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Voorwoord 
 
Weer is het land in rep en roer, ditmaal door de toeslagenaffaire. De politiek heeft een overheid opgetuigd met wetten en 

regels die van haar de vijand hebben gemaakt van de armsten, kwetsbaarsten (kinderen) en rechtelozen (vreemdelingen). Ze 

heeft ze niet alleen in de steek gelaten maar ook nog een trap na gegeven. Dit ‘ongehoord onrecht’ is geworteld in 

wantrouwen en opgetuigd met boven rechtvaardigheid gestelde rechtmatigheid. Dat zal niet zo maar veranderen, want we 

leven in een land waarin de top zich heeft losgemaakt van de basis, waarin ons-kent-ons zich verheven voelt boven zij-die 

geen-kant-op-kunnen. Zo bevangen door eigendunk is het hele circus, van Kamers tot rechtspraak, van media tot 

uitvoeringsinstanties, dat ze nu (even) om tegenmacht smeken. Voor de zoveelste keer zullen consultants en bestuurders 

ons laten struikelen over te grote woorden als ‘rechtvaardigheid’, ‘inclusie’, ‘integraal’ en ‘participatie’ en daarmee een 

simpele waarheid verhullen dat wie mensen reduceert tot klanten, er vrede mee heeft dat de zorg, het onderwijs, de 

rechtspraak en het welzijnswerk rechtmatigheid boven rechtvaardigheid blijft stellen. 

SWSL laat zien hoe je tegenmacht zo moet inrichten dat rechtvaardigheid wél voorop komt te staan: van onderop, van 

binnenuit en samen met de mensen die nu gevonnist zijn. Dat vraagt een belangrijke waardenverschuiving: a. je moet 

mensen niet reduceren tot calculeerbare eenheden; b. je moet de moed vinden om ‘echt’ naar ze te luisteren, net zo lang 

tot je ze als mensen gaat zien; c. dat leer je door op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid de connectie met hen te 

maken; d. dan realiseer je je dingen die niet passen in de modellen en prestatie-indicatoren waarmee politici, bestuurders, 

ambtenaren, professionals en instellingen de realiteit van zich af proberen te houden; en e. dan neem je niet langer ‘zeker 

weten’ maar juist ‘onzeker weten’ als vertrekpunt van je denken en doen.   

Waar dat toe leidt, kunnen we dagelijks zien bij SWSL. Nooit hoor ik daar zeggen: ‘Daar gaan we niet over’.  Dat betekent 

niet dat SWSL over alles gaat, maar dat binnen de spanning tussen wat is en wat mogelijk is niets bij voorbaat wordt 

uitgesloten. Dan pas krijgt het woord ‘integraal’, waar beleidsmakers zo achteloos over praten, zijn volle betekenis. Als je de 

kwaliteit van leven van bewoners in de meest kwetsbare buurten van Amsterdam wil meehelpen vergroten, moet je je wel 

bemoeien met het samenspel van politieke, economische, sociale en persoonlijke factoren waarbinnen dat leven zich 

afspeelt: een woonomgeving die door gentrificatie uit het lood raakt, een leefomgeving die door corona en andere crises 

wordt geteisterd, een sociale omgeving die gebukt gaat onder armoede, racisme en uitsluiting. 

Dit jaarverslag maakt van de grote woorden van consultants en beleidsmakers ‘werk’woorden. Het beschrijft de processen 

achter die grote woorden, hoe ze in beweging gebracht kunnen worden. Zo blijkt ‘samen’ niet zonder saamhorigheid en 

versterking van vertrouwen en zelfvertrouwen te kunnen. En ook niet zonder verantwoordelijkheid over en weer: 

‘wederkerigheid’. Dat betekent niet: jij moet iets terug doen voor ontvangen diensten (voor-wat-hoort-wat) maar: we zullen 

nooit accepteren dat bewoners als schaakstukken verschoven worden. De beweging achter wederkerigheid is: we weten dat 

we samen zoveel meer kunnen zijn. Laten we uitzoeken hoe we elkaar meer tot ons recht kunnen brengen! 

Dit jaarverslag laat een aantal ingrediënten zien van zo’n benadering. Zij vraagt om betrokkenheid, dat je je zorgen maakt, 

dat je geraakt wordt, dat je je boos maakt over wat er met bewoners gebeurt en dat je onvoorwaardelijk hun kant kiest. Zij 

vraagt verder om betrouwbaarheid, dat je er voor de bewoners bent en dat je niet na een of twee jaar weer weg bent. Ze 

vraagt ook om bondgenootschappen tussen betrokkenen, wederzijdse erkenning en herkenning en het besef dat je elkaar 

hard nodig hebt om zaken voor elkaar te krijgen. En ze vraagt ook om een dragende visie die als vruchtbare aarde de passie 

in wederzijdse sympathie en gelijkgestemdheid laat groeien. Wat je er onder meer persoonlijk voor terug krijgt is 

helderziendheid (voor wat er speelt aan kansen en problemen, ook die nog verborgen zijn); krediet in je reputatie van 

waardevol persoon, ook bij ambtenaren, bestuurders en professionals; macher, linksom of rechtsom zaken voor elkaar 

brengend, vriendelijk of met gestrekt been. 

Martin Stam 

 



  

 

 

 

  

Leeswijzer  

 
De eindrapportage behelst vier delen, te weten de gerealiseerde activiteiten en programma’s van: 

I. SWSL, stadsdeel Nieuw-West  

II. De Buurtzaak, Slotervaart Noord 

III. Station Wildeman, Osdorp   

IV. SWSL, stadsdeel West 

 

In het eerste deel introduceren we SWSL in het kort. Daarbij zoemen we vooral in op de werkwijzen die SWSL hanteert en 

die de organisatie sterk innovatief maakt. Ook vindt u in deel één informatie over de accommodatie waar de activiteiten 

plaats vinden en haar toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen.  In het tweede deel presenteren wij de activiteiten 

voor Nieuw West. In het tweede deel zetten we uiteen hoe, met wat, met wie we het Huis van de Wijk, De Buurtzaak, 

programmeren en met wat, wie en hoe we actief zijn in het gebied Slotervaart Noord. En in het derde deel van dit 

rapportage vindt u een inhoudelijk verslag van Station Wildeman, gevestigd in Wildeman- en Blomwijckerbuurt te Osdorp en 

geëxploiteerd en beheerd door SWSL. In het laatste deel, deel vier van dit jaarverslag komt het stadsdeel West aan bod. 

Hierin worden de in West gerealiseerde activiteiten en programma’s aan bod.   

Veel leesplezier, 

Emel Can, Hans Krikke, Marijke Verdonk 
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1. Inleiding  
 
SWSL heeft voor het jaar 2020 een werkplan ingediend met de programma`s en activiteiten waarmee zij haar doelstellingen 

en ambities wil bereiken. Twee ambities worden in al deze programma`s en activiteiten steeds concreter: ‘van klacht naar 

kracht’ en ‘van uitsluiting naar collectiviteit’. Een goede afstemming en samenwerking met de informele organisaties, 

formele organisaties, en met de gemeente Amsterdam helpt daar steeds beter gestalte aan te geven. Ook zorgen de 

programma`s van SWSL ervoor dat deze ambities in de wijk steeds meer draagkracht krijgen.  

 

1.1. Corona 
Zoals bekend drong in 2020 het coronavirus ons leven binnen. Ook SWSL moest daartegen maatregelen nemen, met alle 

gevolgen van dien. Zo zijn met ingang van 16 maart in de Ru de Pare Community en De Buurtzaak alle activiteiten 

opgeschort. Wel bleef voor dringende zaken altijd iemand van het team in het gebouw aanwezig. Dit was nodig omdat er in 

de Ru Community organisaties zijn gevestigd, die met kwetsbare groepen werken. Soms was voor hen -  sporadisch, 

onvoorzienbaar en urgent -  opvang nodig, waarbij uiteraard altijd rekening werd gehouden met anti-corona afspraken. 

Denk daarbij aan buurtbewoners met een dringende vraag, en vervolgens de gesprekken tussen deze buurtbewoners met 

medewerkers van Hulp in de Buurt, Welzijn op Recept of van Buurtzorgt over vragen die een onmiddellijke oplossing 

vereisten. Hulp in de Buurt (HIB) en Welzijn op Recept (WoR) hebben verschillende coronamaatregelen genomen om te 

voorkomen dat kwetsbare buurtbewoners door de strikte overheidsmaatregelen in de verdrukking kwamen. De 

welzijnscoaches van WoR ondersteunden hen op veilige afstand en deden soms voor hen de dagelijkse boodschappen.  

  

De bezoekers en gebruikers van De Buurtzaak in het bijzonder en de Ru Pare in het algemeen zijn via een app-groep en de 

mail steeds op de hoogte gesteld van de maatregelen die door de Corona-crisis genomen moesten worden. Gedurende de 

periode dat iedereen zoveel mogelijk werd geacht thuis te werken, hebben de mensen van beheer in het gebouw de nodige 

voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn de multifunctionele ruimtes, activiteitenlokalen, aula op de begane grond en de 

theaterzaal ingericht op de 1,5 meter maatregel. Bij alle sanitaire blokken en bij de hoofdingang zijn handgelcontainers 

geplaatst, in elke activiteitenruimte staat een reinigingscontainer. Ook is er bij alle toegangen tot de activiteitenruimtes een 

instructie A-4tje opgehangen. Voor het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ heeft de SWSL een voorschriftenprotocol opgesteld:  

Voorschriften voor het nieuwe normale. Dit is naar alle gebruikers van het gebouw verstuurd.  

 

De verwachting was dat wij door het opschorten van alle activiteiten en evenementen de afgesproken prestaties niet 

zouden behalen. Deze vreemde tijd heeft echter laten zien dat waar SWSL al jaren voor staat: omzien naar elkaar en streven 

naar een inclusieve, solidaire samenleving, in de praktijk door is gegaan, doordat medewerkers en bewoners met elkaar 

contact hielden en bleven optrekken vanuit de drie SWSL-beginselen: van binnenuit, van onderop en samen. 

 

1.2. Stichting Samenwonen-Samenleven als organisatie 
Als permanent lerende organisatie begon SWSL in 2004 als bewonersinitiatief in o.a. Bos en Lommer. Na deze succesvolle 

pilot maakte SWSL sinds 2011 een verdere ontwikkeling door en groeide daarbij uit tot een stichting met een bijzondere 

werkwijze en missie. Deze stichting is gevestigd in de Ru de Pare Community. 

 

SWSL is in een aantal wijken van Amsterdam actief die gelegen zijn in West, en Nieuw-West. In de hoofdvestiging de Ru Pare 

Community nabij het August Allebéplein heeft SWSL met verschillende partners, variërend van vluchtelingenorganisaties tot 

sociale ondernemers, een krachtige community gevormd:  Ru Pare Community, waar synergievoordelen ten volle worden 

benut vanuit de slogan 1+1=3. Een belangrijke partner in de Ru Pare Community is Huis van de Wijk De Buurtzaak. 

 

SWSL heeft een bijzondere werkwijze waarbij wijkbewoners, met name sleutelpersonen, worden herkend, erkend en 

ondersteund op waar ze goed in zijn.  Ze versterken en ontwikkelen onderlinge, wederzijdse en wijkgerichte solidariteit, 



  

 

 

 

  

samenhorigheid en zien om naar bewoners die in een kwetsbare positie verkeren. 

Dat is één van de prioriteiten. Deze ambitie wordt niet alleen bereikt door bieden 

van concrete hulp en ondersteuning, maar altijd ook door versterking van de sociale samenhang en van de zelfredzaamheid 

van deze bewoners. Al deze activiteiten zijn gericht op het versterken van het vermogen van bewoners om (weer) regie over 

hun leven te krijgen. Solidariteit, saamhorigheid en “wederkerigheid” zijn de kernwaarden van SWSL die hierbij een 

praktische vertaling krijgen. 

 

Vanwege haar expertise(s) speelt SWSL een cruciale rol in de stadsdelen Nieuw-West en West. Daar vooral (maar soms ook 

op stedelijk niveau) werkt SWSL nauw samen met een groot aantal wijkpartners en maakt zij deel uit van netwerken en 

structurele samenwerkingsverbanden. Soms zijn de netwerken en samenwerkingsverbanden door SWSL geïnitieerd. Hierbij 

treedt SWSL vaak op als innovator en ondersteuner, die out of the box werkt, denkt en handelt, steeds vanuit een nauwe 

synergie tussen proces en product, waarbij uiteindelijk de resultaten centraal staan die stroken met bovengenoemde 

ambities en uitgangspunten. Daarin ontvangt SWSL in steeds bredere kring erkenning en waardering: investeren en 

samenwerken met SWSL garandeert blijvende vernieuwing en verdiepende leer- en ontwikkelprocessen! 

 

1.3. Werkwijze en werkvormen SWSL 

 
o De B.O.S.  werkwijze: van Binnenuit, van Onderop en Samen.  

SWSL hanteert de B.O.S. werkwijze en werkvorm. Deze garandeert dat activiteiten en projecten samen met groepen 

bewoners ontwikkeld en uitgevoerd worden vanuit de inzichten en kennis die zij van hun leefwereld hebben. De 

uiteindelijke ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van activiteiten zijn de bewoners zelf. Zij voelen het beste wat past en 

voelen ook als eerste het steentje in de schoen. 

Individuele initiatieven en ambities worden –waar mogelijk- in collectieve verbanden samengebracht. De B.O.S. werkwijze 

wordt gestut door enkele waarden. “Wederkerigheid” is zo’n waarde.  

Een andere waarde die achter de BOS werkwijze schuil gaat, is “samenredzaamheid”. “Individuele zelfredzaamheid” - het 

vermogen tot zelfregie over het eigen leven - is een groot goed. Evenwel wordt ieder mens in collectieve verbanden sterker, 

zelfredzamer en beter in staat om zich te ontplooien en te ontwikkelen.  

o Alle deelnemers worden als participant benaderd en niet als klant of cliënt   

Steeds vaker zien wij de resultaten van de kracht van wederkerigheid als waarde.  Dat is niet zo raar omdat met de waarde 

van wederkerigheid – in combinatie met het B.O.S werkwijze – de talenten, vaardigheden en ervaringskennis van bewoners 

worden gekend, gestimuleerd en benut. 

 

Binnen SWSL zijn enkele programma’s van informele zorg waarbij de inzet van ervaringsdeskundigheid centraal staat. In die 

programma’s is iedereen participant, ook de klagende en hulpvragende bewoners die een beroep doen op de informele 

zorgprogramma’s, participeren. Ieder draagt, als prestatie in wederkerigheid, bij naar vermogen, d.w.z. op basis van eigen 

talent, ambitie, tijd, netwerk en kundigheid. Iedereen doet er toe, iedereen telt mee. Niet als klant en of cliënt, maar als 

participant. De geholpene is altijd ook helper, zo zou je het kunnen zeggen. Belangrijk daarbij is erkenning van verschil en 

ook ruimte voor herstel. Dat wil zeggen dat we verschillen als vertrekpunt nemen en het versterken van krachten als 

‘eindpunt’, waarbij mensen onderweg de gelegenheid krijgen meer zelfredzaam te worden en meer regie over hun eigen 

leven verwerven door te profiteren van ‘de wind mee’ die collectieve verbanden veroorzaken. Daardoor schieten mensen 

aan hun oorspronkelijke doelen voorbij en ontdekken ze dat ze zoveel meer kunnen dan wat instanties en stigma’s hen 

hadden toebedacht (stempels die de Franse schrijver Didier Eribon ‘vonnissen’ noemt: ‘gay, trans, vrouw, zwart, arm maken 

bepaalde levens, bepaalde ervaringen, bepaalde dromen voor ons ontoegankelijk’). 

 

1.4. Ru Paré Community, een mooie, toegankelijke accommodatie  
Stichting SWSL is gevestigd in het gebouw Ru Paré (Chris Lebeaustraat 4), gelegen in hartje Slotervaart. Het is een prachtig 



  

 

 

 

  

gebouw, waar diverse organisaties en bewonersgroepen gebruik van maken. Bij 

binnenkomst komen de bezoekers in het kleurrijke theaterrestaurant, dat ruimte 

biedt aan 250 mensen. Het theaterrestaurant heeft een podium voor talent, kunst en cultuur, maar ook worden er 

regelmatig debatten en seminars georganiseerd. Het gebouw heeft een mooie tuin. Een deel daarvan wordt als moestuin 

gebruikt terwijl het andere (overgrote)  deel is voorzien van picknickbanken, die tussen de vele duurzame bloemen, bomen 

en fruitbomen staan. 

o Fysieke toegankelijkheid  

De laatste jaren zijn de nodige fysieke verbeteringen aangebracht waardoor het gebouw voor verschillende doelgroepen 

toegankelijker is gemaakt. Niet alleen is het gebouw van een lift voorzien, ook zijn de ingangen rolstoelvriendelijk.  

o De keuken als ontmoetingsruimte voor de buurtbewoners 

Als één van de weinige buurtcentra beschikt De Buurtzaak over een aparte keuken voor kwetsbare bewoners (zoals 
vrouwen/meisjes), die vaak geen andere uitgaansmogelijkheid hebben. Hun wederzijdse ontmoeting  vindt in de keuken 
plaats, waar zij een kookclubje hebben gevormd. Zo nu en dan maken ook de zelf- en vrijwilligersorganisaties van de keuken 
gebruik, bijvoorbeeld bij community diners.  
 

2. Werkplannen Nieuw West (stads-breed)  
 

Inleiding  

In dit hoofdstuk presenteren we de in het eerste deel van het jaar 2020 gerealiseerde programma’s voor het stadsdeel 

Nieuw-West. Dit hoofdstuk omvat de volgende programma’s: Hulp in de Buurt in de Jacobgeelbuurt (paragraaf 2.1.); 

Netwerk Informele Zorg Nieuw-West (paragraaf 2.2.); Taal, de sociale basis (paragraaf 2.3.); Commons Lab (paragraaf 2.4.); 

Platform ‘Armen nemen het woord”((paragraaf 2.5.); Welzijn op Recept (2.6); Telefooncirkel (2.7) en Mantelzorg (2.8). 

2.1. Hulp in de Buurt (Jacob Geel) 
 

Inleiding 

Hulp in de Buurt (HiB) is een sociale helpdesk van en voor buurtbewoners. Het is een informeel zorgprogramma dat omziet 

naar de (kwetsbare) ander door een luisterend oor te bieden, door als wegwijzer te fungeren in het doolhof van 

voorzieningen, door de tijd te nemen om te luisteren en door geduld te hebben om samen praktische zaken aan te pakken 

zoals het invullen van een formulier of het lezen en zonodig vertalen van de post van instanties. De bewoners die deze 

informele zorg bieden functioneren als vertrouwenspersonen, vroegsignaleerders en toeleiders naar reguliere vormen van 

welzijn en zorg en werken daarbij vaak – vanwege de inzet op samenredzaamheid – preventief. 

Dit programma is complementair aan de reguliere hulpverlening in zorg en welzijn. De informele zorg via de Hulp in de Buurt 

krijgt vorm via: 

a. Inloopspreekuren; voor bewoners met vragen over formulieren en brieven; ondersteuning op het gebied van 

huisvesting, gezondheid, inkomen, opvoeding, huiselijke vrede, vrije tijd, toeslagen, voorzieningen, uitkeringen; 

b. Een op een afspraken (al dan niet gedurende een bepaalde periode) met een vaste vertrouwenspersoon en of 

aspirant ervaringsdeskundige die een luisterend oor heeft, helpt bij het scherp formuleren van de hulpvraag en bij 

complexe en veelal langdurige problematieken steunt bij het moed scheppen om de hulp van instanties in te 

roepen; 

c. Informatieve (preventieve) bijeenkomsten over huiselijke vrede, inkomen, administratie, gezondheid op locatie 

(dat is daar waar bewoners samenkomen en elkaar treffen: de basisschool, buurtkamer, kerk, moskee, 

sportvereniging, jongerenorganisatie, etc.). 



  

 

 

 

  

 

Een belangrijk uitgangpunt voor het inrichten van HiB is dat het outreachend, in de 

wijk, dicht bij de mensen en samen met buurtbewoners en ervaringsdeskundigen wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Voor het 

vormen van laagdrempelige informele zorg is kennis van de sociale kaart van de buurt nodig en ook veelvuldige afstemming 

met verschillende, in de wijk actieve, formele en informele initiatieven. Zo wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld het 

gebiedsteam, met scholen, met bewonersinitiatieven en sportorganisaties, maar ook met SEZO en het OKT. Daarnaast is er 

een samenwerking met Spuistraat 10 advocaten, voor juridische ondersteuning waar nodig.  

Waarom HiB in de Jacob Geelbuurt? 

De sociaaleconomische positie van een deel van de bewoners van de Jacob Geelbuurt is kwetsbaar: er wonen relatief veel 

mensen met slecht ontwikkelde taalvaardigheden en veel mensen leven in armoede, met schulden en met 

gezondheidsproblemen. 17% van de inwoners is werkloos en 30% behoort tot de categorie minimahuishouden (gebiedsplan 

2020 Slotervaart Stadsdeel Nieuw-West). Armoede leidt tot sociale, economische en culturele uitsluiting en mensen die in 

armoede leven hebben vaak een slechtere gezondheid, meer stress en vaker psychische problemen. Het coronavirus en de 

genomen maatregelen hebben een grote impact gehad op de sociaaleconomische positie van bewoners van de Jacob 

Geelbuurt. Diverse bewoners zijn hun baan kwijtgeraakt. Velen hebben zich in de schulden moeten steken of hebben geld 

moeten lenen van familie en vrienden (Gebiedsjaarverslag Slotervaart 2020, Stadsdeel Nieuw-West).  

Hulp in de Buurt is actief in de Jacob Geelbuurt omdat juist daar vraag is naar ondersteuning van buurtbewoners. 

Ondersteuning in hulpvragen die zij hebben, maar ook in activering van buurtbewoners: in plaats van te kijken naar wat 

iemand niet kan of naar iemands problemen, gaan de spreekuurhouders met bewoners in gesprek om te kijken wat wel 

mogelijk is en waar mensen wel toe in staat zijn. Tijdens en na de coronamaatregelen is deze vorm van laagdrempelige 

informele zorg nog belangrijker gebleken.  

Hulp in de Buurt in 2020 

Op 20 februari 2020 is Hulp in de Buurt in de Jacob Geel feestelijk geopend samen met de stadsdeelvoorzitter, 

buurtbewoners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van verschillende formele organisaties. Gezien de centrale ligging in de 

Jacob Geelbuurt was aanvankelijk gekozen om het spreekuur in het pand van AraCora te houden. Via sleutelpersonen en 

buurtbewoners kwam het team na aanvang ter ore dat deze ruimte minder geschikt is voor vrouwen, omdat het bekend 

staat als ‘activiteitenruimte voor mannen’. Vrouwen zouden zich daardoor niet veilig voelen om naar binnen te gaan met 

een vraag of probleem. Omdat een gevoel van veiligheid en zich welkom voelen van groot belang is voor deze vorm van 

informele zorg is het spreekuur – na overleg met de gebiedsmakelaar – verhuisd naar buurtkamer JaComenius, gevestigd in 

de Jacob Geelstraat. Er is helaas geen WiFi aanwezig in het JaComenius wat het werk van Hulp in de Buurt bemoeilijkt, maar 

de locatie is wel gebruikt voor ontvangst van buurtbewoners die naar het spreekuur toekwamen.  

