een gezonde setting 

buiten de deur en worden door het contact met anderen uit hun isolement gehaald.” 

 

Boven de spruitjes 

Food for Good trekt mensen aan die echt houden van samen bezig zijn. Zoals iemand zegt: “Ik 

word altijd blij als ik hier ben. Leuk om al die mensen hier te ontmoeten die ook van de natuur 

houden. Thuis heb ik ook een tuintje, maar daar ben ik alleen.” Als ik tijdens mijn bezoek 

aanschuif bij het knoflook pellen, hoor ik er meteen bij. Tijdens de theepauze op het terras met 

een groepje vrijwilligers en de 

coördinator, ervaar ik hetzelfde. 

 

Samen werken in de tuin verdiept ook de 

onderlinge betrokkenheid. Een 

vrijwilliger: “Terwijl je werkt, klets je met 

elkaar. Ook over andere dingen dan de 

tuin. Ja, er wordt wel het een en ander 

besproken boven de spruitjes. Zo leer je 

elkaar een beetje kennen.” 

Nevenactiviteiten zoals samen eten op de 

tuin bij de jaarafsluiting, het oogstfeest of bij vergaderingen, voegen het nodige toe aan de 

gezelligheid en de onderlinge verbondenheid. En wat binnen de tuin aan contacten wordt 

opgebouwd, zet zich daarbuiten voort, weet coördinator Heitman: “Zo spreken een paar 

vrouwen buiten Food for Good  met elkaar af en er is een groepje dat samen eet bij Resto 

VanHarte. Het contact houdt niet op bij het tuinhek.” 

 

Korte analyse  

Food for Good laat zien hoe een samenleving in het klein kan ontstaan op een 

gemeenschappelijke plek in de natuur, waar iedereen meedoet, waar kwetsbare mensen en 

buurtbewoners die elkaar anders niet waren tegengekomen, met elkaar optrekken. Dit was niet 

gelukt zonder de visie en passie, het enthousiasme en de inzet van de professionele 

betrokkenen. Gezien de aard van de doelgroep, zal hun rol ook na de aanloopfase onmisbaar 

blijven. Er wordt hard gewerkt aan concrete plannen en ideeën voor de continuïteit en de 

verdere groei van deze prachtige plek. Die zijn geloofwaardig omdat er een stevige basis is 

gelegd.   

 

Carin Giesen, maart 2015 

 

Fotografie: Buitenruimte voor Contact - www.brvc.nl  
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Aedes-Actiz  
Kenniscentrum Wonen-Zorg 
Hét informatiepunt voor professionals op 
het gebied van wonen, zorg, welzijn 
 

 
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 
ondersteunt zorgorganisaties en woningcor-
poraties bij het verbinden van wonen, zorg en 
welzijn. Wij brengen theorie en praktijk 
samen en koppelen kennis aan inspiratie.  
 
Nieuws, achtergronden én 
praktijkvoorbeelden rond onderwerpen als 
woonvariaties en lokaal samenwerken 
worden gedeeld via de website, nieuwsbrief, 
themabijeenkomsten, netwerken, 
onderzoeken, excursies en de ledenservice. 
Actuele thema’s van het Kenniscentrum zijn: 
 

- Burgerinitiatieven 
- Woonvariaties 
- Scheiden Wonen Zorg 
- Langer thuis 
- Zorgvastgoed 
- Woonzorgtechnologie 
- Bijzondere doelgroepen 
- Cijfers en trends 
- Regelgeving 
- Woonomgeving 

 
Het Kenniscentrum is een initiatief van Aedes, 
vereniging van woningcorporaties, en ActiZ, 
organisatie van zorgondernemers. 
Kennispartners zijn RIBW Alliantie, VGN en 
GGZ Nederland.  
 
www.kcwz.nl 
 

Ook te vinden op: 
twitter.com/kcwz 
facebook.com/kcwz.nl 
linkedin.com/company/aedes-actiz-
kenniscentrum-wonen-zorg 
 

 

Coalitie Erbij  
Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid 
 
 
 
 
Met Coalitie Erbij maken organisaties in de 
zorg- en welzijnssector samen een vuist 
tegen eenzaamheid in ons land.  
 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt 
zich sterk eenzaam. De invloed van 
eenzaamheid is groot en leidt tot 
gezondheidsrisico’s en een tekortschietend 
gevoel van welbevinden en geluk. 
Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in 
alle lagen van de samenleving voor en kan 
levens ontwrichten.  
 
Coalitie Erbij en de meer dan dertig bij haar 
aangesloten organisaties werken samen om 
mensen die zich eenzaam voelen of dreigen 
te vereenzamen te steunen. Om de 
samenleving bewust te maken van de 
betekenis van eenzaamheid en van het 
belang eenzaamheid zo veel mogelijk te 
beperken. Omdat elk mens telt bij wie 
eenzaamheid wordt voorkomen of wordt 
verminderd! 
 
Belangrijke terugkerende activiteiten van 
Coalitie Erbij zijn de Week tegen 
Eenzaamheid, het Nationaal Eenzaamheid 
Congres, de Nationale Eenzaamheid Prijs, 
Kom erbij Festivals en De Langste Eettafel van 
Nederland. 
 
www.eenzaam.nl 
www.samentegeneenzaamheid.nl 
 

Houd contact via:  
twitter.com/coalitieerbij 
facebook.com/samentegeneenzaamheid  

linkedin.com/company/coalitie-erbij 
 

http://www.kcwz.nl/
http://www.twitter.com/KCWZ
http://www.facebook.com/kcwz.nl
http://www.linkedin.com/company/aedes-actiz-kenniscentrum-wonen-zorg
http://www.linkedin.com/company/aedes-actiz-kenniscentrum-wonen-zorg
http://www.eenzaam.nl/
http://www.samentegeneenzaamheid.nl/
http://www.twitter.com/coalitieerbij
http://www.facebook.com/samentegeneenzaamheid
http://www.linkedin.com/company/coalitie-erbij

