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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 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.”  
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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.  

 
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 

 