Door de lockdown die in maart begon heeft het spreekuur in het tweede kwartaal van 2020 een andere vorm aangenomen 

dan initieel bedoeld. Het HiB team heeft zich in deze eerste rare en angstige tijd gericht op eenzame en oudere mensen die 

niet naar buiten konden gaan. Vanuit het netwerk van de Ru Paré en flyers die zijn rondgedeeld in de Jacob Geelbuurt (met 

behulp van de wijkagent) is contact gezocht met buurtbewoners. Het HiB team heeft belrondes gedaan en sprak in de eerste 

lockdown periode wekelijks met een 20tal personen. Ook deden ze een enkele keer boodschappen en werden wandelingen 

gemaakt met eenzame buurtbewoners. Daarnaast werden buurtbewoners telefonisch ondersteund als ze met praktische 

vragen kwamen. Ook is stichting Home Empowerment in deze periode door HiB teamleden ondersteund in verschillende 

taken omdat zij door de lockdown veel hulpvragen kregen. 13 gezinnen zijn via stichting Home Empowerment doorgestuurd 

naar Hulp in de Buurt en er is een voedselactie opgezet voor gezinnen die dat nodig hadden.  

Na de opstart van Hulp in de Buurt was het natuurlijk van belang om het spreekuur bekendheid te geven en buurtbewoners 

te bereiken. Dit werd bemoeilijkt door de maatregelen en de lockdown. Het JaComenius was een aantal periodes gesloten 

en er waren weinig mensen op straat. Toch is er keer op keer naar mogelijkheden gezocht om mensen te ondersteunen en 

bewoners te bereiken. Mensen zijn voor zover mogelijk telefonisch ondersteund en de Ru Paré is gebruikt als locatie om 

mensen te helpen als het echt nodig bleek om met iemand af te spreken, omdat daar de maatregelen in acht genomen 



  

 

 

 

  

konden worden. De mensen die werden bereikt vertelden het vaak door aan hun 

omgeving.  

In de tweede helft van 2020 is HiB doorgegaan met bekendmaking van het spreekuur en ondersteunen van buurtbewoners 

met vragen. Ondanks Covid wisten mensen Hulp in de Buurt te vinden en kwamen ze met een variëteit aan vragen. Van het 

helpen met invullen van formulieren en aanvragen van voorzieningen met de computer tot het hulp vragen bij het leiden 

door een echtscheidingsprocedure, huiselijk geweld, financiële problemen en gewoon een luisterend oor waar net nu door 

sociale isolatie zoveel behoefte aan is. Velen blijven in contact en gaan een vertrouwensrelatie aan, anderen veranderen van 

positie: van hulpvrager naar hulpbieder, of starten een bewonersinitiatief. Ook is gebleken dat zelfs in deze tijd 

verbondenheid kan worden geboden door de nog bestaande buurtinitiatieven te bundelen. Ook zijn er nieuwe initiatieven 

ontstaan zoals een afhaaletentje voor weinig geld en Spullen voor de Buurt, een weggeef initiatief. Voor de 

spreekuurhouders zelf biedt Hulp in de Buurt een weg uit het sociaal isolement, geeft het mensen eigenwaarde en 

zelfvertrouwen. 

Eind 2020 is begonnen met de voorbereiding van een online training voor spreekuurhouders. Zij krijgen een training 

‘vertrouwenspersoon’ gegeven door de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Deze training wordt in 2021 gecontinueerd. 

Ondanks het moeilijke corona jaar heeft Hulp in de Buurt bewezen dat het van groot belang is om deze vorm van 

laagdrempelige informele zorg door te zetten en uit te breiden.  

 

2.2. Netwerk Informele Zorg Nieuw-West 
 
Inleiding 
Sinds 2017 is op initiatief van SWSL het Netwerk Informele Zorg ingericht in samenwerking met VCA en andere organisaties 

waaronder Blik op Talent. Doel van het Netwerk is om kennis, expertises, netwerken en faciliteiten (waaronder m2) te delen 

om de kwaliteit en continuïteit van de geleverde informele zorg te verbeteren, programmatische samenwerking en 

afstemming te stimuleren (tussen informele zorg initiatieven enerzijds en tussen ínformeel – regulier’ anderzijds) maar ook 

om de kwaliteit en continuïteit van de organisatie, financiering, pr en promotie en aansturing van informele zorginitiatieven 

te verbeteren. 

Fasen doorlopen 

In het Netwerk hebben we met elkaar een aantal fasen doorlopen. In de eerste fase van het bestaan van het Netwerk is veel 

aandacht besteed aan een zelfkritische analyse wat we goed kunnen en wat we niet zo goed kunnen, waar verbeteringen 

nodig zijn. Op basis van deze gedeelde analyse is een tweede fase ingegaan in 2019, namelijk de fase van duurzame 

afstemming en samenwerking door met elkaar kennis, expertises en capaciteiten te delen. De derde fase – terwijl we 

ervaringen, capaciteit, voorzieningen, netwerken en faciliteiten delen – gaat over verbetering van de afstemming met de 

ambtelijke- en bestuurlijke organisatie van het stadsdeel Nieuw-West. Wat nog volgt, zal zijn: afstemming en samenwerking 

met de institutionele partners (de reguliere instellingen zorg en welzijn). 

De derde fase 2020 

 

Notitie “ Samen dilemma’s tackelen”. 

De notitie “Samen dilemma’s tackelen” is begin 2020 afgerond. In deze notitie is een inventarisatie opgenomen van 

“kwesties” waar verschillende leden van het Netwerk tegenaan lopen. Het gaat hierbij om structurele knelpunten die de 

continuïteit en kwaliteit van de uitvoering hinderen en soms blokkeren maar ook de relatie (en communicatie) met de 

ambtelijke organisatie onder druk zetten en of ondermijnen.  

De notitie is samengesteld op basis van een rondgang langs de leden van het Netwerk. Een conceptversie van de notitie is in 



  

 

 

 

  

het Netwerk uitvoerig besproken en leidde tot een collectief product.  

Het motief van het Netwerk om deze notitie samen te stellen is in de titel verwoord. Het gaat om een gemeenschappelijke 

opdracht, van het Netwerk en haar afzonderlijke leden en de ambtelijke organisatie (Gebiedspool) om met vereende 

krachten de opgehaalde kwesties te tackelen.  Het motief is door de Gebiedspool herkend en gewaardeerd wat leidde tot 

nader overleg over de vraag met wat, wie, wanneer en hoe de afzonderlijke kwesties getackeld kunnen worden. Na 

samenkomsten met een afvaardiging van het Netwerk en de Gebiedspool is een werkgroep aan de slag die de opdracht 

kreeg met concrete uitvoerbare voorstellen te komen om de kwesties te tackelen. In de werkgroep zitten drie 

vertegenwoordigers van het Netwerk en drie van de Gebiedspool. 

Het voert te ver om in dit kader een opsomming te geven van de te tackelen kwesties. Belangrijk is te noemen dat er zowel 

huiswerk ligt voor het Netwerk en haar afzonderlijke leden, als voor de Gebiedspool. Wat betreft het Netwerk ligt dit 

huiswerk vooral in het verder ontwikkelen van de praktijk van bondgenootschap. Dat wil zeggen, een praktijk waarin het 

vanzelfsprekend is dat faciliteiten, voorzieningen, expertises, netwerken en – indien mogelijk – opdrachten gedeeld worden 

vanuit een samen gevoelde urgentie en verantwoordelijkheid. 

We zullen op stadsdeelniveau binnen het Netwerk een slag moeten maken om bij te dragen en input te leveren voor de 

sociale basis per gebied. Dat wil zeggen dat er een infrastructuur van samenwerking versterkt wordt waarbij het 

complementaire op expertise, netwerken, activiteiten, voorzieningen, faciliteiten en opdrachten wordt getraceerd en 

verzilverd.  

Er zijn enkele voorbeelden in Nieuw-West die mogelijkerwijs als inspiratiebron gebruikt kunnen worden. Het ontsluiten van 

deze initiatieven (de succes- en faalfactoren) ten gunste van leden van het Netwerk, is in de tweede helft van 2020 

geagendeerd.  

De wijze waarop de afstemming, samenwerking en het bondgenootschap tussen de leden van het Netwerk en die leden met 

reguliere instellingen/voorzieningen – zoals de komende Buurtteams – wordt bevorderd, verloopt via “problematiseren”. De 

voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. Het gaat hierbij om het inventariseren van knelpunten (dilemma’s en kwesties) met 

betrekking tot de relatie informeel-formeel. Natuurlijk ook weer niet vanuit een klagende positie, maar zelfkritisch en vanuit 

een nadrukkelijk insteek van co-creatie. Informeel en formeel zullen de kwesties samen moeten (kunnen) tackelen. 

Bijzondere aandacht hierbij is er voor de opgave om de samenwerking op gebiedsniveau te versterken (ontwikkelen) maar 

ook om de werkwijzen die zo kenmerkend zijn voor informele zorginitiatieven en vrijwilligersorganisaties, en hun mogelijke 

onderlinge synergie, scherper te verwoorden. 

De agenda van de leefwereld 

Het Netwerk informele zorg/vrijwilligersorganisaties wijkt af van initiatieven elders in de stad die ook een intentie hebben 

om informeel te integreren in ketens en de sociale basis. In Nieuw-West vormt het Netwerk een vertegenwoordiging van 

initiatieven en activiteiten die geworteld zijn in de leefwerelden van groepen bewoners/burgers. In deze netwerkbenadering 

staan de agenda’s van de leefwerelden centraal.  

In Amsterdam West bestaat er een Platform Informele Zorg, een initiatief vanuit instellingen die deel uitmaken van de 

systeemwereld waarbij enkele informele organisaties zijn aangehaakt. De agenda in West wordt daarmee meer ingekleurd 

door de belangen, werkwijzen en opgaven die geformuleerd zijn vanuit de ambtelijk-professionele structuren. Ook in 

bijvoorbeeld Noord en Oost zijn dergelijke – vanuit systeeminstellingen geïnitieerde - buurtplatforms en overlegstructuren. 

In Nieuw-West ligt het accent meer op het ontwikkelen van collectieve belangenbehartiging van informele 

zorg/vrijwilligersorganisaties (van binnenuit, onderop en samen).  

De mate waarin het Netwerk in Nieuw-West met haar eigenwijze aanpak succesvol is, hangt in hoge mate af van 

bondgenootschappelijke samenwerking tussen de leden. Hier is met klem “bondgenootschappelijk” geschreven omdat het 

niet gaat om ad hoc afstemming en samenwerking tussen concurrent/partners maar om een duurzame inzet van het delen 

van voorzieningen, faciliteiten, netwerken en expertise, opdrachten en om toegang verkrijgen tot inkomstenbronnen op 



  

 

 

 

  

basis van gemeenschappelijk ervaren belangen.  

Aandacht voor deze opgave is en blijft geboden. Hoe kunnen de inzichten, ervaringen, expertises van de afzonderlijke leden 

van het Netwerk, die voortkomen uit verschillende leerwerelden van groepen (kwetsbare) bewoners, collectief gemaakt 

worden en ontsloten ten gunste van een versterkte sociale basis in het stadsdeel? 

Aanjagers van de functie van het Netwerk en onderlinge bondgenootschap 

In 2020 is aandacht gegund aan een thematische samenwerking op het gebied van “dementie”. Twee community building 

organisaties, deel van het Netwerk, namelijk Combiwel en SWSL, hebben in opdracht van Janneke van Zanden, 

accounthouder op “dementie”, samen met andere leden van het Netwerk een info-karavaan ingericht. Verschillende 

netwerken (achterbannen van de lidorganisaties) zijn voorgelicht op dit thema. Zie de rapportage van de info-karavaan op 

dementie elders in dit verslag. 

 

Opvallend bij dit initiatief is hoe eenvoudig en efficiënt, tegen geringe kosten, de expertise en de vertrouwensnetwerken van 

de lidorganisaties zijn benut. Slagvaardig, daadkrachtig, de afzonderlijke expertises en netwerken waarderen en benutten en 

toch in een collectief – verbonden – programma. Het laat zien hoe op thema’s wijk en gemeenschap overstijgend een 

samenwerking vorm en inhoud gegeven kan worden. Voor 2021 staat wederom een dergelijke info-karavaan op stapel. 

 
Een andere aanjager is het onderling delen van expertises. Daarin vervult SWSL een aanjaagfunctie door haar expertise aan 

afzonderlijke lid-organisaties ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de inzet van de kant van SWSL om 

de relatie STOC en Stadsdeel te normaliseren. Maar ook om de betrokkenheid bij de Natuurkamer (fondswerving en 

programmaplan) en SHE (in opdracht van het stadsdeel zorgen voor professionalisering van de organisatie). Daarbij moeten 

we ook niet “informele taal Slotervaart” (zie elders in het verslag) vergeten en evenmin “Samen leren in de wijk”. In dit 

laatste initiatief worden zogenaamde wijkpartners, voornamelijk leden van het Netwerk, vanwege hun expertises en 

praktijken voor een duurzame samenwerking uitgenodigd voor een vernieuwend onderwijsprogramma waarin welzijn, 

onderwijs, kunst en cultuur, sport en spel – domein overstijgend – worden gecombineerd. Samen bouwen basisscholen van 

stichting Westelijke Tuinsteden en 5 wijkpartners, waaronder SWSL, aan een levendige leergemeenschap waarin kinderen 

volop de kansen hebben om talenten te verkennen, te onderzoeken en te ontwikkelen, tijdens en na schooltijd, op school en 

op locatie in de wijk. Met hun inbreng zijn deze wijkpartners mede architect, mede eigenaar en mede uitvoerders van het 

programma Samen leren in de wijk. Een schoolvoorbeeld van integrale wijkaanpak, het benutten van expertises die 

complementair zijn, van bondgenootschap en solidariteit.  Het succes maar ook het leergeld (iets wat echt ook goud waard 

is) dat in Samen leren in de wijk wordt betaald, vindt natuurlijk zijn weg in het Netwerk Informele Zorg. Het is als een 

leervirus. Andere lid-organisaties van het Netwerk zijn meer dan geïnteresseerd om na te gaan of ook in hun wijk een 

dergelijk bondgenootschap met de lokale basisscholen wenselijk en haalbaar is. 

 
Een aanjager voor functioneren van het Netwerk komt uit onverwachtse hoek. Namelijk van een initiatief dat zich bezig 

houdt met zwerfafval. In september 2020 is, mede op initiatief van twee leden van het Netwerk, namelijk Buurtwerkplaats 

en SWSL, het initiatief tot de Vuilnisoproer genomen. Sindsdien is het initiatief uitgegroeid tot een Netwerk van meer dan 25 

initiatieven op zwerfafval en afvalverwerking, stadsdeel breed. De initiatieven bij de Vuilnisoproer overlappen maar voor 

een klein deel het Netwerk Informele Zorg. De inbreng vanuit de Vuilnisoproer in het stadsdeel en dus ook naar het Netwerk 

Informele Zorg zit in het woordje “Oproer”. Dat verwijst naar het feit dat veel bewoners de overlast van (zwerf)afval in het 

stadsdeel meer dan zat zijn. Maar het verwijst  ook naar hoe de gemeente Amsterdam, in het bijzonder 

stadswerken/reiniging, als een rubberen muur functioneert. Bij contact, in geval van klachten, suggesties tot verbetering of 

om welke reden dan ook, denk je dat de muur meegeeft, maar de muur zwiept altijd weer terug. Veel initiatiefnemers op 

het gebied van “schoon, heel en veilig” zijn het falen zat, maar ook het feit dat ze keer op keer niet serieus worden 

genomen. Maar “Oproer” verwijst ook naar iets anders, namelijk dat oproerkraaiers ook actiemiddelen tot hun beschikking 

hebben om hun analyses, commentaren kracht bij te zetten en waardering als gelijkwaardige partner af te dwingen, in dit 

geval met het actiemiddel van “participatie staking”.  Uiteraard is de insteek dialoog en overleg; vertrouwend dat in dialoog 

en in overleg constructieve samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden op basis van gelijkwaardigheid. Evenwel leert 

de geschiedenis dat het gebruik van pressiemiddelen waaronder een vorm van non-coöperatie (= 



  

 

 

 

  

staking), urgent, wenselijk en effectief is om de rubberen muur aan de kaak te 

stellen en uiteindelijk te slechten. 

 

Netwerk bijeenkomsten 

In het jaar 2020, het jaar van de corona lockdown, zijn de samenkomsten van het Netwerk veelal digitaal geweest. Anders 

dan het voornemen voor 2020 heeft SWSL de agenda voor deze samenkomsten voorbereid (onder andere door leden te 

polsen agendasuggesties te doen en of hen te vragen een agendapunt voor te bereiden) en de bijeenkomsten voorgezeten. 

De frequentie was – en blijft ook in de toekomst – maandelijks. De thema’s die aan bod komen, komen vooral voort uit wat 

de leden van het Netwerk zo al bezighoudt, maar ook wat van de kant van het stadsdeel ingebracht wordt, onder andere 

aangaande de toekomstige installatie van de Buurtteams. 

Voor 2021 staat het delen van het secretariaat – en daarmee de agendavoorbereiding – en het voorzitterschap als prioriteit 

aangegeven. Ook zal aandacht gegund worden aan een ander agendaformat. We willen in 2021 toewerken naar een agenda 

format dat grofweg bestaat uit drie onderdelen: a. reflectie op afzonderlijke en of gezamenlijke praktijken, b. de functie van 

het Netwerk ter bevordering van het onderling ‘delen’, en c. de relatie tussen sociale basis, waarvan de leden van het 

Netwerk deel uitmaken, en de Buurtteams. 

 

2.3. Informeel taalaanbod: ’Taal als Sociale Basis’  
 

Inleiding 

Eén van de thema`s, waar een groot aantal leden van het Netwerk Informele Zorg mee bezig zijn, behelst het thema “taal”. 

Deze leden van Netwerk fungeren als het ware als “informele taalaanbieders”. In september 2019 zijn we ermee gestart 

deze informele taalaanbieders/de leden van het Netwerk op Slotervaart niveau uit te nodigen. Dit initiatief vormt een mooie 

illustratie van de vraag hoe binnen het Netwerk Informele Zorg thematische samenwerking gerealiseerd kan worden.  

In het kader van de doorontwikkeling van de ‘eigen kracht’ van de informele zorgaanbieders is het thema ‘Taal als Sociale 

Basis’ (versterking van samenwerking en waardering van informeel taal aanbod) vanaf 2020 doorontwikkeld.  Geconstateerd 

kan worden dat de informele taalaanbieders nog lang niet altijd gewaardeerd en erkend worden voor hun belangrijke 

bijdrage aan het bevorderen van taalvaardigheid in Slotervaart, en daarmee aan sociale cohesie, participatie en meer 

zelfredzaamheid van bewoners, wat door een taalbarrière wordt belemmerd. Desondanks blijven taalachterstand en 

laaggeletterdheid onder deze groepen de belangrijkste belemmeringen om volwaardig aan de samenleving mee te kunnen 

doen. Vergeleken met de rest van Amsterdam drukken laaggeletterdheid en taalbarrières hier een zwaar stempel op de 

kwaliteit van leven. Des te meer is het van groot belang het thema taligheid in Amsterdam Nieuw-West meer aandacht te 

geven en verder te ontwikkelen. 

Voortgang in 2020 

Vanaf januari 2020 zijn de geplande acties samen met de gebiedscoördinator opgepakt. Zo is er veldwerk verricht ten 

aanzien van het voornemen om over informele taalaanbieders een film te maken. Hiertoe is de filmmaker een aantal keren 

bij de taallessen langsgegaan en voerde hij gesprekken met hen die de vrijwillige taallessen verzorgen. In dit kader vonden er 

ook twee grote bijeenkomsten plaats, van waaruit specifieke acties concreet werden aangepakt. 

o Bijeenkomst juli 2020 

Begin juli was er een bijeenkomst van informele taalaanbieders uit Slotervaart, waarbij tevens een ambtenaar van het 

stadsdeel, een vertegenwoordiger van Startpunt alsmede een leer -en brugfunctionaris van een basisschool in Slotervaart 

aanwezig was. Het doel van deze samenkomt was: 

- Verkennen hoe informele voorzieningen elkaar vanuit wederzijdse behoeften en erkenning kunnen versterken (tussen 

informele 1+1=3); 



  

 

 

 

  

- Verkennen hoe formeel en informeel vanaf heden beter met elkaar kunnen 

communiceren en samenwerken (complementair, 1+1 = 3); 

- Verkennen hoe informeel aan de ene en formeel aan de andere kant in de toekomst beter kunnen samenwerken vanuit 

principes van gelijkwaardigheid zodat er wederzijdse erkenning en co-creatie plaatsheeft.  

 

o Eén en ander heeft concrete actiepunten en afspraken opgeleverd:  

 

- Zo hebben de informele taalaanbieders vastgesteld dat de wil tot intensievere samenwerking, zoals die in het overleg 

van september 2019 was afgesproken, nog steeds geldt. Corona heeft veel praktijken en plannen tijdelijk op een laag 

pitje gezet, maar verwacht wordt dat er per juli 2020 volop aan de acties gewerkt gaat worden.  

- Ook is er op deze bijeenkomst de verwachting uitgesproken dat wij een beeld van het gemeentelijke taallandschap – de 

infrastructuur- gaan krijgen, wat nu een dorre indruk maakt, waarin Toptaal de hoofdmoot van het geld ontvangt in ruil 

voor een formeel aanbod, dat neigt naar afromen van cursisten die het meest kansrijk zijn in termen van scoren op de 

formele eindkwalificaties. We zullen Toptaal houden aan de belofte waarmee ze de aanbesteding voor 2021 heeft 

gewonnen: meer samenwerken met het informele aanbod. Hoe gaan we de botsende logica`s van enerzijds 

klaarstomen voor een taaltoets vanuit een verdienmodel (formeel) en anderzijds ontwikkelen van Nederlandse 

taalbeheersing vanuit empowerment en solidariteit (informeel) als vertrekpunt nemen voor co-creatie?  

- Een werkgroep gaat eind 2020, begin 2021 de afspraken verder uitwerken;  

- De werkgroep gaat eind december, begin 2021 een Plan van aanpak opstellen. Dit plan zal als onderlegger voor het 

gesprek met het stadsdeel, de gemeente en Toptaal worden benut. Van daaruit zullen we vaststellen of/hoe we met 

elkaar complementair kunnen zijn. Dit programma wordt in 2021 besproken in de bijeenkomst met informele 

taalaanbieders.   

- De filmmaker Leendert Pot gaat eind 2020, begin 2021 een aantal taalvoorzieningen bezoeken en in 2021 gaat hij de 

verzamelde informatie vastleggen in een film.  

Bijeenkomst december 2020 

Het Plan van Aanpak dat opgesteld is door een werkgroep is bij de brede bijeenkomst in december gezamenlijk besproken. 

Naast de informele taalaanbieders waren er ook enkele stakeholders (formele organisaties) bij aanwezig. Bij deze 

bijeenkomst lag de nadruk op vraag hoe we ons gemeenschappelijke doel kunnen bereiken en m.n. hoe we een 

gemeenschappelijke agenda kunnen vaststellen. Van verschillende kanten is de indruk gewekt dat de verbinding tussen 

informele en formele taalaanbieders in Amsterdam West al veel beter verloopt en dat we daarom kunnen leren van de good 

practices. Afgesproken is om deze good practisis uit nodigen in een volgende bijeenkomst om wat elkaar te leren.  

 

o De werkgroep en Plan van Aanpak 

Vanaf september is de werkgroep bestaande uit twee taalaanbieders, medewerker De Buurtzaak en Martin Stam (voorzitter 

Taalbijeenkomsten), aan de slag gegaan om de afgesproken ambities uit te werken in een zogeheten Plan van Aanpak. 

Daarin staan de wensen, signalen en ambities van de informele taalaanbieders geformuleerd, met als focus de vraag hoe wij 

in stappen de verbinding tussen formeel en informeel willen realiseren. Het plan kent korte en lange termijn doelen. Onze 

belangrijkste korte termijn doelen zijn: de wens dat wij als informele taalvoorzieningen in Slotervaart met elkaar verbonden 

willen zijn, het vaststellen van een gemeenschappelijke agenda (waarvan dit programma de eerste versie vormt), en de 

ambitie van ons, de informele taalaanbieders in Slotervaart, om meer manieren te gaan zoeken om elkaar te versterken met 

de kennis, de informatie, expertises en materialen die we hetzij al in huis hebben of waar we samen naar op zoek gaan. 

Onze lange termijn doelen betreffen o.a. elkaar te helpen met een subsidieaanvraag voor volgend jaar waarbij zowel de 

samenwerking tussen informele als de met formele voorzieningen (Toptaal) is uitgewerkt.  

o Gesprekken met de docenten 

Er zijn tal van bijeenkomsten geweest met enkele vrijwillige docenten, die lesgeven bij informele taanbieders, o.a. de 

vrijwillige docenten van Stichting Ade (Eritrese organisatie) en de vrouwenorganisatie ATKB. Vanwege corona betroffen dat 



  

 

 

 

  

één op één bijeenkomsten. In deze samenkomsten kwam vooral het ontbreken 

van het materiaal aan de orde, maar ook het verbinden van de cursisten met 

andere voorzieningen (zoals cursussen, stage- en leerwerkplaatsen) en het faciliteren van digitale lessen (digitaal vergaderen 

en onderwijzen). Deze organisaties zijn door De Buurtzaak begeleid in het aanvragen van een bewonersinitiatief zodat zij 

een cursus konden volgen in online vergaderen met Zoom.   

Hoewel wegens corona de groepsbijeenkomst met de docenten naar 2021 uitgesteld is, bestaat er bij de vrijwillige docenten 

grote behoefte om bij elkaar te komen, ten einde kennis, expertise, ervaringen en informatie te delen.  

2.4. Commons Lab   
 

Inleiding 
In het jaar 2018 is door SWSL het initiatief Common Labs gestart.  Na een eerste investering van de kant van SWSL is voor de 

daarop volgende jaren (2019 en 2020), met succes, een beroep gedaan op het stadsdeel voor financiële ondersteuning. 

Inzet van SWSL met Commons Lab is het verbinden van praktijken van “commoning” met een reflectie op het fenomeen 

“commons”. Bij elk Lab staan een of meerdere casussen of praktijken centraal. Dit veelal aan de hand van een thematische 

invalshoek. Commons richten zich op schaarse, maar waardevolle goederen en diensten die door de markt en de overheid 

worden verwaarloosd of uitgesloten, maar die juist voor mensen in kwetsbare posities van grote betekenis zijn. SWSL wil 

structureel met het verschijnsel Commons bezig zijn en ‘commoning” gemeengoed laten worden in Nieuw West.  Commons 

is een krachtige aanjager en stimulans voor de inclusieve, gemeenschappelijke (solidaire) en circulaire volheid van de 

dagelijkse wereld.  

 

Voor het jaar 2020 stond de ambitie centraal om een cultuur te creëren, waarin de deelnemende commonsinitiatieven naar 

mogelijkheden zoeken om te delen, gemeenschappelijkheid te traceren en deze te benutten ten gunste van het versterken 

van de eigenheid en van het gemeenschappelijk belang.  

 

Voor 2020 waren we van plan om drie nieuwe accenten aan te brengen. De eerste was om kruisbestuiving te faciliteren: 

synergie tussen verschillende commons praktijken. En wel zo dat commonsinitiatieven van welzijn, vastgoed, groen, 

duurzaam elkaar inspireren en beïnvloeden. Vaak zijn het gescheiden circuits en netwerken, groen doet het met groen, 

duurzaam met duurzaam, etc. Kennis en expertises worden niet of nauwelijks gedeeld in netwerken die met andere thema’s 

aan de gang zijn. Dat is jammer omdat er zo veel (kennis, ervaring) onder de radar blijft. Het tweede accent dat hierop 

aansluit hebben we tijdens voorgaande Labs weleens “de omgekeerde Matroesjka” genoemd. Een commons initiatief begint 

bescheiden en klein, maar bij voortgang en doorontwikkeling bouwt de commons zich uit. In het kleine poppetje blijkt veelal 

een groter poppetje schuil te gaan. Dit kan men ook veroorzaken door doelbewust verschillende domeinen met elkaar te 

verbinden. Het derde accent betreft het thema van “solidariserende wijkeconomie”. Als lokale stakeholders op het gebied 

van participatie, arbeidstoeleiding, arbeid en arbeidsmarkt in een commoning verband gemobiliseerd worden, kan daardoor 

een solidariserende wijkeconomie versterkt worden waarin geldstromen langer in de wijk blijven en een muliplier-effect 

kunnen hebben.  

 

Het Commons Lab is in de afgelopen jaren een waar laboratorium geweest. Uit het Lab zijn nogal wat initiatieven 

voortgekomen, zoals het initiatief van de “Energie Coöperatie Westerlicht” (zie elders in dit verslag) maar ook heeft het een 

slinger gegeven aan de Coöperatie “Samen aan de slag”, een coöperatief initiatief van 8 wijkorganisaties in Slotervaart. Ook 

“Samen leren in de wijk” is aangejaagd door Commons Lab. “Samen leren in de wijk” is een vernieuwend initiatief waarin 

basisscholen met wijkpartners samen op trekken om een levendige leergemeenschap te bouwen waarin kinderen volop 

kansen kunnen benutten om talenten te verkennen, te onderzoeken en te ontwikkelen, tijdens en na school, op school dan 

wel op locatie in de wijk (zie de paragraaf hierboven over dit initiatief).   

 

Centraal bij commoning in de bovengenoemde initiatieven staat het B.O.S principe (van Binnenuit, van Onderop en Samen). 

Met dit principe bouwen we aan een gemeenschappelijk platform, waarop we een visie delen, maar ook belangen, zodat 



  

 

 

 

  

1+1 drie wordt. Dit gebeurt door netwerken, voorzieningen, faciliteiten, vierkante 

meters, kennis en opdrachten met elkaar te delen. Hiermee veranderen de 

onderlinge relaties van verkennende (of zelfs wantrouwende) in bondgenootschappelijke. In combinatie met het delen van 

de waarden van wederkerigheid, inclusiviteit en solidariteit, streeft het Commons Lab naar praktijken van collectief 

eigenaarschap en governance.  

In de genoemde initiatieven wordt gebouwd aan een gedeelde ervaring dat relaties gebaseerd op bondgenootschap een 

meerwaarde hebben boven relaties die gekleurd worden door concurrentieverhoudingen. Dit stelt ons weer in staat om uit 

een kleiner initiatief een groter initiatief te halen (de omgekeerde matroesjka), voorzieningen, faciliteiten en dergelijke 

meervoudig te gebruiken en samen met anderen – domein overstijgend – integraal te werken. 

 

In andere initiatieven waarbij SWSL (mede) het voortouw heeft genomen of neemt, zoals bijvoorbeeld De Vuilnisoproer 

Nieuw West, (zie elders in het verslag) vinden we steevast elementen van de commoning praktijk terug. Vooral waar het 

gaat om het “delen”, de praktische uitwerking van de waarde van wederkerigheid. 

 

In de organiserende werkgroep van het Commons Lab zit een medewerker van SWSL, aangevuld door enkele experts (Jurgen 
van de Heyden, betrokken onder andere bij de Ella Vogelaar Academie en landelijke vereniging van zorgcooperaties) en 
twee wetenschappers (Martin Stam en Henk Wagenaar) 
 

De Labs 

De coronacrisis verstoorde de Commons Lab plannen voor 2020 nogal. Het eerste Lab vond net voor de lockdown plaats, 

begin maart, en had als thema ‘Commoning in de Buurt’. Diverse commonspraktijken uit Slotervaart waren aanwezig en 

gaven een presentatie. Henk Wagenaar legde de gepresenteerde initiatieven vervolgens langs de meetlat van Ostrom, één 

van de meest gezaghebbende denkers over commons. De discussie ging over wat commoning precies is en hoe een 

commonsinitiatief zich verhoudt tot de overheid – iets waarover de initiatieven verschillende posities innemen aangezien ze 

in totaal verschillende contexten fungeren.  

 

Het tweede Lab werd meerdere keren uitgesteld door de coronacrisis en vond uiteindelijk eind september plaats. Tot een 

paar dagen van tevoren was het de bedoeling dat deze live in de Ru Paré zou plaatsvinden maar vanwege de opkomende 

corona golf in Amsterdam hebben we deze toch last-minute verplaatst naar online via zoom. In het thema ‘Mixed Commons’ 

kwamen de drie accenten terug. Kennis over de commons werd toegepast op initiatieven waar de gemeenschap de regie 

herpakt van de markt en staat. Initiatieven waar nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid ontstaan doordat ze mixen. 

Bijvoorbeeld waar duurzaamheidsinitiatief mixt met armoede-bestrijding, dagbesteding met job creation en groen beheer, 

zorg met welzijn, huisvesting etc etc. De besproken praktijken waren zorgcoöperaties als voorbeeld van mixed commons, 

Samen aan de Slag, Samen Leren in de Wijk en het Koffiehuis op de Haarlemmerstraat.  

 

Vanwege het uitstellen door de coronacrisis was het derde Lab ook het laatste van het jaar. Aangezien geld en macht als 

onderwerp altijd op de achtergrond aanwezig is, zijn we een tweeluik met dit onderwerp begonnen om dit te verdiepen. 

Met onderzoeker Harm van den Heiligenberg gingen we in op de omvang en aard van de commonsbeweging in Europa en 

hoe deze zich verspreidt. We blikten terug op het succes van windmolen-pioniers in Waterland, die hun rendement 

maatschappelijk inzetten in de regio. En we gingen in gesprek met stadsmaker Jeroen Jonkers, kartrekker van het 

vernieuwingsproject rond Plein 40-45, over macht en de overheid. Begin 2021 volgde het tweede deel van het tweeluik. 

 

Ondanks de coronacrisis zijn we gestaag verder gegaan met kenniswerving, het verbinden van theorie met praktijk en het 

uitwisselen van inzichten, ervaringen en netwerken. Het gedwongen gebruik van Zoom als ruimte voor de Commons Labs 

heeft zijn voor- en nadelen. Mensen hoeven niet te reizen en inhoudelijke presentaties en discussies zijn goed mogelijk. Wel 

is het minder laagdrempelig voor sommige groepen en is het al snel een stukje minder participatief voor de deelnemers. 

Daarnaast is het vooral de netwerk-component van de Commons Labs die verloren gaat wanneer deelnemers niet informeel 

kunnen kletsen na afloop. Hopelijk is het in de loop van 2021 weer mogelijk om het Commons Lab weer (gedeeltelijk) live te 

organiseren in de Ru Paré. 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

2.5. Platform Armen nemen het woord; allianties tegen armoede 
 

Inleiding 

Voor SWSL is armoedebestrijding een belangrijke speerpunt. Immers, Amsterdam staat in het land op de derde plaats met 

een aandeel van 14,2 procent huishoudens met een laag inkomen. Veel huishoudens kunnen niet goed rondkomen en veel 

kinderen leven op of onder de armoedegrens. Deze huishoudens moeten rondkomen van een minimuminkomen en lopen 

het risico om langs de lijn te belanden. Stadsdeel Nieuw-West scoort hoog als het gaat om het percentage van huishoudens 

dat leeft op of onder de armoedegrens.  

Vanaf 2017 is er een serie armoededebatten georganiseerd in De Buurtzaak/Huis van de Wijk. Veelal met input van de 

armen zelf (vandaar ook: Armen aan het woord). Arme mensen gingen in debat en in gesprek met vertegenwoordigers van 

de lokale overheid, overheidsinstanties en beleidmakers.  Het initiatief “Armen nemen het woord” bouwt op deze 

geschiedenis voort.  Voor SWSL is een collectieve aanpak van armoede, van binnenuit, van onderop en samen maatgevend. 

Dat doet zij door  een platform in te richten voor mensen in armoede. Daar kunnen ze input geven over acties die nodig zijn 

om armoede te bestrijden. Met hun zeggenschap wordt de ervaringskennis van mensen in armoede benut. Het Platform 

probeert zowel de kennis en expertise als het commitment en het activisme van arme bewoners samen te  brengen in 

collectieve vormen. Naast zeggenschap vraagt dat om de ontwikkeling van specifieke vormen van democratisering. 

Doelen platform ‘Armen nemen het woord’ 

Bij het platform wordt een serie “armoede-debatten” gevoerd  waarin mensen in armoede allereerst samen een heldere kijk 

op de problemen ontwikkelen, op de oorzaken van verarming, op langdurige armoede en op sociale uitsluiting. Vervolgens 

wordt samen een visie ontwikkeld over het overheidsbeleid aangaande armoedebestrijding. Daaruit moeten collectieve 

acties en in het verlengde daarvan vormen van politieke actie opgezet worden. 

Coronacrisis maakt de armoede zichtbaar 

De coronacrisis maakt duidelijk wat de barsten in het systeem waren, die nu vaak scheuren zijn geworden. Het maakt de 

tegenstellingen door armoede in de samenleving (in de gezondheidszorg, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt) zichtbaarder 

maar ook groter. Het Platform zal  hier apart aandacht aan besteden.  

De in 2020 gerealiseerde acties/activiteiten 

Door de coronacrisis zijn de geplande acties wat verschoven. Inmiddels is een denktankgroep opgestart die het 

bovenstaande na de zomer concretiseert, te beginnen met oprichting van een Platform.  

De denktankgroep bestaat uit informele organisaties en/of individuen die veel te maken hebben met acties en programma’s 

gericht op bestrijding van armoede. In twee bijeenkomsten heeft de denktankgroep meegedacht over wat de rol zou kunnen 

zijn van het Platform in Nieuw-West en over wie er in het platform moet komen gelet op een vertegenwoordiging van 

mensen uit verschillende wijken van stadsdeel. Het streven is hierbij gezamenlijk verschillen door cultuur, achtergrond, taal, 

geloof, etc., vanuit armoedebestrijding op een gemeenschappelijke noemer te brengen. moeten kunnen brengen, naast 

nuancering van de verschillen. 

De denktankgroep ondersteunt ondertussen ook debatten in andere stadsdelen. Daarnaast buigt zij zich over de vraag welke 

onderwerpen zich lenen voor debatten, hoe het Platform daarbij een rol kan spelen, en hoe gemeenteraad, 

bestuurscommissie en maatschappelijk werk benaderd en gevoed kunnen worden.  

Een werkgroep uit denktank die actief is in Nieuw-West  

De denktankgroep heeft een werkgroep opgericht die zich buigt over de vraag hoe het specifieke in de 



  

 

 

 

  

ervaringsdeskundigheid en in de verhalen van de mensen zelf, naar voren gebracht 

kan worden. Allereerst bij de betrokkenen zelf:  hoe zij er mee omgaan, hoe zij het 

zelf beleven ze, welke oplossingen zij zelf zien. Een van de werkgroepen die nu al actief is, bestaat uit vertegenwoordigers 

van informele zorgorganisaties onder begeleiding van een medewerker van SWSL. Deze werkgroep gaat de bewoners in 

armoede ondersteunen bij de gesprekken met gemeenteraad, met de  beleidsmedewerkers van de stadsdelen en met het 

maatschappelijk werk. Tegelijk helpt deze werkgroep ook hoe de ervaringskennis van betrokkenen zijn eigen vorm kan 

vinden. Vorm en ook inhoud liggen niet vast en worden ontwikkeld met de ervaringsdeskundigen zelf. De ervaringsverhalen 

moeten empathie kunnen oproepen bij de bondgenoten die ‘solidair’ met hen willen zijn. En ze moeten bijdragen aan 

heldere oplossingen. 

 

2.6. Welzijn op Recept (WoR)  
 

Welzijn op Recept (hierna te noemen WoR) is een methode om een brug te slaan tussen zorg en welzijn. Het doel is het 

opbouwen van een structurele samenwerkings- en verwijsrelatie tussen welzijn en de eerstelijnsgezondheidszorg. 

Eerstelijnsgezondheidszorg betreft onder andere de zorg van huisartsen, fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk 

en wijkverpleging. Sinds 2016 voert SWSL het WoR uit in Slotervaart.  

Voor 2020 hebben wij een aanvraag gedaan voor 50 WoR trajecten. Daarnaast hadden we nog 14 trajecten uit 2019 jaar die 

nog niet vervuld zijn. Dat brengt het totaal op 64 nog te vervullen trajecten. In 2020 is er tot nu toe 1 dame naar ons 

doorverwezen, wat betekent dat er voor de rest van dit jaar nog 63 trajecten vervuld kunnen worden. Op dit moment 

hebben we een welzijnscoach en een coördinator WoR die hiermee aan de slag gaan.  

Door de coronacrisis hebben we de deelnemers van WoR niet naar de activiteiten kunnen begeleiden, maar is er wel 

wekelijks contact met ze. Voor een aantal kwetsbare, niet mobiele deelnemers zijn tijdens de lock down wekelijks 

boodschappen gedaan.  

o Nieuwe acties gericht op werven van meer WoR deelnemers 

Met ingang van 1 maart 2020 is er een nieuwe collega als coördinator Zorg en Welzijn aangesteld. Haar belangrijkste taak is 

om het WoR programma door te ontwikkelen. Concreet beteken dit o.a. netwerkontwikkelingen rondom WoR contracteren 

met de eerstelijns zorgverleners en begeleiden van activiteitenbegeleiders. Tijdens de lock down werden er onder 

begeleiding van de coördinator al enkele eerstelijns zorgverleners benaderd.  Vanuit een gezondheidscentrum en drie POH’s  

(praktijkondersteuner GGZ) kwamen verzoeken om toeleiding van deelnemers.  

Door de implicaties van de corona-uitbraak sinds half maart verloopt de actie moeizaam dat participanten zich via huisartsen 

aanmelden.  We hadden namelijk vanuit de gemeente het verzoek gekregen om huisartsen niet te storen, die immers 

momenteel druk waren met het verzorgen van o.a. coronapatiënten en het beantwoorden van vragen over corona. Door dit 

alles is de opbouw van contact met huisartsen in de wijk niet van de grond gekomen. Na de zomer, en na een periode van 

stilstand, toen zo goed als alle activiteiten weer zijn opgebouwd is in overleg besloten om voor 2021 voor Welzijn op Recept  

opnieuw een budget aan te vragen. In de rest van Nieuw-West is Combiwel de uitvoerder van Welzijn op Recept waarbij 

geldt dat zij daar ondertussen ervaren en sterk in is omdat zij sinds 2016 begonnen waren met het opbouwen van contacten 

met alle huisartsen in Slotervaart. Het was daarom verwarrend voor de huisartsen dat zij werden benaderd door een tweede 

organisatie. Afgesproken is dat Combiwel in het komende jaar de WoR voor heel Nieuw-West gaat uitvoeren. In oktober 

vond de overdracht plaats van Welzijn op Recept in Slotervaart Noord (naar Combiwel).  In het laatste kwartaal van 2020 zijn 

afspraken en verdere overdracht uitgewerkt, waarbij de activiteiten die in het huis van  de Wijk de Buurtzaak, ten behoeve 

WoR deelnemers, zijn opgezet worden doorgezet (o.a. de wandelgroep en de spelletjesmiddag). Combiwel is op de hoogte 

van alle activiteiten in Slotervaart Noord en weet de weg te vinden naar Buurtzaak als het gaat om het vinden van 

deelnemers van WoR in 2021. 



  

 

 

 

  

De activiteiten die georganiseerd waren voor de WoR participanten verliepen heel 

goed. Deze activiteiten in De Buurtzaak waren ingedeeld in zes 

welzijnsarrangementen te weten: ‘leven in balans’, ‘leren en ondernemen’, ‘bewegen met plezier’, ‘smakelijke 

ontmoetingen’, ‘creatief en kunstzinnig’ en ‘sociale contacten ontmoeten’. De Ru Paré Community voldoet aan deze 

behoefte, omdat er verschillende organisaties gevestigd zijn, die die diverse activiteiten organiseren. Waarbij in de 

Buurtzaak regulier activiteiten plaatsvinden, die door buurtbewoners worden georganiseerd. Soms organiseert de 

welzijnscoach ook specifieke activiteiten ten behoeve van de participanten van de WoR.  

o Voortzetting wandelgroep als een succesvolle activiteit  

De in samenwerking met het Team Sportservice georganiseerde wandelgroep is een mooi voorbeeld van een activiteit 

die vanuit De Buurtzaak georganiseerd wordt ter bevordering van vitaliteit en sociale contacten. Elke donderdag is er 

een wandeling naar het Rembrandpark en bij terugkomst wordt er bij De Buurtzaak een gezonde lunch genuttigd. Deze 

wandeling wordt onder begeleiding van twee buurtsportcoaches en een vrijwilliger van De Buurtzaak verricht. Ook in 

2021 wordt de wandelactiviteit voortgezet. 

 

2.7. De Telefooncirkel 
 

Inleidend 
De Telefooncirkel is opgezet om eenzaamheid en uitsluiting te voorkomen van 80+ers die in Osdorp en Slotervaart leven en 
hen sociale veiligheid te bieden. Sinds 2016 begeleidt SWSL de telefooncirkel in Osdorp en Slotervaart. De uitvoering 
geschiedt door vrijwilligers, die zelf ook tot de ouderengroep behoren. Dit project is door zes oudere vrijwilligers opgepakt, 
die allen 75 plussers zijn. Zij doen een dagelijkse belronde naar niet zelfredzame en of eenzame ouderen..  
 

Voortgang 2020 
Omdat de aanvraag voor een financiële bijdrage voor 2020 door het stadsdeel niet is gehonoreerd, in het kader van de 
sociale basis, zijn de vrijwilligers van de Telefooncirkel erop geattendeerd dat ze subsidie kunnen aanvragen die in De 
Buurtzaak en het Blommetje beschikbaar voor bewonersinitiatieven beschikbaar zijn. Ondanks de ondersteuning door het 
team van De Buurtzaak bleef het indienen van een aanvraag in twee verschillende wijken stressvol en ingewikkeld voor deze 
vrijwilligers, die immers allen op leeftijd zijn. Desondanks is het gelukt om een bedrag beschikbaar te stellen, waar de kosten 
van de telefooncirkel en ook het presentje tijdens de kerst uit betaald kunnen worden.  

Meer aandacht voor eenzame ouderen tijdens corona 
Door corona werd het nog belangrijker om dagelijks de telefooncirkel te draaien. Door de coronamaatregelen zaten de 
deelnemers van de Telefooncirkel lang thuis en gingen de koffieochtenden niet door Enkele deelnemers die zich erg 
eenzaam voelden, hebben een enkele keer thuis bezoek gehad van een vrijwilliger. Uiteraard met inachtneming van de 
coronamaatregelen. Met de kerst hebben de deelnemers in plaats van een kerstdiner een pakket ontvangen met gezonde 
versnaperingen, zodat zij in deze eenzame dagen toch nog even in  het zonnetje werden gezet.  
 

2.8. Mantelzorg  
 

In Slotervaart leven bewoners die naast dat zij voor hulpbehoeftige familieleden moeten zorgen ook vaak met armoede en 

sociale uitsluiting. Een substantieel aantal van hen heeft daarnaast met een taalbarrière te maken; nog een obstakel dat 

overwonnen moet worden om  gebruik te kunnen maken van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. Dit 

geldt in het bijzonder voor een fors aantal bewoners woonachtig in de Jacob Geelbuurt, de Jongkindbuurt, Overtooms Veld 

en Geuzenveld-Slotermeer. Veel in Nieuw-West woonachtige mantelzorgers behoren tot het harde bestand van langdurige 

armoede. Ze zijn belast met zware zorgtaken en hebben ook met ernstige armoede te maken.  



  

 

 

 

  

 

In 2019 heeft SWSL in samenwerking met Combiwel een mantelzorgprogramma 

ontwikkeld en uitgevoerd. Het ging om een combinatie van informatie, lotgenotencontact, maar ook ontspanning met als 

doel voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Zo werd ook contact met lotgenoten en vrijwilligers mogelijk.  

Voor 2020 hebben de Huizen van de Wijk elk afzonderlijk de aanvraag ingediend. In 2020 is de focus op zowel ondersteuning 

en bewustwording als op het inrichten van een ontmoetingsplek voor mantelzorgers in Slotervaart komen te liggen. Het 

uitgangspunt hiervan is dat mantelzorgers voldoende ruimte, begeleiding en ondersteuning krijgen zodat zij uiteindelijk hun 

eigen activiteiten zelfstandig kunnen ondernemen en ontplooien. Deze activiteiten moeten leiden tot het ontmoeten van 

lotgenoten, wisselen van ervaringen, vergaren van kennis en informatie, maar vooral tot ontspanning. Omdat zij doorgaans 

met zorg bezig zijn, hebben vele mantelzorgers een eenzaam leven. Door het organiseren van structurele ontmoetings- en 

ontspanningsbijeenkomsten wordt deze eenzaamheid minder. Uitgangspunt hierbij is dat er met wensen en behoeften van 

mantelzorgers rekening wordt gehouden: noodzakelijk hierbij is maatwerk.  

Mantelzorgers maken gebruik van Hulp in de Buurt 

Binnen Hulp in de Buurt is er  in 2020, tijdens corona,  door mantelzorgers regelmatig een beroep gedaan op de aangeboden 

hulp. Dat gaat vaak om mantelzorgers met een migratieachtergrond, maar het gebeurt ook bij autochtone bewoners die te 

maken hebben met armoede of geen familie hebben in de buurt.  Wat uit het spreekuur naar voren komt, is dat het juist de 

eerste groep is die in coronatijd de weg niet heeft kunnen vinden naar algemene voorzieningen die de zorg makkelijker 

maken. Het gaat om bewoners die het vanzelfsprekend vinden dat zij hun hulpbehoeftige familielid(leden) dag en nacht 

verzorgen. Iets wat zij doen zonder steun van buitenaf. De gevolgen kunnen overbelasting zijn en een sociaal isolement, 

waardoor zij nauwelijks participeren in hun buurt of wijk. Ervaringsdeskundigen bij Hulp in de Buurt signaleren dat de 

mensen die tot deze groep behoren vaak klachten van overbelasting vertonen, en of klachten van somatische aard zoals 

rugpijn, hoofpijn, depressies of slaapproblemen.  

Online Yogalessen voor de mantelzorgers 

Vanwege corona zijn de ontmoetingsbijeenkomsten van donderdagochtend afgezegd, maar zijn de Yogalessen, waar de 

mantelzorgers met veel motivatie aan deelnamen, wel doorgegaan (hetzij life of online). Ook zijn de mantelzorgers erop 

geattendeerd gebruik te maken van Hulp in de Buurt als zij met vragen zitten. De yogalessen die voor mantelzorgers zijn 

georganiseerd vonden gedurende 2020 online plaats. Wat blijkt is  dat er op een online-manier meer deelnemers worden 

bereikt. Sommige deelnemers hebben aangegeven de voorkeur aan online lessen te geven, omdat zij dan hun 

zorgbehoevende familielid niet alleen hoeven te laten.  

 

Dag van de mantelzorg  

In het Huis van de Wijk De Buurtzaak wordt de Dag van de Mantelzorg jaarlijks feestelijk gevierd. In totaal zijn 50 

mantelzorgers bereikt, waarvan 23 nieuw zijn. Op de dag van de Mantelzorg hebben wij veel nieuwe mantelzorgers weten te 

bereiken. Via facebook, sleutelpersonen, vrijwilligers en Hulp in de Buurt is de dag van de Mantelzorg voldoende bekend 

gemaakt. Uit de 55 deelnemers van die dag zijn 47 nieuwe mantelzorgers naar voren gekomen. Dit betreft grotendeels 40 

plussers, die al en groot deel van hun leven bezig zijn als mantelzorger. De nieuwe mantelzorgers die bereikt zijn via Hulp in 

de Buurt zijn vooral woonachtig in de Jacob Geelbuurt.  

In 2020 werden mantelzorgers ermee verrast dat zij een dinerpakket bij De Buurtzaak konden ophalen. Tevens werd een 

door stichting Creade samengesteld cadeaupakket aan hen uitgereikt. Op de dag van de Mantelzorg gaf een medewerker 

van Markant informatie over de bestaande voorzieningen voor mantelzorgers. Markant had ook een informatiepakket 

samengesteld en meegegeven. Ten einde de veiligheid van de mantelzorgers en de vrijwilligers te kunnen waarborgen is 

voor hun de Theaterzaak beschikbaar gesteld, waar door middel van duidelijk aangeven looproutes, op een veilige manier, 

kon worden gelopen. Die dag was er ook gelegenheid voor het samen drinken van een kopje thee of koffie en het maken van 

een praatje met elkaar of met een medewerker van Markant.  

Voorlichtingsbijeenkomsten 

In 2020 vonden er in januari en februari twee voorlichtingsbijenkomsten plaats voor mantelzorgers. De overige vier 

geplande bijeenkomsten zijn door corona uitgesteld. De mantelzorgers zijn uiteraard één op één 



  

 

 

 

  

geholpen bij de beantwoording van hun diverse vragen. Ook onderhouden de 

mantelzorgers contact met elkaar via yoga. Op de twee gerealiseerde 

voorlichtingsbijeenkomsten werd het thema Gezonde Leefstijl door gezonde voeding uitgediept. Een van de 

voorlichtingsbijeenkomsten ging over gezonde leefstijl, verzorgd door een diëtiste. Deze bijeenkomst is afgesloten met een 

kookworkshop.  

De in 2020 gerealiseerde activiteiten 

- Tot de coronacrisis uitbrak, heeft er elke donderdagochtend een mantelzorg ontmoetingsbijeenkomst plaatsgevonden, 

en vanaf eind juni werden deze ontmoetingsbijeenkomsten weer hervat.  Van tijd tot tijd werden op deze 

samenkomsten professionals uitgenodigd, om de deelnemers te informeren over thema`s die voor hen van belang zijn, 

zoals gezonde voeding of voorzieningen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. In maart 2020 werd er, onder 

begeleiding van een diëtist, een kookworkshop over gezonde voeding georganiseerd.  

- Vanaf eind juni is het voor mantelzorgers mogelijk om op donderdagmiddag samen met de WoR, onder begeleiding van 

sportbuurtwerkers aan een wandelgroep deel te nemen.  

- Daarnaast is er een start gemakt met het installeren van een klankbordgroep bestaande uit ex-mantelzorgers, twee 

mantelzorgers en een vrijwilliger. Het ligt in de planning dat de groep na de corona vaker samen komt. De groep wordt 

ondersteund door team De Buurtzaak.  

- De Dag van de Mantelzorg is gerealiseerd.  

 

3. Nieuwe ontwikkelingen 2020 (innovatief) 
 

3.1. Vuilnisoproer, Innovatie 
 

Inleiding 

In september werd Nieuw West opgeschrikt door de aankondiging dat bewoners zich verenigen in een Oproer, de Vuilnis 

Oproer Nieuw West. Tijdens een samenkomst in de Ru Pare Community, in bijzonder met aanwezigheid van dhr. Erik 

Bobeldijk, hebben 30 bewoners, die actief zijn op het gebied van “schoon, heel en veilig” en andere bewoners die actief zijn 

bij de strijd tegen onder andere zwerfafval, de koppen bij elkaar gestoken. Aanleiding voor deze samenkomst in september 

2020  was de frustratie die veel bewoners hebben opgelopen over de troep op het Sloterplas strand en in het Sloterpark. 

Met een intensiever recreatief gebruik van deze publieke ruimtes staat “schoon, heel en veilig” scherp onder druk. 

Stadswerken blijkt niet bij machte om haar taken effectief uit te voeren en is ook niet altijd even goed in het aanspreken van 

bewoners als gelijkwaardige partners. Stadswerken onderschat het belang van bondgenoten, met wie zij een gedeeld belang 

hebben, namelijk een publieke ruimte die schoon, heel en veilig is voor alle bewoners van Nieuw West.  

Sinds september 2020 hebben de eerste oproerkraaiers niet stil gezeten. Er is een manifest opgesteld met 10 actiepunten. 

Dit manifest is in een uitvoeringsplan nader uitgewerkt. Maar bovenal is er een Netwerk gegroeid waarin actieve bewoners 

en initiatieven op het thema “schoon, heel en veilig” ervaringen en expertises delen, evenals netwerken en faciliteiten, en – 

indien beschikbaar – budgetten. Ook is er een nog wel moeizame relatie met stadswerken/reiniging ingericht. 

Oproer en de zoutmijnen van Nieuw West 

Met de benaming “Vuilnisoproer” verwoorden bewoners hun frustratie maar ook dat ze het meer dan zat zijn. Er is een 

structureel probleem, namelijk dat een “schoon, heel en veilig” Nieuw West nu nog een ver verwijderd ideaal is. In het 

dagelijkse leven is er sprake van overlast van (zwerf) afval en dat daardoor de ‘heel- en veiligheid’ van publieke ruimtes in 

het geding is. Vooral de publieke ruimtes die intensief – al dan niet recreatief – gebruikt worden. Reiniging is niet bij machte 

haar taak voldoende uit te voeren. En, tot grote frustratie, is zij ook niet in staat om bewoners (met al hun initiatieven om bij 

te dragen aan het tackelen van dat structurele probleem) serieus te nemen en een duurzame relatie met hen op te bouwen. 



  

 

 

 

  

De Vuilnisoproer verenigt die bewoners en initiatieven die aangeven dat ze het zat 

zijn, maar ook dat ze in dialoog willen met Reiniging om op basis van 

gelijkwaardigheid en een gemeenschappelijk belang samen structurele en constructieve oplossingen te realiseren. 

In de Vuilnisoproer wordt gesproken over een “rubberen muur”, waarmee wordt bedoeld dat Reiniging in alle waardering en 

respect voor de kosteloze inzet van bewoners, zegt mee te bewegen en ook middelen (afvalbakken en prikkers bijvoorbeeld) 

toezegt maar ook belooft samenwerkingsafspraken na te komen en als betrouwbare partners ook de analyses en 

oplossingen die bewoners aandragen serieus te nemen. Wanneer dat vervolgens toch niet gebeurt neemt de frustratie 

onder bewoners toe. 

De ‘oproerkraaiers’ spreken ook over de “zoutmijnen in Nieuw West”. Dit verwijst naar een traditie waarin zonder 

samenwerking geen constructieve oplossingen gevonden worden. Dit is geïnspireerd op Gandhi die bij het streven naar 

onafhankelijkheid in India “non coöperatie” als drukmiddel inzette. Ten tijde van de koloniale overheersing gold een vorm 

van gedwongen winkelnering. De Britse koloniale macht had het volk in India verplicht het zout af te nemen waarop het 

koloniale bewind een monopolie had. Met de inkomsten van deze zoutwinning konden  de Britten het koloniale bewind co-

financieren en daarmee de onderdrukking. Als symbolische daad en als vorm van “niet samenwerking” is Ghandi zelf zout 

gaan winnen aan de kunsten van India. Zijn tocht vanuit de binnenlanden van India naar de kusten om zout te winnen, was 

een ware mobilisatietocht voor een hoger doel: onafhankelijkheid. Met een massale navolging om zelf zout te winnen werd 

de gedwongen winkelnering als het ware gesaboteerd en daarmee een van de financiële pijlers van het koloniale bewind. 

Met zijn eenvoudige actie – door kleine zoutmijnen aan de kust te realiseren - wist Ghandhi niet alleen permanent het doel 

van onafhankelijkheid te propageren, maar ook de Britse overheersers tot gesprek en dialoog te dwingen. Met andere 

woorden: niet samenwerkings-acties kunnen de ander motiveren serieus in gesprek te gaan over de eis van 

onafhankelijkheid.  

De Oproerkraaiers in de Vuilnisoproer verwijzen niet zomaar naar de “zoutmijnen” van Gandhi. Ook Nieuw West heeft 

zoutmijnen en ook in Nieuw West zijn vormen van niet-samenwerking mogelijk. De tocht die Gandhi heeft afgelegd om bij 

de zoutmijnen te komen en zo zijn daad van niet samenwerking te praktiseren, wordt nu ook in Nieuw West gelopen. Dit 

gebeurt in de vele samenkomsten en de verbindingen die tussen actieve bewoners en initiatieven worden gemaakt. Het 

vergt niet zoveel verbeeldingskracht om te bedenken dat die tocht eindigt bij de zoutmijnen in Nieuw West en dat bewoners 

tot een actie van niet samenwerking over gaan. 

Vooralsnog in gesprek en dialoog 

 Terwijl de oproerkraaiers in de Vuilnisoproer de tocht naar de zoutmijnen lopen, wordt er naarstig gewerkt aan slimme 

verbindingen tussen initiatieven, het delen van inzichten, ervaringen en expertise. Ook wordt naarstig gezocht naar 

mogelijkheden tot structureel overleg en afstemming en bovenal naar een duurzame samenwerkingsrelatie op basis van 

gelijkwaardigheid. Daarbij spelen twee zaken een rol. Om een duurzame samenwerking op basis van gelijkwaardigheid aan 

te gaan – en daarmee bewoners mede-eigenaarschap van het probleem en oplossing te gunnen – is een andere manier van 

werken bij Reiniging en het stadsdeel nodig. Zoals het nu loopt, wordt alleen meer voeding aan de frustratie gegeven. Naast 

een andere manier van werken is er enig budget nodig. Dit om het Netwerk van de Oproerkraaiers ook in staat te stellen 

meer impact, meer continuïteit en meer kwaliteit van hun actie te garanderen.  

Ook in het jaar 2021 zal het streven om in gesprek en dialoog te komen en te blijven, voorop staan. Evenwel is het een teken 

aan de wand dat in de overleggen de termen “rubberen muren” en “zoutmijnen” steeds vaker vallen. 

Actie manifest, operationeel plan 

Nog in 2020 is een actie manifest opgesteld door de verenigde Oproerkraaiers. Tien actiepunten, leggen vooral de nadruk op 

de actie die bewoners individueel en collectief kunnen doen om bij te dragen aan het nog scherper krijgen van waar het 

knelt (dus waar veel overlast bestaat op schoon, heel en veilig) maar ook bij te dragen aan het tackelen van de overlast. 

Hierbij zit ook een belangrijk aandachtspunt, namelijk het functioneren van het Netwerk als samenwerkend platform. Van 

de 10 actiepunten die in het manifest zijn opgenomen zijn slechts enkele actiepunten gericht op wat Reiniging/stadsdeel ter 

overweging wordt gegeven. Dat is onder ander actiepunt 9, het helpen creëren van de arbeidsplaatsen 



  

 

 

 

  

op “schoon, heel en veilig” voor locals, dus bewoners van Nieuw West. Daarbij kan 

gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die initiatieven/organisaties in 

Nieuw West hebben om mensen in dienst te nemen en te begeleiden naar een volwaardige baan. Ook kunnen potentiële, 

additionele, medewerkers op “schoon, heel en veilig” opgespoord worden. 

Buurtwerkplaats en SWSL 

Het initiatief tot de Vuilnisoproer is genomen door de Buurtwerkplaats en SWSL. Daarbij treedt SWSL op als voorzitter van 

de Vuilnisoproerbijeenkomsten en levert zij de backoffice en de coördinatiecapaciteit. Voor de eerste drie maanden van 

2021 zal SWSL die rol (kunnen) blijven vervullen. Met ingang van april 2021 moet een andere oplossing gevonden worden. 

Dit door het voorzitterschap te laten rouleren en door fondsen te verwerven voor financiering van de 

backoffice/coördinatie. 

 

3.2. Zelfbeheer, innovatie 
 

Inleiding 

Sinds februari is SWSL ook bij een Buurthuis in zelfbeheer betrokken. Het gaat hierbij om Buurthuis Van der Pek in 

Amsterdam Noord. Een van de medewerkers van SWSL is als algemeen bestuurder bij de onlangs ingerichte stichting 

Buurthuis van der Pek betrokken.  

Eerder heeft SWSL in opdracht van het stadsdeel Noord bijgedragen aan het ontwikkelen van een businessplan voor 

Buurthuis De Driehoek, in het hart van de wijk Blauwe Zand. Dat is nu ruim vier jaar geleden. Mede aan de hand van dit plan, 

is een financiering en organisatie ingericht en functioneert De Driehoek in meer of minder mate als een Buurthuis in 

zelfbeheer. 

De betrokkenheid bij Buurthuis van der Pek, in de Van der Pekbuurt, is er een met een geschiedenis. Eerder heeft SWSL 

ondersteuning geboden aan het ontwikkelen van programmering van enkele migrantenorganisaties die actief zijn in 

Buurthuis Van der Pek, waaronder de Vrouwenbazaar van Samar Salaan. In 2019 was op verzoek van de zogenaamde 

gebruikersgroepen een adviesgroep ingericht met enkele smaakmakende bewoners van Noord, waaronder Jesse Bos, Chris 

Keulenman en anderen. Dit was in reactie op de maatregel van het stadsdeel Noord om op zelfbeheer van Buurthuis van der 

Pek in te zetten. Daartoe zijn door het stadsdeel wat middelen ter beschikking gesteld en een externe aangetrokken om de 

bewoners en gebruikersgroepen in staat te stellen het Buurthuis in zelfbestuur te runnen. De in 2019 ingerichte adviesgroep 

adviseerde niet alleen de gebruikersgroepen, maar ook de opdrachtgever, namelijk stadsdeel Noord, in het bijzonder Esther 

Lagendijk. Eind 2019 heeft de adviesgroep een advies uitgebracht aan het bestuur van het stadsdeel. Dit advies bevatte 

fundamentele kritiek op de aanpak van het stadsdeel. Er ontbrak namelijk een visie op “zelfbeheer” en op beleid om 

zelfbeheer te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Daardoor waren ambtelijke vertegenwoordigers stuurloos (ze deden 

maar wat), uiteraard met goede intenties. De kritiek is eind 2019 overgenomen door het stadsdeelbestuur waarop de 

adviesgroep een verzoek kreeg om in het proces naar zelfbeheer een bestuur te vormen. De adviesgroep heeft daarmee 

ingestemd en vormt sinds voorjaar 2020 een bestuur. Op persoonlijke titel is een medewerker van SWSL in het bestuur 

betrokken. De inbreng betreft vooral het begeleiden en ondersteunen van een ontwikkelingsproces om draagvlak voor en 

organisatie/besluitvorming/governance in zelfbeheer te ontwikkelen. 

Zelfbeheer in complexe setting; leerschool 

Voor SWSL is – ook al is de vertegenwoordiging op persoonlijke titel – een betrokkenheid bij Buurthuis van der Pek van 

belang. Het gaat om een grote uitdaging, namelijk om zelfbeheer te realiseren in een setting van structurele schaarste, en 

waar bovendien verschillende tradities van organisatie bestaan. 

 

Het Buurthuis van der Pek is gesitueerd in een wijk van Noord waar wel wat uitdagingen liggen. Je zou kunnen zeggen dat op 

alle levensgebieden bewoners met structurele schaarste kampen. Geen geld, slechte gezondheid, 



  

 

 

 

  

weinig netwerk, noem maar op. Veel bewoners staan in de overlevingsstand en 

hebben hun handen al vol om overeind te blijven, fysiek en mentaal en om het 

eind van de maand te halen. Om dan ook nog eens met een ideaal van “zelfbeheer” aan te komen… dat is geen sinecure. 

Gelukkig hebben verschillende groepen bewoners zich georganiseerd in verenigingen en stichtingen. De “mannengroep” is 

daar een van, maar ook de Vrouwenbazaar. Het gaat steevast om groepen met een achterban die in schaarste tracht te 

overleven, weinig middelen hebben om de nood van de achterban te lenigen en daarmee dus permanent onder druk staan. 

Met geen of heel weinig middelen moet eigenlijk het onmogelijke – empowerment, samenredzaamheid – gerealiseerd 

worden. De georganiseerde bewoners die gebruik maken van het Buurthuis worden “gebruikersgroepen” genoemd. Samen 

moeten zij het doen met één ruimte, het Buurthuis bestaan uit een grote zaal. Het is – zeker gezien de nood en ambities van 

verschillende groepen –erg dringen in Buurthuis van der Pek. Hoe kun je nu in harmonie, in een samenspel, in die complexe 

setting van structurele schaarse, een ruimte als collectief beheren en programmeren? Het is in feite nog complexer, omdat 

de verschillende groepen die gebruik maken van het Buurthuis in verschillende tradities van organisatie staan. Die tradities 

zijn ingekleurd met verschillende  normen en waarden. En om het nog ingewikkelder te maken, sommige groepen vechten 

zich uit een traditie omdat deze als beknellend wordt ervaren. Denk bijvoorbeeld aan migrantenvrouwen-groepen die de 

traditionele genderverhoudingen in de organisatie aanvechten. Of aan jongeren die de generatieverhoudingen op z’n kop 

willen zetten. 

In een dergelijke complexe setting zelfbeheer te realiseren is een bottom up aanpak nodig, van waaruit draagvlak gebouwd 

en ondanks alle schaarste aan gemeenschappelijkheid gewerkt kan worden.  Een top down aanpak zoals de ambtelijke-

bestuurlijke organisatie voorstaat of een blauwdruk (dwingend keurslijf)  neerleggen voor zelfbeheer gaat niet werken.  

Met het stadsdeel Noord is overeenstemming bereikt om een proces in gang te zetten om met alle belangrijke stakeholders 

een gepaste vorm van zelfbeheer te realiseren in Buurthuis van der Pek. Dat geschiedt in de vorm van permanente dialoog 

met de stakeholders, waaronder ambtenaren en het bestuur van Noord, vertegenwoordigers uit de sociale basis, de 

gebruikersgroepen/bewoners en het bestuur van stichting Buurthuis van der Pek.  

Voor SWSL biedt dit avontuur een rijke leerschool. Immers, ook in Nieuw West en West waar de organisatie structureel 

actief is, is het een zoeken naar de urgentie, haalbaarheid, succes- en faalfactoren, kansen en kwesties, governancevormen 

en financiering van zelfbeheer. 

 

3.3. Samen leren in de wijk, innovatie 
 

Inleiding 

Een van de innovatieve initiatieven van SWSL betreft “Samen leren in de wijk”. Een programma met drie basisscholen in 

Slotervaart, aangesloten bij stichting Westelijke Tuinsteden (De Toekomst, Huizinga en 7e Montessori) en enkele 

wijkpartners (Buurtwerkplaats, ZID theater, Olympia Circus, Childpress, Kaskantine en SWSL/De Buurtzaak). Het initiatief wil 

een leergemeenschap bouwen waarin voor talentontwikkeling van kinderen van de basisschool nieuwe kansen worden 

gecreëerd door samen te werken aan onderwijsvernieuwing en door expertises, netwerken, capaciteiten in de 

leergemeenschap te delen. Er zit een behoorlijke flow in het initiatief. Helaas moeten we constateren dat de ambtelijke 

organisatie blokkades opwerpt en blijft opwerpen waardoor het voelt alsof het initiatief tegen de stroom in gaat en bedacht 

moet zijn op sabotage.  

Gelukkig is het commitment van de aangesloten partijen stevig. Dit vloeit voort uit de hoge urgentie om de structurele 

problemen in het basisonderwijs out of the box te bezien en nieuwe wegen te bewandelen. Draagvlak in de wijk is 

gegarandeerd, ook op stedelijk ambtelijk-bestuurlijk vlak is er het nodige enthousiasme en nieuwsgierigheid gemobiliseerd. 

Wel blijkt de ambtelijke organisatie op stadsdeelniveau een hindernis. In plaats van vertrouwen ontvangt het initiatief 

wantrouwen. In plaats van medewerking, tegenwerking. Het is alsof we, terwijl we bouwen aan de leergemeenschap 

rondom de basisscholen, een guerilla-oorlog met deze en gene ambtenaar moeten voeren. En waar oorlog heerst, is er geen 

sprake van partnerschap, terwijl partnerschap met de ambtelijke organisatie zo broodnodig is. 



  

 

 

 

  

  

Aanleiding van het initiatief 

Stichting Westelijke Tuinsteden heeft in december 2019 een alarmbel laten afgaan. Met het sluiten van de deuren van 16 

basisscholen in Nieuw West tijdens de zogenaamde WOK – Week van Onderwijs Kwaliteit – heeft de stichting een duidelijk 

signaal afgegeven. Om de uitdagingen in het basisonderwijs aan te kunnen, moet de kwaliteit van het onderwijs omhoog en 

dat betekent andere organisatie, andere onderwijsprogramma’s en andere samenwerkende partners. Veel mensen 

waaronder ambtenaren en bestuurders vatten de WOK als een stakingsweek op. Dat was het geenszins. Directies en 

leerkrachten hebben die week benut om die ene vraag te stellen: met wat en hoe kunnen we de kwaliteit van het gegeven 

onderwijs verbeteren.  

Het alarm dat Westelijk Tuinsteden liet afgaan in het najaar van 2019 was voor SWSL aanleiding om – in solidariteit met de 

kinderen uit de buurt, hun ouders en de leerkrachten – een alternatief lesprogramma in te richten. Dit om kinderen tijdens 

die week de week van hun leven te gunnen, maar ook om zichtbaar te maken welke potentie in de wijk beschikbaar is 

waarop Westelijke Tuinsteden mogelijkerwijs een beroep kan doen. Een kritische noot van de kant van SWSL. Immers, ook 

de basisscholen in Slotervaart – en helaas vaak ook elders – functioneren op eilandjes in de wijk waar ze gehuisvest zijn. 

Opgesloten op het eigen eiland, met een permanente druk om in relatief ongunstige omstandigheden (lerarentekort, hoog 

ziekteverzuim bijvoorbeeld) topprestaties te leveren, was er niet altijd even goed zicht op wat “de wijk”, bewoners en 

wijkpartners, kunnen aandragen.  

In januari, 13 januari om precies te zijn, zijn deze twee bewegingen, De WOK van Westelijke Tuinsteden en de 

solidariteitsweek in de Ru Pare, samen gebracht. Dat was in het schoolgebouw van De Toekomst. Ter plekke is besloten om 

samen een avontuur aan te gaan. In Slotervaart. Een pilot met een nadrukkelijke ambitie om in een half jaar de pilotstatus te 

verlaten en te gaan voor een meerjarig programma. 

 

Prestaties in 2020 

In de eerste maanden van 2020 is een wekelijks overleg opgestart, bestaande uit de drie directeuren van de basisschool De 

Toekomst, Huizinga en 7e Montessori, Childpress en SWSL. Van de kant van Stichting Westelijke Tuinsteden was de 

voorzitter van de raad van toezicht vertegenwoordigd. Deze werd ook de voorzitter van het reguliere overleg. In dit overleg 

is gewerkt aan een kader waarbinnen we met elkaar kunnen functioneren. Dit kader luistert nauw, immers de scholen 

hebben een pedagogische en didactische verantwoordelijkheid die nauw gereguleerd is. Maar ook, hoe garanderen we de 

geborgenheid en veiligheid van de kinderen in programma’s tijdens schooltijd op locaties in de wijk? Welke expertises zijn 

nodig voor een talentontwikkelingsprogramma tijdens schooltijd op locaties in de wijk? Lastige vragen die ondertussen 

allemaal beantwoord zijn. 

 

Welk onderling en wederzijds commitment is opgebouwd in een paar maanden tijd, bewijst het gedeelde gevoel van 

urgentie, zo ook de snelle reactie op het uitbreken van de coronacrisis. Deze crisis stelde de basisscholen voor extra 

uitdagingen. Vanuit de wijk, met SWSL als aanjager, is geanticipeerd op de problemen waarmee de basisscholen plotsklap 

geconfronteerd werden. Er is een structuur van noodopvang ingericht waarin ook alternatieve lesprogramma’s met 

‘docenten’ en ‘klasse-assistenten” uit de wijk zijn gerealiseerd. De  noodopvang kan – als de nood aan de man/vrouw is bij 

de basisscholen – zo binnen een dag ingericht worden. Bijvoorbeeld tijdens de kerstvakantie van 2020. Een dag voor het 

uitbreken van de kerstvakantie ontving SWSL/Ru Pare het verzoek om voor kinderen van De Toekomst en Huizinga 

noodopvang te regelen. Op de eerste dag van de vakantie waren ‘docenten’ en ‘klasse-assistenten’ met een programma 

beschikbaar. In 2020  is er een mentoren-project opgestart, waarbij bewoners gematcht werden aan kinderen die een 

achterstand hadden of vanwege de lockdowns hadden opgelopen. Ook is in de zomer van 2020 voor 6 weken, gedurende de 

hele zomervakantie, een alternatief lesprogramma opgezet en uitgevoerd voor meer dan 100 kinderen (dagelijks), en ook 

weer met inzet uit de wijk. Ook hebben we in 2020 “geoefend” met een zogenaamd lessencarroussel.  

 

Volgende stappen 

In “Samen leren in de wijk”, tussen de basisscholen en de wijkpartners, is overeenstemming bereikt over de visie, missie en 

de randvoorwaarden die – met name vanuit pedagogische en didactische overwegingen - van belang zijn.  

Er vallen nu drie pijlers onder het programma, namelijk Mentoren-project, Talentenfabriek (alternatief les- en 



  

 

 

 

  

talentenprogramma tijdens schoolvakanties) en Talentontwikkeling met 

wijkpartners tijdens schooltijd op locatie in de wijk. 

 

De eerste twee pijlers vliegen we als projecten aan.  

De derde pijler, het talentontwikkeling-programma, wordt ontworpen – en straks ook uitgevoerd – met vrijgestelde 

leerkrachten (3, van elke basisschool 1) en 5 wijkpartners. Samen ontwerpen zij een programma dat onderwijsvernieuwend 

is. Het voert in dit kader te ver waarin en waaruit die vernieuwing bestaat. Essentie is dat bij het te ontwikkelen programma 

de kinderen zelf de regie hebben in de verkenning van (hun) talenten en op welke wijze en met wie zij daar aan willen 

werken. Dit onderdeel van “Samen leren in de wijk” vergt een meer procesmatige aanpak en dito ondersteuning. Hoewel we 

uit andere voorbeelden inspiratie putten, ontwikkelen we iets wat nog niet bestaat. Dat vergt wat geduld, onderlinge 

solidariteit en een gedeelde visie en missie.  

 

En passant bouwen we de leergemeenschap verder uit. Verdiepen deze ook. Door meer partners en bewoners aan het 

initiatief te verbinden, kinderen en hun ouders in de gelegenheid te stellen – en daarin ondersteunend te zijn – actief mede 

architect en deelnemer van die leergemeenschap te vormen. Stap voor stap, in alle vertrouwen dat we samen in de wijk het 

onmogelijke mogelijk maken.  

 

Dilemma’s voor SWSL 

In de inleiding is op niet misverstane wijze reeds kond gedaan van onze teleurstelling over het ontbreken van medewerking 

van de kant van de ambtelijke stadsdeelorganisatie. Een van de obstakels hierbij is dat welzijn met onderwijs wordt 

gecombineerd en dat past niet in het denken van de verantwoordelijke ambtenaar. Een ander obstakel is dat alles met het 

oog op rechtmatigheid wordt beoordeeld en gewogen. Daarin zit niet alleen een vertraging in besluitvorming over 

bijvoorbeeld kleine budgetten maar het getuigt ook van controle en wantrouwen als insteek, i.p.v. urgentie en 

ontwikkelbereidheid.  

 

Ondertussen moet SWSL alles op alles zetten om capaciteit maar ook middelen vrij te maken om de kansen die “Samen 

leren in de wijk” in zich heeft, te verzilveren. Vanaf september 2020 heeft SWSL per week meer dan 20 uur geïnvesteerd in 

Samen leren in de wijk, o.a. door een projectleider ter beschikking te stellen voor 16 uur per week. De rest van de uren 

wordt bijgepast door de directeur van SWSL.  

Wat geldt voor SWSL geldt ook voor de wijkpartners. En misschien wel in sterkere mate. Immers, zij beschikken over minder 

capaciteit en eigen vermogen om om niets bij te dragen aan “Samen leren in de wijk”. 

 
 

3.3.1. Talentenfabriek  
 
In de zomer van 2020 organiseerden we samen met organisaties in de wijk een programma voor kinderen van 7 tot 12 jaar 

in Slotervaart. Tussen 6 juli en 13 augustus zijn gedurende 6 weken ruim 100 kinderen bij de activiteiten van de 

Talentenfabriek aanwezig geweest. Het programma vond plaats van maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 15:00 uur en 

bestond uit verschillende workshops en activiteiten, voornamelijk in de Ru Paré maar een enkele keer ook op andere 

locaties in de wijk. In totaal zijn er ruim 40 activiteiten georganiseerd door verschillende docenten en waren er 14 

klassenassistenten die gedurende het programma hebben geholpen tijdens de activiteiten en de lunch. Van de aanwezige 

kinderen was ongeveer 60 procent jongen en 40 procent meisje. We stelden onszelf drie doelen bij het opzetten van het 

programma: 

- Kinderen uit de wijk nieuwe talenten laten ontdekken, ontwikkelen en groeien 

- Partners uit de wijk betrekken om kinderen bekend te maken met wat er in de wijk te doen is 

- Kinderen een zinvolle en uitdagende invulling van de zomer in Slotervaart te bieden 

 

Kinderen konden dagelijks kiezen uit verschillende activiteiten, variërend in thema’s van sport en spel, creatief en kunst, 

journalistiek en taal, acteerlessen, muzieklessen, duurzaamheid en natuur. In de ochtend schreven kinderen zich in voor de 



  

 

 

 

  

activiteiten die ze die dag wilden volgen, zo hadden ze keuzevrijheid in welke 

talenten ze wilden ontdekken of verder wilden ontwikkelen. Per workshop of 

activiteit was er ruimte voor maximaal 15 kinderen. De eerste weken waren de groepen tussen de 12 en 15 kinderen per 

workshop, later in het programma nam dit iets af naar 8-10 kinderen. Dit kwam ten goede aan de kwaliteit van de 

workshops: er was meer ruimte en aandacht voor de kinderen die er waren. De activiteiten waren gratis voor iedereen. We 

hebben dus niet gewerkt met stadspassen en kunnen daar niets over zeggen. Elke dag was er een gratis gezonde lunch voor 

de kinderen: brood, sap en fruit.  

 

De docenten kwamen voornamelijk uit de wijk of uit het stadsdeel. Een aantal voorbeelden van organisaties die betrokken 

waren bij het programma waren: de Kaskantine, Project Paspoort, Stichting Droomwevers, Olympia Circus, Kunstcentrum de 

Appel en Lola Luid. Daarnaast hebben verschillende buurtbewoners workshops gegeven over verscheidene onderwerpen 

zoals een schrijfworkshop, fotografie, muziek en tekenen. Via Mocca kregen we de mogelijkheid een bijzonder uitje te 

organiseren: 40 kinderen van onze activiteiten zijn met de Cultuurbus een dag naar de Hermitage gegaan. Daar hebben we 

een rondleiding door het museum gehad en in de ateliers aan medailles en broches gewerkt.  

 

Tijdens de Talentenfabriek bood ChildPress een dagelijks programma aan. Vier dagen per week verzorgden ze elke dag een 2 

uur durende activiteit, waarbij kinderen als reporter aan de slag gingen met eigen onderwerpen. Onder begeleiding van een 

team van 7 jongeren (16 plussers die voor ChildPress werken) hebben ruim 40 kinderen hun eigen magazine gemaakt. Deze 

zijn op aanvraag (digitaal) in te zien. Een aantal kinderen zijn ook na de zomer met ChildPress doorgegaan.  

 

De toekomst 

Het zomerprogramma was een groot succes: ouders hebben ons bedankt dat we dit hebben georganiseerd voor hun 

kinderen en stonden er erg enthousiast tegenover. De wijkpartners vonden de samenwerking in de wijk heel positief en 

waren blij dat ze nieuwe kinderen bereikten én andere organisaties leerden kennen. Het belangrijkste van allemaal is 

natuurlijk de mening van de kinderen: zij waren erg enthousiast. In een zomer waar zij niet op vakantie konden door de 

maatregelen en de lockdown en na een schooljaar waar ze veel hebben thuisgezeten waren ze blij dat er in hun wijk 

activiteiten werden georganiseerd waar ze naartoe konden en nieuwe dingen konden leren. Er is dan ook een relatief grote 

groep kinderen geweest die de hele zomer lang naar de activiteiten van de talentenfabriek is gekomen. 

 

Het plan is om volgende zomer een soortgelijk programma te organiseren, waarbij we de opgedane kennis van nu goed 

kunnen inzetten. We zouden dan eerder beginnen met het organiseren en nog meer inzetten op talentontwikkeling van de 

kinderen na de zomer: bekijken waar en hoe we ze kunnen begeleiden zodat ze ook na de zomer iets kunnen met de 

talenten die ze opdoen tijdens ons programma.  
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1. De Buurtzaak, Huis van de Wijk Slotervaart Noord 
 

1.1. Inleiding 
 

De Buurtzaak is een plek waar activiteiten van,  voor  en door bewoners, al dan niet georganiseerd, plaatsvinden en waar 

bewoners actief in contact met anderen kunnen komen, maar ook een plek waar vormen van ondersteuning kan worden 

gevonden.  

 

Opschalen 

Binnen de Ru Paré Community zijn er tal van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, en sociaal- maatschappelijke 

activiteiten zoals, debatten, armoedebestrijding, capacity building enz. Omdat De Buurtzaak onderdeel is van een grote 

Community, waar verschillende voorzieningen, expertises, disciplines, netwerken en talenten samenkomen wordt daarmee 

aan de bewoners van Slotervaart  veel extra`s geboden. Bewoners vinden via “De Buurtzaak” snel hun weg naar tal van 

voorzieningen en vormen van ondersteuning, zoals sociale raadslieden, bewindvoering, activering en participatieplaatsen, 

stageplaatsen voor onderwijsdoelstellingen, huishoudelijke en persoonlijk hulp aan huis, psychosociale ondersteuning, hulp 

bij het verrichten van kleine onderhoudsklussen aan huis voor arme bewoners. “De Buurtzaak” is daarmee dus “toeleider” 

(opschalen). Hiermee zet De Buurtzaak de boel in beweging en kent een vol, divers en zich steeds vernieuwend programma 

op het gebied van welzijn, activering en participatie. 

 

Afschalen 

Omgekeerd kunnen de organisaties die in Ru Paré zijn gehuisvest de bewoners naar de Buurtzaak leiden. In vaktermen heet 

dat “afschalen”. Het gaat hierbij veelal om ‘nazorg’ voor bewoners en het realiseren van activering- en participatieplaatsen 

voor degenen die niet of slechts in geringe mate aan de samenleving deelnemen. De participatieplaatsen bevinden zich 

vooral op het gebied van facilitaire dienstverlening (beheer, onderhoud, hosting), zorg en onderhoud (klussen) en horeca & 

catering.  Tenslotte bestaat de samenwerking uit het leveren van nazorg waarbij één van de in de Ru Paré gevestigde 

voorzieningen naar activiteiten in De Buurtzaak afschaalt.  

Kortom: In de Ru Paré gelden korte lijntjes, is er van onderling vertrouwen sprake en wordt elkaars netwerk en expertise 

benut. Hier geldt 1+1=3. Daarmee is de Community niet alleen een vangnet, maar ook een springplank voor bewoners.  

Kansrijk en kansarm treffen elkaar in de Ru Paré via De Buurtzaak 

Evenwel biedt de Ru Paré  niet alleen een welkom aan bewoners en mensen die in een kwetsbare positie verkeren. De Ru 

Paré  Community geldt ook als vergader-, congres, conferentie, ontmoetings- en werkplek voor bewoners uit Slotervaart en 

anderen. Het gaat dan vooral om mensen die  wat betreft opleiding, inkomen en sociaal-maatschappelijke status in een 

relatief gunstige positie verkeren. In toenemende mate wordt een inclusieve Community in de Ru Paré gerealiseerd waarbij 

zowel kansrijke als arme bewoners elkaar treffen en samen met elkaar optrekken. In de omgeving van de Ru Paré hebben de 

samenwerking en afstemming, ten gunste van bewoners van de wijk Slotervaart, steeds meer vorm en inhoud gekregen.   

In De Buurtzaak delen we samen de ruimte, de waarden en de voorzieningen; niemand wordt uitgesloten 

In de Ru Pare zijn verschillende zelforganisaties, instellingen en bewonersgroepen gevestigd. Zij worden geacht om met 

elkaar samen te werken en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Slotervaart. Deze afspraak krijgt gestalte door 

het wederkerigheidsprincipe van de Stichting SWSL. Daarmee kenmerkt de Ru Paré zich als een community en dus niet 

alleen als een bedrijfsverzamelgebouw.   

In het Huis van de Wijk De Buurtzaak wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een positieve binding tussen bewoners, 

tussen bewoners en organisaties binnen de Ru Paré alsmede tussen verschillende organisaties in Slotervaart. Er vindt ook 

een opbouw plaats van groepen, netwerken en gemeenschappen in Slotervaat Noord. Community Building is middel voor 

De Buurtzaak om solidariteit tussen mensen te bevorderen alsmede om van individuele problemen 



  

 

 

 

  

een gemeenschappelijke zaak te maken. Hierdoor kunnen de problemen collectief 

worden aangepakt. Wij geloven ook dat het door community building bij elkaar 

brengen van verschillende groepen de maatschappelijke participatie eenvoudiger wordt. Aan de andere kant verbetert dit 

alles de binding tussen  professionele en informele zorg.     

Activiteiten worden via verschillende kanalen bekend gemaakt  

De voor de bewoners van Slotervaart toegankelijke activiteiten zijn vrij divers. Bij het bekend maken van de aangeboden 

activiteiten wordt veel gebruik gemaakt van social media. Verschillende social media kanalen zijn: twitter De Buurtzaak, 

Facebook De Buurtzaak, Facebookpagina SWSL, Ru Paré en Leuke Dingen in Slotervaart. Ook worden de activiteiten via 

JeKuntmeer.nl aangekondigd.    

 

Belangrijkste is dat de activiteiten via actieve vrijwilligers, dat zijn belangrijke sleutelpersonen in de wijken, worden bekend 

gemaakt. En De Buurtzaak heeft een eigen Nieuwsbrief. Deze wordt bij verschillende centra langsgebracht, per email 

verzonden en via de facebookpagina gedeeld.  

Huisregels 

Bewoners, bewonersgroepen, vrijwilligersorganisaties en andere gebruikers die de vierkante meters en faciliteiten van De 

Buurtzaak benutten, dienen zich uiteraard aan bepaalde huisregels te houden. De huisregels staan in een document 

geformuleerd, dat  aan de gebruikers wordt aangekondigd. Hieronder een aantal belangrijke regels: 

- Omgangsregels: Iedereen doet en telt mee in De Buurtzaak. Ongeacht achtergrond, levensovertuiging, sekse, opleiding, 

sociale status en seksuele geaardheid. We respecteren elkaar en laten elkaar in waarde. Discriminatie, racisme en 

seksisme horen niet thuis in De Buurtzaak.  

- Delen van vierkante meters en faciliteiten: het delen van ruimtes en faciliteiten moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. De 

activiteitenruimtes kunnen niet door één groep bewoners, één initiatief of door één individuele bewoner geclaimd 

worden. Het secretariaat stelt een rooster op voor de activiteitenruimtes, zodat diverse bewoners en bewonersgroepen 

op gezette tijden gebruik kunnen maken van de ruimtes.  

- Hygiëne: in De Buurtzaak worden hoge eisen gesteld aan hygiëne. Als ruimtes zijn gebruikt, dan worden deze schoon (!) 

achtergelaten.  Gebruikers die hierbij structureel (5 keer) tekort schieten wordt het gebruik van de ruimtes en 

faciliteiten voor 1 maand ontzegd.  

- Vertrouwenspersoon beschikbaar: De Buurtzaak beschikt over een vertrouwenspersoon die op basis van vertrouwen, 

privacy en geheimhouding kwetsbare en ongemakkelijke onderwerpen kan bespreekbaar maken of melding doen van.     

Openingstijden en beheer 

De reguliere openingstijden zijn doordeweeks van 08.00 uur tot 21.00 uur. En In het weekend lopen deze van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Buiten deze uren wordt er voor beheer betaald, of wordt dit zelf geregeld, met dien verstande dat de beheerder 

over een BHV beschikt. Op jaarbasis betekent dit een openstelling van 4436 uur (Berekening: 331 werkdagen X 13 uur per 

dag  = 4303. Weekenden: 19 dagen X 7 uur p.d.= 133. Het totaal aantal uren per jaar komt op 4436. Tijdens de  

zomervakantie is het Huis van de Wijk “De Buurtzaak” geopend.  

 

“De Buurtzaak” heeft een beheerder en een assistent-beheerder in dienst. Daarnaast zijn er vrijwilligers bij beheer en 

hosting werkzaam, die hetzij een participatieplek vervullen dan wel een leerwerktraject volgen. De beheerder is een 

leermeester en is in staat ze net dat zetje te geven naar onderwijs of uiteindelijk naar de arbeidsmarkt door te stromen. 

 
Bouwen aan inclusieve, solidaire wijkeconomie in Slotervaart en het bevorderen  van lokale democratie  
Ook De Buurtzaak hanteert de B.O.S. werkwijze. Daar wordt  immers van binnenuit en van onderop gewerkt aan het 

versterken van eigenaarschap en zeggenschap van bewoners over hun buurten. Doel is ook het vergroten van kennis en 

vaardigheden, zodat de buurt zich ontwikkelt tot een ‘hoe je dat als gemeenschap kan doen’. Programma’s en projecten 



  

 

 

 

  

worden met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners 

ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van de 

activiteiten zijn de mensen zelf. Individuele initiatieven en ambities worden – waar mogelijk – samengebracht in collectieve 

verbanden.  

B.O.S. werkwijze leidt tot zelf- en samenredzaamheid en community building 

De BOS werkwijze wordt door enkele waarden gestut zoals het “wederkerigheidsprincipe” waarmee de bewoners 

geactiveerd worden. Tijdens dit activeringsproces zijn zij zich van hun veranderkracht bewust, omdat het BOS principe 

uitgaat van een aanpak die gebaseerd is op de kracht van de bewoners zelf. Door wederkerigheid als waarde worden de 

talenten, vaardigheden en de ervaringskennis gestimuleerd en daarmee ook de activering en participatie van bewoners. 

Bovendien is wederkerigheid sterk emancipatoir.  

 

Een andere waarde die schuil gaat achter de BOS werkwijze is die van “samenredzaamheid”. Individuele zelfredzaamheid – 

het vermogen tot zelfregie over het eigen leven - is een groot goed. Evenwel wordt ieder mens sterker, zelfredzamer en kan 

hij of zij zich beter ontplooien en ontwikkelen in collectieve verbanden (communities en of commons).  

 

In de Ru Pare community is de “commoning Slotervaart” in ontwikkeling met als doel het creëren van een sociale en 

solidariserende op inclusie gerichte wijkeconomie en het stimuleren van lokale democratisering in Slotervaart. Het gaat om 

het inrichten van een wijkstructuur van onderop wat een gemeenschappelijk initiatief van bewoners, 

vrijwilligersorganisaties, sociale firma`s  en MVO bedrijven is.  De Buurtzaak is een belangrijke partner hierin. Namelijk De 

Buurtzaak benut “commoning Slotervaart” om de buurtbewoners te activeren die anders aan de zijlijn staan. De 

buurtbewoners die in het kader van bewonersinitiatieven eigen activiteiten ontwikkelen en uitvoeren, worden gestimuleerd 

om dit samen met andere buurtbewoners en/of vrijwilligersorganisaties te doen. Op die manier worden zij erbij betrokken 

om een deel uit te maken van de “commoning Slotervaart”. 

Samenwerking met gebiedsteam en deelname aan Wijktafel Slotervaart Noord 

Sinds 2012 zijn er in Nieuw-West gebiedsteam ingericht, met als doel dat de gebiedsteams de spil in de buurt zou worden 

waar zorg en ondersteuning samenkomt voor de buurtbewoners. Het zou herkenbaar en bereikbaar zijn voor zowel 

bewoners als professionals. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen voor allerlei vragen en ondersteuning op het 

gebied zorg, inkomen, schulden en veiligheid. De Buurtzaak neemt deel aan de overleggen van de buurtteams.  

Eerder heeft SWSL het initiatief genomen om het gebiedsteam Slotervaart en de Huizen van de Wijk aan te zetten tot een 

verkenning van afstemming en samenwerking. Met de voorgenomen drie maandelijkse overleggen SWSL, Combiwel en 

gebiedsteam Slotervaart is een start gemaakt. Dergelijke overleggen zouden moeten leiden tot traceren en verzilveren van 

kansen en om de problemen te tackelen. Met het oog op een gebiedsagenda (analyse) die een paar jaar mee gaat was 

overleg tussen de welzijnsorganisaties en het gebiedsteam ook een welkome aanvulling. Namelijk, met de collega exploitant 

Combiwel zijn afspraken gemaakt om op een aantal thema’s – ontleend aan de gebiedsanalyse en agenda – de krachten te 

bundelen en Slotervaartbreed actie te ondernemen. Het gaat hierbij – in eerste instantie - om het thema “eenzaamheid”, 

“mantelzorg” en “armoede”. De samenkomsten tussen SWSL en Combiwel hebben geresulteerd in nauwe samenwerking op 

het gebied van Mantelzorg en informatie karavaan thema dementie. Beide welzijnsorganisatie scoren bovengemiddeld waar 

het gaat om het bereiken, informeren en ondersteunen van (overbelaste) mantelzorgers.  

SWSL heeft goede samenwerking en korte lijnen met de leden van gebiedsteam. Dit maakt het makkelijker om de signalen 

uit de buurt om te zetten tot acties. Ook in 2020 hebben wij dergelijke vruchtbare overleggen (i.v.m. corona waren dat een 

op een gesprekken) voortgezet, dan wel in een andere vorm, waarbij de focus ligt op het traceren van kansen en signalen en 

dit om te zetten in acties, samen met de bewoners- en bewonersgroepen.  

 

 



  

 

 

 

  

2. De gerealiseerde activiteiten 

 

Inleiding 

De buurtbewoners worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s. Dat is het vertrekpunt bij 

de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s. De initiatieven komen van onderop en worden niet door de 

professionals ontwikkeld. Belangrijk is wel dat de professionals faciliteren en begeleiden en verbinden.    
 

2.1. Energie Coöperatie Westerlicht 
 

Algemeen 

De Energie Coöperatie Westerlicht is voortgekomen uit de dynamiek van Ru Pare. Bewoners uit Slotervaart, met steun van 

buitenaf, waaronder van EC Zuiderlicht, hebben het initiatief tot de oprichting genomen. Dat was in 2019. 0nderhand heeft 

de Energie Coöperatie een kleine honderdtwintig leden die, omdat ze daarmee tot de coöperatie behoren, Coöperatieve 

leden worden genoemd. Een deel van deze leden komt op regelmatige basis bijeen in een zogenaamde Coöperatie Raad. 

Namelijk maandelijks. In deze raad komen de actieve leden van de verschillende werkgroepen bijeen. Zo zijn er de volgende 

verschillende werkgroepen: de werkgroep Sloterplas, de werkgroep Oostoever, de werkgroep Overtoomse Veld en de 

werkgroep Dak Ru de Pare. EC Westerlicht wordt vertegenwoordigd door een bestuur van  drie leden namelijk Maarten 

Toneman, Jurgen van der Heijden en Hans Krikke, directeur van SWSL.  

Elk half jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. In de praktijk komt de ALV, Algemene Leden Vergadering vaker 

bijeen.  

In het jaar 2020 heeft SWSL besloten om het eerder beschikbaar gesteld budget “democratisering” te benutten voor het 

aanstellen van een coördinator EC Westerlicht. Immers, hoewel de inzet van leden van Westerlicht als vrijwilligers 

onbetaalbaar is, behoeft een en ander wel een backoffice en coördinatie. Voor 16 uur per week is er nu een coördinator 

beschikbaar gesteld – vanuit SWSL gedetacheerd naar EC Westerlicht – voor een jaar. Naast de ondersteunende en 

coördinerende inzet, heeft de coördinator ook tot taak om de mogelijkheden te verkennen en te benutten voor 

fondswerving teneinde deze betaalde functie te kunnen continueren. Bij een succesvolle fondswerving zal EC Westerlicht 

niet meer inlener zijn van een van de medewerkers van SWSL, maar zelf als werkgever gaan fungeren. Of, indien de 

Algemene Leden Vergadering daartoe besluit, als opdrachtgever aan een of meerdere zzp-ers binnen de marges van het 

gemobiliseerde budget. 

Werkgroep Sloterplas-Oostoever 

Recentelijk is op nadrukkelijk advies van ambtelijke werkers de werkgroep Sloterplas in de werkgroep Oostoever 

overgegaan. De werkgroep Sloterplas heeft een verkenning gedaan naar de bedrijfsmatige, technische ecologische 

haalbaarheid van het benutten van de – in de Sloterplas opgeslagen  ̶  warmte voor de huishoudens rondom deze plas. 

Boven genoemde werkgroep Oostoever bestaat onder de naam “Duurzaam Oostoever”. Deze werkgroep heeft als ambitie 

de volledige verduurzaming van de wijk met ongeveer 1000 huishoudens, waaronder ook de mogelijkheden worden 

onderzocht om  de warmte uit de Sloterplas te exploiteren/verzilveren. Kortom: de bevindingen van de werkgroep, maar 

ook de capaciteit en expertise zijn in de werkgroep Oostoever geïntegreerd. 

 
 In de werkgroep Oostoever komen drie speerpunten voor, te weten: 

1) Collectieve inkoop van zonnepanelen 

2) Groene daken 

3) Sloterplas 

 

Verkennend is dat het om een circulaire setting gaat waarin één en ander zich begeeft. De actie van collectieve inkoop van 

zonnepanelen en groene daken is begin 2020 gestart en in november en december heeft er nogmaals een actie 



  

 

 

 

  

plaatsgevonden. Wat betreft de “groene” daken gaat het hierbij om daken van de 

in Oostoever staande schuurtjes. In de weekenden trekt een zogenaamde “groene 

brigade” door de wijk Oostoever ten einde buren en omwonenden ertoe te verleiden bij deze actie aan te haken. 

Momenteel doen hieraan vijfenvijftig huishoudens mee. Met betrekking tot een eventuele herinrichting is er door de 

werkgroep een aanvraag voor verkenning ingediend naar de mogelijkheid de Sloterplas te koppelen aan Oostoever.  

 

Werkgroep Ru Pare dak 

In het eerste deel van 2020 vond er onder begeleiding van Zuiderlicht een serie workshops plaats, die tot een businessplan 

voor de exploitatie van zonnepanelen (om precies te zijn 180 stuks) op het dak van de Ru Pare hebben geleid. De leden van 

Westerlicht hebben een training gekregen waar het gaat om het opstellen van het ideale businessplan ten behoeve van 

exploitatie van installaties met zonnepanelen.  

 

Voor wat betreft de Ru Pare is het businessplan gereed. Dit voorziet in de installatie van 180 panelen, die het voor de Ru 

Pare mogelijk maken om voor 100 % schone stroom te betrekken. Om geen verdere vertraging op te lopen, heeft het 

bestuur van SWSL besloten een bedrag uit eigen vermogen te reserveren voor de financiering van de installatie op het dak 

van Ru Pare, 75.000 euro. Daarmee wordt SWSL eigenaar van de installatie. Evenwel, dit eigenaarschap is tijdelijk. De 

coöperatieve leden  van EC Westerlicht kunnen zich inkopen en daarmee mede-eigenaar van de installatie worden. 

Overigens, de ALV van EC Westerlicht heeft eerder op dit herziende plan aangaande de financiering een akkoord gegund. 

Met de installateur – “Ik wil schone energie” – is een planning gemaakt om met het installeren van de installatie op 1 april 

2021 een begin te maken, zodat deze eind april 2021 operationeel is.  

Uiteraard is een en het ander kort gesloten met de eigenaar van Ru Pare, afdeling Vastgoed van de Gemeente Amsterdam. 

Er is onderhand een instemming van de kant van afdeling Vastgoed. 

 

Werkgroep Overtoomse Veld 

De Quick Scan duurzaamheid in Overtoomse Veld is afgerond. Dat betekent dat op basis van een enquête de wensen en 

behoeftes van bewoners van Overtoomse Veld zijn geïnventariseerd, maar ook hun suggesties en  ideeën. Tevens werd er in 

de Quick Scan achterhaald wat er op initiatief van de bewoners zelf aan verduurzaming gedaan wordt. In juni zijn de 

onderzoeksresultaten in aanwezigheid van twee bestuurders (Ronald Mauer en Erik Bobbeldijk), op een Zoombijeenkomst, 

gepresenteerd.  

EC Westerlicht en nieuwe ontwikkelingen; de omgekeerde matroesjka 

Met het initiatief van Westerlicht, voortgekomen uit Common Labs, is een nieuw netwerk van bewoners ontstaan die het 

thema “duurzaamheid” in Slotervaart en in toenemende mate in Nieuw West op de agenda blijven zetten. Eerder heeft 

SWSL het fenomeen van de “omgekeerde matroesjka” geïntroduceerd. In de omgekeerde matroesjka wordt niet een kleiner 

poppetje uit ene groter poppetje gehaald, maar een groter poppetje uit een kleiner poppetje. EC Westerlicht is een 

schoolvoorbeeld hiervan. 

 

Een paar voorbeelden 

Het bijzondere van Westerlicht is nu dat de praktijk leert dat leden – veelal wat hoger opgeleid en veelal in een stabiele 

sociaal economische positie - niet alleen in duurzaamheid geïnteresseerd zijn, maar tevens ook op andere thema`s hun 

betrokkenheid met de wijk, de wijkbewoners en hun buren tot uitdrukking willen brengen. Zo haken leden van Westerlicht 

bijvoorbeeld aan bij ‘Samen leren in de Wijk’ en of functioneren ze als mentor voor kinderen met enige achterstand in het 

basisonderwijs. Of zij zijn gastdocent bij de Talentenfabriek: het zomerprogramma voor kinderen in de Ru Pare. Zo verbindt 

Westerlicht “kansrijk” met mensen die wat minder kansen – om welke redenen dan ook – zijn toebedeeld.  Tevens zie je dat 

leden van Westerlicht aansluiting zoeken bij de Vuilnisoproer en samen met andere bewoners in Nieuw West zich in woord 

en daad sterk maken voor een “schoon, heel en veilig” stadsdeel. 

 

In samenspraak en overleg met onder andere “Oranje Energie”, een van de aanjagers van de energietransitie in de stad, en 

met andere stakeholders, is er een verkenning gaande om “schoon” (schone energie) te verbinden met het thema 



  

 

 

 

  

werkgelegenheid. Investeren in de energietransitie is ook investeren in 

opleidingstrajecten om de nu reeds openstaande vacatures en die nog komen 

gaan, te vervullen. Uitgelezen kansen voor bewoners in Nieuw West die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Deze 

verkenning zou wel eens kunnen  resulteren in een samenspraak en samenwerking met een ander coöperatief initiatief, 

namelijk Coöperatie Samen aan de Slag. (zie hieronder). Deze coöperatie, een initiatief van 8 wijkpartners beoogt de 

werkgelegenheidskansen van mensen in Nieuw West te vergroten en met begeleidende trajecten een toeleiding tot betaald 

werk te realiseren. Zo koppelen we de inzet voor een duurzame stad aan die voor een rechtvaardige stad. 

 

Tot slot van deze paragraaf over Westerlicht: door de opzet, de doelstelling, de werkwijze en visie van Westerlicht is er een 

blijvende inbreng van het onderwerp “eigenaarschap” in Slotervaart en daarbuiten. De Cooperatieleden stimuleren hun 

medebewoners om op andere onderwerpen, zoals beheer openbare ruimte, groenvoorziening, arbeidsmarkttoeleiding, na 

te gaan welk initiatief samen met anderen, of in eigen beheer genomen kan worden.  

 

2.2. Buurtpanels: schoon, heel en veilig Slotervaart 
 

Vanuit De Buurtzaak wordt sinds 2017 een buurtpanel georganiseerd voor het gebied Sloterparkwijk. Bewoners worden 

gemotiveerd en verleid tot burgerparticipatie op deze drie thema’s. Naast bewoners zijn ook vertegenwoordigers van het 

wijkteam en politie aanwezig. Immers de thema’s “schoon, heel en veilig” zijn genoemd in de gebiedsagenda. In Slotervaart 

vergt dit een permanente aandacht, overleg en actie. 

Het buurtpanel van het gebied Slotervaart heet inmiddels Wij zijn de Wijk. De panelleden zorgen voor een inventarisatie van 

signalen en vragen vanuit verschillende wijken alwaar eerstgenoemden zoeken naar oplossingen (of verbindingen tussen) 

voor bewoners. Er zijn in 2020 twee bijeenkomsten georganiseerd waarvan de eerste het thema verkeer en groen op de 

agenda had staan. Daarbij was portefeuillehouder Erik Bobbeldijk uitgenodigd. De afspraak met de PH luidt om in plaats van 

bijeenkomsten daadwerkelijk meer schouw te organiseren. De agenda van de tweede bijeenkomst hield de ontwikkeling van 

de coronacrisis in, alsmede de vraag hoe vooral de positieve ontwikkelingen naar de toekomst mee te nemen. In het licht 

hiervan kan de vraag gesteld worden: Wat kunnen we doen om meer naar elkaar om te zien alsmede hoe we de meest 

kwetsbare personen kunnen bereiken?  

Veel contact via appgroepje 

Wegens corona was het niet mogelijk om vaker fysiek samen te komen. Ontmoeten via online was voor de groep niet 

toegankelijk en wenselijk. Wel is er intensief contact via groepsapp. In de groepsapp worden signalen met elkaar gedeeld en 

oplossingen voorgesteld.   

In overleg met het wijkteam zijn in 2020 stappen gezet om ook in andere wijken, bijvoorbeeld Overtoomse Veld, een 

Buurtpanel in te richten. Wellicht ook met bovenstaand thema, en eventueel net met een andere agenda – afhankelijk van 

de inbreng van de deelnemers van het Buurtpanel. Dit kan alleen gebeuren onder voorwaarde van honorering van 

additionele middelen.   

 

2.3. Bewonersinitiatieven en regiegroep 
 
Zoals hiervoor is duidelijk geworden is De Buurtzaak, Huis van de Wijk Slotervaart Noord, een plek voor de buurtbewoners 

van Slotervaart, een leerschool waar buurtbewoners hun ideeën, talenten kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Het is ook een 

vangnet én een springplank op het gebied van welzijn, sociaal economisch en sociaal cultureel terreinen. Iedereen is samen 

verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt en niet moet gebeuren in de wijk/straat waar hij/zij woont. Streven is dat de 

bewoners mogelijkheden en kansen grijpen om zich te ontwikkelen en om met elkaar solidair te zijn. Naast de vele 



  

 

 

 

  

voorzieningen en netwerken binnen de Ru Paré, is ook het budget in 

Bewonersinitiatieven een middel waarmee de bewoners hun ideeën kunnen 

ontwikkelen en ten uitvoering brengen. Het aantal bewoners en bewonersgroepen die een beroep doen op de middelen die 

via De Buurtzaak beschikbaar zijn, neemt steeds toe. De aanvragen variëren van taallessen, lunches  voor eenzame ouderen 

tot workshops voor kinderen.  

De bewonersinitiatieven worden beoordeeld door de zogenoemde regiegroep Slotervaart Noord. De regiegroep bestaat uit 

bewoners van Slotervaart Noord. Zowel de regiegroep als de bewoners die een initiatief aanvragen en deze ten uitvoering 

brengen, krijgen ondersteuning van en worden gefaciliteerd door de medewerkers van De Buurtzaak.  

Sinds de coronacrisis zijn er weinig grote aanvragen bij de regiegroep ingediend. Wel benaderden sommige  mensen de 

regiegroep met kleine aanvragen. Ondanks de Lock down heeft de regiegroep via Zoom kunnen overleggen.  

 

2.4. Coöperatie ‘Samen aan de Slag’  
 

Inleidend 

Slotervaart is hard geraakt door de coronacrisis. Mensen moeten afstand houden, binnen blijven en thuis werken om 

besmetting te voorkomen. De economie wordt daardoor zwaar getroffen. Dat betekent veel onzekerheid bij bewoners en 

ondernemers. Sommigen ondernemers verliezen hun bedrijf en bewoners verliezen hun werk. Maar de grootste klap moet 

nog komen. Veel bewoners van Slotervaart hadden tijdelijk werk, een nul-urencontract of waren als zelfstandige werkzaam. 

Slotervaart stond er al niet goed voor toen de crisis begon.  

 

Tegelijk zorgt de coronacrisis voor een hartverwarmende uitbarsting van onderlinge hulp en sociale cohesie in de buurt. 

Buurtinitiatieven helpen bewoners die in de problemen komen al jaren en hebben het nu extra druk, al zijn ze soms onthand 

door de beperkende maatregelen. Bewonersorganisaties vangen mensen op, luisteren naar hun ervaringen, organiseren 

activiteiten en clubs en geven mensen waar mogelijk een steuntje in de rug. Waar nodig regelen ze eten, onderdak, werk of 

inkomen. De gemeenschap doet waarin ze het sterkst is: mensen helpen elkaar informeel en weven zo een sterk en 

fijnmazig netwerk. Dat is niet nieuw: in Slotervaart spelen buurtinitiatieven en ‘zelforganisaties’ van bewoners al jaren een 

grote rol in de gemeenschap die de buurt vormt. Acht van die organisaties (zie hieronder) willen het niet laten bij 

hartverwarmende burenhulp, maar samen aan de slag gaan om de hevige en hardnekkige werkloosheid in de buurt te lijf te 

gaan op basis van gedeelde belangen, gedeelde waarden, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeeld eigenaarschap van 

bewoners. 

 

Coöperatie Samen aan de Slag opgericht 

Na heel veel voorwerk (lobby) en werksessies met wijkgebonden initiatieven en organisaties, is in eind januari 2020 het 

initiatief genomen tot de oprichting van de Coöperatie “Samen aan de slag”. In november 2020 is de coöperatie officieel 

(statutair) geregistreerd. Sinds de oprichting zijn er acht coöperatieve leden die een tijdelijk oprichtingsbestuur hebben 

gekozen. Dit tijdelijke bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van N4N, SHE en SWSL. Met de inrichting (initiatief) van de 

Coöperatie is de eerste fase, de verkennende en ontwikkelende fase, afgesloten. De resultaten van de eerste fase zijn ook 

aan de directie van WPI voorgelegd met het verzoek de tweede fase mede mogelijk te maken door een budget ter 

beschikking te stellen. Dit budget is toegekend. Met het tweede budget kunnen we de tweede fase in, namelijk het inrichten 

van een werkorganisatie en het omschrijven van welke diensten/producten de Coöperatieve gaat leveren en onder welke 

voorwaarden. Met ingang van 18 januari 2021 is een coördinator aangesteld. Die gaat de werkzaamheden coördineren en 

draagt zorg voor het realiseren van 50 trajecten uit de buurt richting volwaardige arbeidsplekken.  
 

Ambitie van de coöperatie 
De coöperatie Samen aan de slag heeft de ambitie om in samenwerking met de gemeente en werkgevers meer bewoners in 
Slotervaart naar werk te begeleiden. Daarvoor bundelen de acht buurtinitiatieven hun krachten en hun energie. Op dit 



  

 

 

 

  

moment begeleiden de initiatieven al een beperkt aantal bewoners naar werk. Het 
is onze ambitie om daarbovenop nog vijftig bewoners te helpen om hun talenten 
te ontdekken, belemmeringen te overwinnen en zodoende de stap naar betaald werk te maken. Maar wij zeggen ook dat 
werk geen doel op zich is, maar onderdeel van een hoger ideaal vormt. We willen dat meer bewoners in Slotervaart, waar de 
participatiegraad laag ligt, volwaardig in de buurt meedoen, niet gehinderd door armoede of schulden. We streven naar 
meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid van bewoners over hun werk en hun wijk.  
 

Dienstverleningsovereenkomst  

Intussen is ook de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met WPI getekend. De overeenkomst omvat o.a. de prestaties die 

de Coöperatie “Samen aan de slag” levert en onder welke voorwaarden (privacy en honorering). In de DVO is verder 

opgenomen dat we in 2021 vijftig trajecten, tegen betaling gaan verzorgen. Daar is een bedrag van 120.000 euro voor 

beschikbaar gesteld. De coöperatie wordt per traject gefinancierd. De leden ontvangen een inspanningsvergoeding van 

€1500 en per ieder deelnemer die een arbeidsovereenkomst aangaat, wordt een bedrag van €1000 toegekend aan de leden 

van de coöperatie. Dus per traject is een financiering voorzien van €2.500.  

 

Verkennende gesprekken met Stadsreiniging tot mogelijke opdrachtgever 

In 2020 verkent de coöperatie met de stad en de stadsreiniging tot mogelijke opdrachtgevers en preferred partners. Op 

aandringen van de voormalige gebiedsmanager, Annemiek Hoogland, hebben we een aanbod gedaan om namens de 

Coöperatie stadsreiniging te ontlasten waar het gaat om een schone Sloterpas en de directe omgeving. Bij stadsreiniging is 

een capaciteitsgebrek – en naar onze bescheiden mening ook een kwaliteitsgebrek – om Sloterplas en de directe omgeving 

schoon en daarmee veilig en plezierig te houden. Immers, Sloterplas is een nieuwe hotspot in de stad en zeker in Nieuw 

West. Het recreatieve gebruik was al fors toegenomen en zal in de komende jaren nog meer toenemen. Ook in zogenaamde 

piekmomenten – bij evenementen – blijkt dat de capaciteit van stadsreiniging onvoldoende is. En in coronatijd, met een nog 

intensiever gebruik, gaat het echt schuren en knarsen. In de maanden september en oktober vond er op directieniveau 

gesprekken plaats in bijzijn en met input van Erik Bobeldijk. “Sloterplas” is voor de coöperatie geen ver van mijn bed show. 

Het is onderdeel van dat wat we willen leveren, namelijk jobcreation voor lokale bewoners die lokaal aan de slag kunnen 

zonder in dead end jobs te belanden en dus in volwaardige banen die vegen combineert met toezien, sfeerbeheer, recycling 

en preventie afstemmend met de vrijwillige inzet van tal van bewonersinitiatieven op het gebied van schoon, heel en veilig. 

Om de druk een beetje op te voeren is de Vuilnis Oproer geïnitieerd. In deze oproer worden initiatieven van bewoners, zoals 

die van de Coöperatie, samengebracht, onderling afgestemd en wordt er een programma van eisen opgesteld (10 punten 

bewoners actieplan voor een schoon en veilig Sloterplas). 

 

De leden van de coöperatie zijn: Stichting ADE Eritrea, Nisa For Nisa, Road of Hope, Stichting Home Empowerment, Huis van 

de Wijk De Buurtzaak, Samen Ondernemen, Zorg op Maat Amsterdam.  

 

2.5.  Activering en participatie door middel van  activiteiten door en voor de 
bewoners  
 
De laatste jaren neemt het aantal aanvragen door de bewoners en organisaties steeds meer toe. De aanvragen variëren van 

activiteiten op het gebied van vrije tijd, sport en bewegen, educatieve activiteiten, buurtfeesten, 

voorlichtingsbijeenkomsten, kinderactiviteiten (= activering). Een aantal activiteiten is gericht op het vrije sociaal netwerk 

toegankelijk maken en/of tot stand brengen, maar ook op het stimuleren van bewoners deel te nemen aan de samenleving 

en/of hun kansen te helpen vergroten middels talentenontwikkeling (=participatie). 

Vaak vinden de activiteiten plaats binnen De Buurtzaak, maar soms worden de activiteiten ook georganiseerd in de wijk, bij 

verschillende organisaties en/of op pleinen. Deze activiteiten komen samen in onder andere een programma van activering 

en participatie. Hieronder in schema de steeds terugkomende activiteiten en de tot en met juni 2020 behaalde resultaten. 

Uiteraard zijn de activiteiten tijdens de Lock Down stopgezet. Vanaf einde juni zijn alle activiteiten weer gestart – dan wel 



  

 

 

 

  

onder strikte hygiëne maatregelen.  

De activiteiten door en voor de buurtbewoners  

Toelichting: sommige activiteiten zijn tijdens lockdown afgelast, maar veel is ook via online doorgegaan.  

Wat Frequentie Aantal Olv en ism 

Bewonersinitiatieven Onvoorspelbaar 45 Individuele en georganiseerde bew; regiegroep 

Yoga lessen Wekelijks:  16 Mala Bella (digitaal)  

Computerles Wekelijks 8 St Vooruit  

Kookgroep 1 Wekelijks 15 Olv Zohra Bellami 

Kookgroep 2 Wekelijks 20 Olv Rachida Aliaz 

Kookgroep 3 Wekelijks 15 Hafida Ouahabi 

Kookgroep 4 Wekelijks 20 Naziha Aouled 

Kookgroep 5: lotgenoten  Wekelijks  10 Nadia Sbai 

Hindilessen Wekelijks, zondag 26 Olv Siewdath Sardjoe (digitaal) 

Sport en spel Wekelijks, donderdag 9 Mala Sardjoe: wandelclub 

Zumbalessen voor Surinaamse 

vrouwen 

Wekelijks (maandag) 12 Mirna Ramautarsingh (digitaal)  

Spreekuur bewonersinitiatieven Wekelijks, woensdag 4 Medewerkers De Buurtzaak 

St. Droomwevers Wekelijks, woensdag 12 Buurtzaak/Henry  

Doorlopende inloop Dagelijks 10-50 BZ 

Lotgenoten Mantelzorg en 

armoede 

Wekelijks vrijdag  5 – 10 Nadia Sbai 

Lotgenoten, 

armoede/mantelzorg,  

Wekelijks donderdag 15 – 20 Mala Sarjdjoe 

Buurtpanel Tweemaandelijks overleg, 

wekelijks 

10-20 Buurtbewoners i.s.m. gebiedsteam, politie e.d. 

Vergadering regiegroep Maandelijks 9 7 buurtbewoners, een gebiedsmakelaar + 

medewerker De Buurtzaak 

Community dinners of lunch 1x per jaar wegens corona 50 Georganiseerd door Creade 

 

 



  

 

 

 

  

 

2.6. Schema activiteiten en overleggen De Buurtzaak  
 

Thema/Activiteit Gebied Frequentie 

Buurtpanel Sloterparkwijk Oostoever, Jacob Geelbuurt, Hemsterhuisbuurt, 

Comeniusbuurt en Johan Huizingalaan 

Om de 6 weken  

Bewonersgroep Oostoever Oostoever  Maandelijks/wekelijks 

Ondersteuning 

bewonersinitiatieven door 

team De Buurtzaak 

Slotervaart Noord Wekelijks 

Wijktafel-overleggen Slotervaart Noord (in 2020  niet plaatsgevonden) Drie maandelijks 

BPT overleggen Slotervaart Noord Drie maandelijks 

Common Labs Slotervaart Noord 5x 

Innovatie Raad Slotervaart Slotervaart  Maandelijks/wekelijks (2 u x 52) 

Begeleiding vrijwilligers Slotervaart Noord Wekelijks 

        

2.7. ATKB, nieuwe aanwinst in de Ru pare 
 

ATKB, Vereniging voor vrouwen en meisjes afkomstig uit Turkije, maar woonachtig in Amsterdam, is sinds 2020 gevestigd in 
de  Ru Pare.  
 
ATKB is als stedelijke organisatie veelal actief in Amsterdam west en nieuw-west. De organisatie voor en door vrouwen en 

meisjes uit Turkije probeert sinds haar bestaan vrouwen te bereiken die worden belemmerd in hun ontwikkeling, 

ontplooiing en in hun bewegingsvrijheid. Ook streeft ATKB er al jaren naar om solidair te zijn met onderdrukte vrouwen van 

diverse afkomst. Met haar activiteiten probeert ATKB de aandacht te vestigen op thema`s als gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen, mensenrechten, zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, het bestrijden van discriminatie en geweld als het bevorderen 

van de economische onafhankelijkheid van vrouwen en meisjes.  

 

ATKB`s  strijd voor de positieverbetering van de vrouwen die te kampen hebben met complexe en veelvoudige problemen is 

een ambitieuze, maar ook een moeilijke opgave. Ondanks de complexiteit van de problematiek en de vele obstakels heeft de 

ATKB nooit opgegeven om samen met sleutelpersonen en vrijwilligers te strijden voor gelijkheid, bewustwording en 

emancipatie van de vrouwen. Een andere reden dat wij er trots op zijn dat ATKB naar Ru Pare is verhuisd is dat deze 

organisatie nooit heeft geaarzeld de oorzaken te benoemen, die ten grondslag liggen aan de kwetsbare positie van vrouwen 

afkomstig Turkije. Vanaf haar ontstaan heeft ATKB steeds met heel veel lef benadrukt dat de positie van deze vrouwen 

zowel vanuit het sociaaleconomische systeem verzwakt wordt, maar tevens door de conservatieve opvattingen binnen de 

eigen omgeving/gemeenschap. Zodoende voert de organisatie al sinds jaren een strijd voor een positieverbetering van 

vrouwen, op allerlei terreinen. Om dit te kunnen bereiken is ATKB druk met het ontwikkelen en voeren van acties en 

activiteiten. Dit soms samen met diverse groepen.  

 
In 2020 heeft ATKB in samenwerking met Home Empowerment, ChildPress en een aantal actieve bewoners uit Slotervaart 



  

 

 

 

  

een zeer geslaagde 8 maart viering georganiseerd. Wij hopen in de toekomst meer 

activiteiten van ATKB in ons stadsdeel mogen verwelkomen en hopen op hun 

betrokkenheid in Nieuw-West.  

 

2.8. Teamsamenstelling en taakverdeling van De Buurtzaak 
 

Directeur: doorontwikkeling De Buurtzaak; ontwikkeling innovatie, capacity building; HR; Huisvesting, strategisch 

toekomstvisie (40%). 

Coördinator De Buurtzaak: algemeen coördinatie en afstemming verschillende functies van De Buurtzaak, 

aanvraag/rapportages De Buurtzaak,  monitoring, controle en begeleiding bewonersinitiatieven, ondersteuning regiegroep, 

PR, begeleiding medewerkers/vrijwilligers; vertegenwoordigen van De Buurtzaak in verschillende overleggen in Slotervaart 

(100%). 

Beheer/leermeester: openstellen gebouw, tijdelijke verhuur, techniek, receptie, begeleiding van vrijwilligers; kluswerk 

(100%). 

Community Builder/coördinator Zorg en Welzijn: speurt verbinders en ideeën in de gemeenschap op en ondersteunt hen 

waar nodig; brengt hen met elkaar in contact; ontwikkelt en realiseert programma’s samen met de participanten; werving 

en toerusting van participanten; bevordert duurzame vormen van samenwerking met instellingen op het gebied van sociale 

cohesie (100%).  

Backofficemedewerker: ondersteuning regiegroep en bewoners die bewonersinitiatief  aanvragen (45%).  

Team vrijwilligers:5  

Financieel medewerker: 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

Deel III.  

 

Station Wildeman  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

Station Wildeman  
 

1. Inleiding 
Eerder in 2019 is SWSL gevraagd om als voorzitter een groep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente 

Amsterdam, sociale ondernemers en buurtinitiatieven, waaronder Lucas Community, te begeleiden in het ontwikkelen van 

drie plannen. Een beheerplan voor de oude Kreamerschool, een programmatisch plan en een exploitatieplan. Uitgaande dat 

er ook een entiteit zou worden voorgesteld. Eind dat jaar werd, me deinverband met wat verkwikkelijkheden in de Lucas, 

daadkrachtig een streep door de ambitie gehaald waar het gaat om een nieuwe entiteit. Het bestuur wenste niet nog een 

avontuur met alle onzekerheden in te gaan wat betreft de oude Kreamerschool, beducht op een herhaling van alle 

commotie in en rondom de Lucas. Met het trekken van die streep is SWSL in overweging gegeven om als beheerder, 

exploitant en co –programmeur voor de oude Kreamerschool op te treden. 

Binnen de organisatie en het bestuur is hierover intensief gesproken. De uitkomst van dat beraad: SWSL wil het overwegen 

maar dan niet als passant hetgeen betekent dat de oude Kreamerschool langer dan de aanvankelijk door afdeling Vastgoed 

van de Gemeente Amsterdam, aangedragen periode van 3 jaar en misschien nog 2 jaar. Als er iets nodig is in de Wildeman 

en omgeving, dan is het niet een zoveelste project en de tijdelijkheid van een passant. Om bij te kunnen dragen aan het 

welzijn, sociale mobiliteit en kansen voor bewoners en voor de wijk, dan vergt dat een duurzame investering.  

Het heeft bijna een half jaar geduurd voordat de kogel door de kerk ging en van de kant van afdeling Vastgoed een 

instemming werd gegund voor 5 jaar plus. Op basis van dit gegeven, heeft SWSL welwillend gereageerd op die rol van 

beheerder, exploitant en co-programmeur van de oude Kreamerschool. 

 

2. Opdracht 
Naast de rol van beheerder en exploitant is SWSL gevraagd ook om een co-programmeursrol te vervullen. Deze rol is nader 

uitgewerkt. 

Op de eerste plaats werd verzocht om een transformatie plan te ontwikkelen en op basis van dat transformatieplan – 

waarmee we het hele gebouw oppimpen – een aanvraag in te dienen bij “Kansen voor West”, een Europese subsidie 

regeling.  

Ten tweede ligt in de opdracht vastgelegd dat vanuit de Kreamerschool een bijdrage wordt geleverd aan integraal werken in 

de buurt. Integraal werken op het gebied van onderwijs, jeugd/veiligheid, sociale basis, zorg, arbeid en werkgelegenheid. En 

dat via een proces van afstemming en samenwerking, toegewerkt wordt naar een integrale aanpak waarbij programmatisch 

de regie gecollectiveerd is en daarmee ook budgetten. 

 

3. Beheer en exploitatie 
Met de ondertekening van de huurovereenkomst met afdeling Vastgoed zijn ook de contouren van beheer en exploitatie 

vastgelegd. Immers, in de huurovereenkomst, is ook de prijs per vierkante meter opgenomen. Hoewel deze prijs een 

“maatschappelijke huurprijs” heet in het jargon van afdeling Vastgoed, ligt deze toch relatief hoog. Tegen de 100 euro per 

m2 per jaar. Ter vergelijking, in de Ru Pare Community wordt een andere, lagere vierkante meterprijs gehanteerd. Een die 

de beheerder/exploitant in staat stelt om meer vrij-ruimte in de bezetting te benutten. Immers, de huurprijs moet worden 

doorgerekend naar de huurders die zich in het gebouw willen vestigen. Met een relatief hoge huurprijs, wordt de drempel 

ook verhoogd voor partner die minder financieel krachtig zijn. Helaas hebben we afdeling Vastgoed niet kunnen overhalen 

om de beheerder/exploitant/huurder van het gebouw het onderhoud toe te kennen. Het onderhoud wordt nu gedaan door 

Vastgoed zelf, iets wat altijd tot relatief hoge kosten leidt. Er wordt immers met andere – hogere - standaardtarieven 

gewerkt. Bovendien kan Vastgoed ook niet rekenen op bijdragen van stakeholders die taken verrichten in klein en groot 

onderhoud als uiting van waardering en in wederkerigheid. 

Een extra lastig punt – naast de relatief hoge huur per m2 – betreft het ontbreken van een goed ventilatie systeem. Dit heeft 



  

 

 

 

  

tot gevolg dat – zeker in corona tijden – niet alle vierkanten meters volop benut 

kunnen worden. Bijvoorbeeld de kelder, bijna een vierde deel van het aantal 

beschikbare vierkante meters. 

 

Met deze feiten is een beheerplan en een exploitatieplan ingericht. Dat in samenspraak met de opdrachtgever, stadsdeel 

Nieuw West. Voor 2019 is de exploitatie vanaf september tot eind december, afgestemd en sluitend. In het beheerplan is 

het klein onderhoud meegenomen. Voor de uitvoering van dat kleine onderhoud is een onderhoudsplan aan het stadsdeel 

voorgelegd. Deze heeft op basis daarvan een budget ter beschikking besteld voor de nodige investeringen (gereedschap 

onder andere, na het wegwerken van het achterstallig onderhoud, benut in een “kluslab” waar ook bewoners gebruik van 

kunnen maken) en voor de uitvoering van het onderhoud. In september is daar meteen een begin mee gemaakt. 

 

4. Transformatie 
In samenwerking met het architectenbureau BETA, hetzelfde bureau dat indertijd ook de Ru Pare Community heeft helpen 

transformeren van een oud versleten schoolgebouw tot een pareltje in de stad, is in korte tijd een transformatie plan 

ontwikkeld. In dit plan hebben we ook de naam van het gebouw gewijzigd. Vooralsnog gaan we vanaf 1 oktober door het 

leven als Station Wildeman.  

 

Het transformatieplan dat ontwikkeld is en voorgelegd is aan de adviesgroep EFRO subsidie, omvat een aantal zogenaamde 

werkpakketten. De inzet is dat het gebouw niet alleen een opknapbeurt krijgt maar ook een vitale en energieke uitstraling. 

Het plan voorziet in veel raamwerk, veel transparantie. Open en uitnodigend. 

Het eerste werkpakket betreft het toevoegen van extra vierkante meters (340) door de gevel te verplaatsen en een 

aanbouw van staal en glas te realiseren. Het betreft de grootste investering en dus het grootste werkpakket. Met het 

verzetten van de gevel richten we ook de ingang anders in. Deze verleggen we in de richting van Osdorperban. ER ontstaat 

zo een open verbinding met de wijk.  

 

Het tweede werkpakket betreft de toegankelijkheid van het gebouw. De toegankelijkheid laat namelijk te wensen over. De 

etages zijn niet via een lift bereikbaar. Het installeren van een lift is een van de werkpakketten. 

Het derde werkpakket betreft het ventilatiesysteem. Nu is er slechts een mechanische ventilatie mogelijk. In tijde van 

corona onverantwoord bij intensief gebruik. Het update brengen van het ventilatie systeem is extra urgent omdat hiermee 

ook de kelder geschikt wordt voor gebruik. 

Het vierde werkpakket in het transformatieplan betreft het inrichten van een “ondernemershub” voor startende 

ondernemers op ict en duurzaamheid. Deze “hub” zal met name in de nieuwe vierkante meters, in de aanbouw dus, 

gerealiseerd worden. Er wordt naast m2 voor startende ondernemers ook een business development coaching project 

ontwikkeld, en in de kelder, leerwerk praktijk leslokalen voor de duurzaamheidsindustrie. 

Met instemming van de opdrachtgever is het transformatie plan ingediend bij de adviesgroep EFRO subsidie. Deze heeft 

voor de kwaliteit, onderbouwing en haalbaarheid van het plan een relatief hoog cijfer gegund. Daarmee is de kans dat er 

daadwerkelijk ook een bedrag van 560.000 euro uit Brussel beschikbaar komt, aanzienlijk toegenomen. Ook de 

opdrachtgever heeft een bijdrage toegekend. Al met al kent het transformatieplan een investeringsbudget van iets meer dan 

2 miljoen.  

 

Nagenoeg alle neuzen staan eind december 2020 in dezelfde richting waar het gaat om de transformatie. Nu nog de 

uitvoering. Op basis van onze ervaringen met de transformatie van de Ru Pare, kunnen we dat wel aan, maar we houden 

rekening met lastige fasen, waaronder de fase waarin we als SWSL moeten afstemmen met afdeling Vastgoed over de ins en 

outs vanaf het moment dat de transformatie voorbereid, aanbesteedt, gepland wordt. 

 

 

 



  

 

 

 

  

5. Co programmeur 
Een van de afspraken met de opdrachtgever is dat SWSL in en vanuit Station Wildeman ook optreedt als co-programmeur, in 

het jargon van SWSL, als community-builder. Daarmee heeft SWSL een taak in de sociale basis, zeker waar het gaat om (a) 

participatie van bewoners, (b) samen met bewoners en bewonersinitiatieven duurzame programma’s inrichten op 

‘informele zorg’, uit te werken in inclusieve programma’s “Gezond Wildeman” en “Samen voor elkaar Wildeman”. In de 

laatste maanden van 2020 is hier reeds een voorzichtig begin mee gemaakt.  

 

We kijken vooral met vele verwachting naar een samenwerking met stichting Studiezalen, de hoofdgebruiker van de tweede 

etage van Station Wildeman. Hoewel nog een jong initiatief, heeft Studiezalen een aantrekkelijk en vernieuwende aanpak 

ontwikkeld dat echt zoden aan de dijk zet waar het gaat om kansen creëren voor kinderen en jongeren. Uniek aan 

Studiezalen is dat ze in haar methodiek (werkvormen) een vanzelfsprekende integrale aanpak geïntegreerd hebben. Immers, 

Studiezalen functioneert als initiatief vanuit de werkelijke leefwerelden van concrete bewoners uit Wildeman en omgeving. 

In het werkelijk leven van bewoners is de boel niet beschot, gefragmentariseerd, in kaders vastgelegd met achter iedere 

schot een apart regiem. Voor Studiezalen is het dagelijkse en feitelijk leven van mensen uitgangspunt van hun activiteiten en 

programma’s. Daarmee loopt Studiezalen wel voorop. Het is de vraag of het “systeem”, de ambtelijk-bestuurlijke 

organisatie, hier in de toekomst in mee kan blijven gaan en de integrale aanpak van deze jonge stichting kan waarderen door 

niet tien accounthouders op Studiezalen te zetten, een voor jeugd en veiligheid, een voor onderwijs, een voor mentoraat, 

een voor live coaching, een voor armoede bestrijding, een voor arbeid en werkgelegenheid etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deel IV.  

Stadsdeel West 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 
Eindverantwoording Samenwonen-Samenleven West 
 
 
Inleiding 
Zoals bij alle programma’s van SW-SL, heeft de corona-crisis ook in West tot het stilleggen van veel activiteiten geleid, maar 
ook tot het anders inrichten of tot geheel nieuwe activiteiten. 
Ook heeft de corona-crisis soms duidelijk gemaakt waar de formele zorg door omstandigheden tekort schoot en waar de 
informele zorg in het gat is gesprongen en hun kracht en daadkracht heeft laten zien.   
In dit verslag volgt een beschrijving van de activiteiten die we, ondanks de beperkende maatregelen, nog wél hebben 
kunnen uitvoeren. En tot slot een beschrijving van diverse nieuwe activiteiten die er in 2021 hebben plaats gevonden ter 
versterking en ondersteuning van informele zorgverleners en netwerken.  
 

I. Makelpunt Zorg & Welzijn 
 

Aanmeldingen van hulpvragende bewoners of cliënten bij het Makelpunt (en overige inzet vertrouwenspersonen) 

In de eerste helft van 2020 zijn geen nieuwe aanmeldingen van hulpvragende bewoners via professionals of informele 

netwerken binnen gekomen, maar hebben er koppelingen plaats gevonden vanuit de organisaties of de buurt waar de 

vertrouwenspersonen al actief waren. In principe is dat ook de kracht van de vertrouwenspersonen; signaleren van 

problemen bij bewoners en dit bespreekbaar maken, en daarnaast aanspreek- en vertrouwenspersoon zijn binnen een 

organisatie, initiatief of in de buurt voor hulpvragende bewoners. 

Zo zijn er twee mannen die als vertrouwenspersoon (vp) actief zijn bij de Gouden Mannen; één heeft aanvullend aan een 

maatschappelijk werker en andere hulpverlening een man ondersteunt die dakloos werd en als gevolg van deze situatie ook 

depressief. Door wekelijks een luisterend oor, vertrouwen en morele ondersteuning te bieden is hij blijven komen naar de 

activiteiten van Gouden Mannen, waardoor hij naast de professionele hulp weer hoop en vertrouwen in de toekomst heeft 

gekregen. 

 

Een andere vp is bij Gouden Mannen gekoppeld aan een man met een licht verstandelijke beperking die veel problemen 

ervaart met zijn gezin en zich daar ook niet veilig voelt. Vanuit het Makelpunt is contact opgenomen met de betrokken 

hulpverlening, o.a. Unal Zorg, om met name bij de begeleiding die vanuit Unal Zorg aan één van de kinderen en de ouders 

wordt geboden, extra aandacht te vragen rondom de veiligheid van vader. Tevens is de vp is in contact gebracht met de 

begeleider vanuit Unal Zorg, zodat de vp aanvullend ondersteunend kan zijn in het contact van de begeleider met vader. 

Vanuit haar eigen netwerk is een vp benadert voor advies aan vrouw met een schizofrene zoon, die geen hulp kreeg, 

vanwege de wachtlijsten. Zij heeft, nadat dit is besproken tijdens de intervisie, de vrouw in contact gebracht met BuurtzorgT 

die ondersteuning thuis bieden.    

 

Vervolgens kwam het corona-virus in ons land en werd het contact met de vertrouwenspersonen onderhouden via telefoon, 

de groepsapp en via de mail. 

Veel van hen waren in deze periode zelf ook naar binnen gekeerd, gingen nauwelijks de deur uit en de meesten hadden ook 

kinderen thuis die begeleiding en aandacht vroegen.  

Desondanks hebben een aantal van hen zich daarnaast nog in kunnen zetten voor andere bewoners op verschillende 

manieren, t.w. door: 

• Te koken voor een zieke buurvrouw. 

• Boodschappen te doen voor ouderen in de buurt. 

• Een luisterend oor te bieden en dingen te regelen voor een vrouw die door gezondheidsklachten de deur niet uit kon. 



  

 

 

 

  

• Een depressieve vrouw te motiveren om dagelijks even naar buiten te gaan. 

• Een oudere vrouw te helpen met het vinden van een andere woning via 

Woningnet. 

 

Vanuit het Makelpunt is ook contact opgenomen met diverse informele partijen om te horen wat zij tegenkwamen en wat zij 

nodig hebben om bewoners in deze tijd te ondersteunen. De meesten onderhielden contact met hun achterban via 

Whatsapp of telefoon, boden een luisterend en spraken hen moed in of ondernamen gerichte acties, zoals boodschappen 

doen of het koken van maaltijden (vooral tijdens de Ramadan). Hierbij is vanuit het Makelpunt advies gegeven om financiële 

ondersteuning aan te vragen via het Fonds voor West. 

Stichting Anatolië kwam met het signaal dat er veel mensen waren met financiële problemen, die hulp nodig hadden. Het 

Makelpunt heeft hen kunnen verbinden met Stichting Raad is Daad, die hulp en ondersteuning in eigen taal kan bieden. 

Zodra zij alle problemen in kaart hebben gebracht, contact is opgenomen met eventuele schuldeisers en er overzicht is, 

kunnen deze bewoners toegeleid worden naar schuldhulpverlening, wanneer dit nodig is. 

 

In de tweede helft van 2020, zijn er 4 aanvragen voor aanvullende ondersteuning van een vertrouwenspersoon binnen 

gekomen, t.w. één vanuit een diëtistenpraktijk met het verzoek om een vertrouwenspersoon van Turkse afkomst. Helaas 

konden wij niet aan dit verzoek voldoen; in de ‘pool’ van zorgvrijwilligers zijn er slechts 2 van Turkse afkomst, die beiden niet 

beschikbaar waren, resp. vanwege gezondheidsproblemen en werk (op de dag dat zij nodig was). 

De tweede aanvraag kwam van St. Aminah voor een vrouw die zonder vaste verblijfplaats met haar kinderen vanuit 

Marokko naar Nederland was gekomen. Deze vrouw is aan een vertrouwenspersoon van Marokkaanse afkomst gekoppeld, 

voor aanvullende ondersteuning, naast de hulp die zij ook van St. Home Empowerment krijgt. 

De derde kwam van Combiwel/WOR met het verzoek om een luisterend oor voor een vrouw met chronische 

gezondheidsproblemen, die veel in haar leven heeft meegemaakt en in een sociaal isolement is geraakt. Er is een 

vertrouwenspersoon aan haar gekoppeld, die wekelijks bij haar op bezoek gaat (afhankelijk van hoe ze zich voelt) of 

telefonisch contact met haar onderhoudt.  

De vierde kwam ook van Combiwel (sociaal raadsvrouw) met het verzoek om een bewoner naar de Voedselbank te 

begeleiden en mee te helpen met het voedselpakket thuis te krijgen.  

 

Daarnaast zijn na de zomer langzaamaan weer wat activiteiten in kleine groepjes opgestart, waarbij vertrouwenspersonen 

betrokken waren of zelf hebben opgezet, zoals:  

 

- sportactiviteiten voor een groepje vanuit Gouden Mannen, waar 2 vp’s bij betrokken waren. 

- één van de vp’s heeft een project via een bewonersinitiatief voor vrouwen opgezet, ‘Gezond Vooruit’, met 

wekelijkse bijeenkomsten gericht op gezonde voeding, meer bewegen en voldoende ontspanning. 

- twee vp’s/ed’s hebben weer meegedaan aan de 2de serie groepsbijeenkomsten voor SOLK vrouwen met het 

programma ‘Aandacht voor mij’ (zie blz.   bij punt 3). 

 

In de periodes van de lockdown (en ook nu nog) hebben een aantal vp’s zich op de volgende wijzen nog ingezet: 

 

- één vp belt elke week 10 mannen. 

- één vp belt en appt wekelijks de vrouwen van ‘Gezond Vooruit’. 

- één vp kookt 2 x per maand voor buurtbewoners. 

- één vp houdt contact met eenzame vrouwen en doet boodschappen voor vrouwen die ziek zijn.  

   

Veel getrainde zorgvrijwilligers zijn alleenstaande moeders en hebben het tijdens de lockdown periodes ook zwaar gehad, 

enerzijds omdat hun (sociale) activiteiten weg vielen, maar ook vanwege het thuisonderwijs van hun kinderen en konden 

niet zoveel daarnaast doen. 

 

Zorgvrijwilligers in de pool 



  

 

 

 

  

In totaal zitten er 20 vp’s en aspi-ed’s in de pool; ieder met hun eigen expertise en 
bereik. Te weten: 

• Bouchra: ervaring met HG en psychische klachten, actief voor vrouwen in Zeeheldenbuurt/Westerpark en als aspi-
ed bij programma voor SOLK vrouwen. 

• Nustaida: sleutelpersoon en verbinder, voorheen* in De Horizon, organiseerde samen met groep kwetsbare 
bewoners wekelijkse lunches aldaar. Zet zich in en ziet om naar bewoners in haar buurt, Westerpark. 

• Nathalie: ervaring met HG, schuldenproblematiek en psychische klachten. 

• Zahide: ervaring met HGKM, voorheen actief in De Havelaar met diverse activiteiten. 

• Bibie: ervaring met psychische klachten en financiële problemen, actief met groep moeders in de Kolenkitbuurt, 
o.a. in de Klerekas van Cascoland. 

• Fatima: ervaring met psychische klachten en financiële problemen, voorheen actief in Mansveltschool met initiatief 
‘Samen Gezond vooruit’ voor vrouwen in De Mansvelt. 

• Hatice: ervaring met psychische klachten, actief voor Turkse vrouwen in Zeeheldenbuurt/Westerpark en als aspi-ed 
bij programma voor SOLK vrouwen, heeft daarnaast een baan in de thuiszorg. 

• Tammiejer: ervaring met financiële problemen, vertrouwenspersoon en coach voor m.n. jonge meiden die via haar 
eigen netwerk bij haar terecht komen. 

• Jamaa: ervaring met psychische en financiële problemen, spreekuurhouder bij 1Ouderpunt van Single Super Mom 
bij st. Aminah. 

• Maya: idem 
Bovenstaande vrouwen zijn daarnaast allemaal alleenstaande moeder en hebben bijna allemaal een lastige scheiding achter 
de rug, dus ook op dat gebied ervaringsdeskundig. Na de Basiscursus Vertrouwenspersonen en/of Traject voor aspi-ed’s, 
hebben veel van deze vrouwen hun ambitie om zich verder te ontwikkelen op gepakt en zijn begonnen aan verschillende 
(sociaal-maatschappelijke) opleidingen. 

 
Overige zorgvrijwilligers: 

• Marthe-Marie: ervaring met burn-out en ondersteuning van verslaafde buurman. Nu actief in opvangplek bij Leger 
des Heils. 

• Mostafa: ervaring met fysieke klachten en verlies van baan, actief bij Gouden Mannen als vertrouwenspersoon, 
geeft workshops over ‘Pak je Kans’ voorzieningen. 

• Elsayed: ervaring met fysieke en psychische klachten en verlies van baan, actief bij Gouden Mannen als 
vertrouwenspersoon. 

• Adry: ervaring met fysieke en psychische klachten en verlies van baan, actief bij Gouden Mannen, o.a. met 
programma Story-telling, vertellen over eigen ervaringen. 

• Hossain: ervaring met fysieke en psychische klachten en verlies van baan, actief bij Gouden Mannen. 

• Abdelhak: ervaring met relationele problemen, dakloosheid, verlies van baan en financiële problemen. Actief bij 
spreekuur voor mannen bij St. Aminah. 

• Kathleen Clows: ervaring met verlies baan, psychische klachten en financiële problemen. Actief bij inloopspreekuur 
Samen Meedoen in De Tagerijn. 

• Hoscar: ervaring met verslaving en financiële problemen; heeft als vrijwilliger bij SDV gewerkt en daarna als 
ervaringsdeskundige een baan aangeboden gekregen bij een Buurtteam.  

• Sylvia: ervaring met HGKM en psychische problemen, actief bij Team ED en SHE. 

• Maypo: ervaring met psychische problemen, actief bij de Warmline van Roads. 
 

‘Ervaring met’ is ook te vertalen als ‘expertise in’.  
Voorheen* wil zeggen: vóór de corona-maatregelen.  

 
Van de lichting getrainde vp’s in 2019, zijn er nog 9 actief en beschikbaar (staan ook op deze lijst) 

  

II. Toerusting en begeleiding 
 

1. Basiscursus Vertrouwenspersonen 
 

Anders dan andere jaren is de uitvoering van de Basiscursus Vertrouwenspersonen wat naar voren geschoven, omdat het de 

eerste twee maanden nog niet duidelijk was of de Vrijwilligersacademie de toerusting op zich zou gaan 



  

 

 

 

  

nemen. In de tussentijd is hierdoor ook iets later begonnen met de werving en 

selectie van de vrijwilligers. Tijdens de ‘intelligente lockdown’ werd het duidelijk 

dat de Basiscursus verplaatst zou moeten worden naar de tweede helft van 2020. 

 

Aanmeldingen van belangstellenden (aantal en van welke organisaties) voor de Basiscursus Vertrouwenspersonen: 

Vanwege de corona maatregelen konden er helaas maar 6 cursisten meedoen.  

Zij kwamen via de volgende organisaties/initiatieven: 2 via de Gouden Mannen, 2 via het sociaal spreekuur in De Tagerijn, 1 

via een groep sleutelpersonen in De Baarsjes en 1 via Vrouwen Vooruit.   

De cursus heeft plaats gevonden van 5-10 t/m 2-11, werd onderbroken door een tijdelijke lockdown, en is vervolgd op 23-11 

t/m 7-12. Van de 6 cursisten hebben er 5 de cursus de cursus met een getuigschrift kunnen afronden. Eén cursist heeft 

vanwege ziekte van haar kind en daarna van haarzelf de cursus niet voldoende kunnen bijwonen. 

Een week na de afronding van de Basiscursus begon de volgende lockdownperiode, die tot op heden voortduurt, waardoor 

het lastig was om een praktijkplek te vinden waar zij hun opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk konden brengen. 

Toch konden een aantal van hen aan een praktijkplek gekoppeld worden, waar zij op afspraak of afstand iets voor andere 

bewoners kunnen betekenen. Te weten bij de volgende organisaties: 

 

• Een laagdrempelig spreekuur voor mannen bij St. Aminah 

• Sociaal spreekuur Samen Meedoen bij De Tagerijn 

• 1 Ouderpunt van Single Super Mom 

 

St. Samen Kracht had ook nog een praktijkplek aangeboden in de avonden bij de mannengroepen, maar die konden na één 

week al niet meer bij elkaar komen. 

De genoemde spreekuren draaien op telefonische afspraak, wat een belemmering voor veel bewoners is, dus tijdens deze 

periode op een heel laag pitje. 

Uiteraard worden deze activiteiten na de opheffing van de maatregelen weer volledig opgepakt en zal er voor de overige 

cursisten ook een passende praktijkplek gezocht worden. 

 

Activiteiten volgens activiteitenplan en gerealiseerd 
 

Activiteit Aantal 
 

Gerealiseerd 

Basiscursus Vertrouwenspersonen  
Deelnemers Basiscursus 
Succesvol doorlopen (met getuigschrift) 

2 
16 
16  
 

1 
6 
5 
 
 

Aansluitend op Basiscursus: 1 x stagemogelijkheid voor nieuwe 
vertrouwenspersonen 

7 partnerorganisaties 
bieden stageplekken aan 

3 
 

 
 

2. Traject aspirant-ervaringsdeskundigen algemeen 
 
2.1. De training  

Nadat de werving en selectie deels voor en tijdens de Corona-periode had plaats gevonden en er van de 15 

belangstellenden, uiteindelijk 9 definitief mee konden gaan doen, werd na een kennismakingsbijeenkomst gezamenlijk 

besloten om de bijeenkomsten tweemaal per week te houden; men had tijdens de Corona periode weinig te doen en zo kon 

de training voor de zomervakantie worden afgesloten. Dit nadat er weer bijeenkomsten met 10 mensen (op anderhalve 

meter) konden plaats vinden. Omdat er geen ruimtes beschikbaar waren in West, is gebruik gemaakt van een geschikte 

ruimte in de Ru Paré Community. De training Samen Sterk is van 14 mei tot en met 16 juni uitgevoerd.  

 

De samenstelling van de groep deelnemers was divers en bestond uit zes vrouwen en drie mannen. De leeftijden varieerden 



  

 

 

 

  

van 23 tot 54 jaar. Sommigen waren hoogopgeleid en hadden veel werk- en 

levenservaring. Anderen hadden zelden gewerkt of konden nog niet werken. Ook 

hun levenservaring was zeer divers. Sommigen hadden te maken gehad met huiselijk en seksueel geweld, anderen hadden 

te kampen gehad met psychoses, verslaving of met PTSS. Eén deelnemer had een oorlogstrauma opgelopen die na jaren 

boven kwam drijven, weer een ander had drie jaar lang vastgezeten en had van kinds af aan veel meegemaakt als gevolg van 

verslaving, verwaarlozing en de echtscheiding van de ouders.  

 

Zij hebben allen de 8 bijeenkomsten bijgewoond; al vanaf de eerste kennismaking ontstond er een sterke groepscohesie. De 

deelnemers waren al snel aan elkaar gehecht en er zijn snel vriendschappen ontstaan. Iedereen kon in alle openheid zijn of 

haar verhaal delen, reageerden volgens de richtlijnen op elkaars verhalen en trokken lering uit hun aanpak. Iedereen kwam 

met plezier naar de training en ze deden actief mee. Ze deelden hun ervaring, stelden vragen of maakten opmerkingen. 

Tijdens de laatste bijeenkomst gaven zij aan dat zij vooral ook veel van elkaar hebben geleerd. De training is succesvol door 

alle 9 deelnemers afgesloten; zij hebben na afloop een getuigschrift ontvangen. 

 
2.2. De stage/praktijkperiode  

 
Aanbod stage/detacheringsplekken: 
Van de 9 deelnemers hebben er voor de zomer al 5 een stage/praktijkplek aangeboden gekregen bij de volgende 

organisaties: Humanitas, Roads, Mentrum, Jellinek en Dock. 

Anderen waren nog in gesprek voor een praktijkplek bij Arkin- Basis GGZ en de Blijf Groep of zoekende om een juiste 

praktijkplek te vinden. 

Door de coronamaatregelen bleek ook hier het vinden van een geschikte stageplek en de plaatsing niet gemakkelijk te gaan. 

Veel organisaties gaven aan dat ze hun activiteiten tot na de zomer hebben stilgelegd. Desondanks konden een aantal aspi-

ed’s al tijdens de zomer en deels ook daarna bij de volgende organisaties met genoemde activiteiten terecht: 

 

• Humanitas: aanvullende ondersteuning voor mensen met psychische klachten. 

• Dock: zomeractiviteiten voor kwetsbare meiden 

• Arkin-Roads: de Warmline; een telefoondienst voor mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.  

• Gouden Mannen: individuele ondersteuning bij emotionele en psychische problemen. 

 

De Jellinek bood voor de zomervakantie ook een stageplek als ondersteuner bij preventie, zoals voorlichtingsbijeenkomsten 

over verslaving. Helaas konden die tot nu toe i.v.m. de beperkende maatregelen niet plaats vinden. 

Ook de Blijf Groep heeft moeten besluiten om hierdoor geen vrijwilligers of stagiaires op de groepen toe te laten.  

Na de zomer zijn de (andere) aspi-ed’s actief geweest (en nog steeds) bij de volgende organisaties: 

 

• Stichting Home Empowerment: aanvullende individuele ondersteuning bij huiselijk geweld, naast maatschappelijk 

werker. 

• Super Single Mom: inrichten en draaien van inloopspreekuur bij 1 Ouderpunt. 

• Arkin: Cliëntenraad en meedraaien met Herstelteam. 

• HvOQ: Cliëntenraad en één op één activiteiten met jongeren via HvOQ en Don Bosco. 

• Team ED: meedraaien met herstelactiviteiten. 

 

Aanvullende trainingen: 

4 Aspi-ed’s hebben gebruik gemaakt van het aanbod van Kringwijs om een training te volgen over het ‘Herkennen van 

verward gedrag’ en 1 aspi-ed heeft aanvullend de WRAP training gevolgd. 

Met bovenstaande activiteiten hebben, ondanks de beperkende maatregelen, 7 van de 9 aspi-ed’s hun stage- en 

praktijkuren eind 2020/begin 2021 volbracht, al was dit hierdoor minder in samenredzaamgroepen, dan we hadden gewild.  

Twee eerdere deelnemers aan de training, hebben door persoonlijke omstandigheden en terugval helaas moeten afhaken.  

 



  

 

 

 

  

Eén daarvan is door een aspi-ed persoonlijk begeleid, m.n. in het contact met 

hulpverlening en instanties.   

 
Activiteiten volgens activiteitenplan en gerealiseerd 

 

Activiteit Aantal plan Gerealiseerd 

1 x Training Samen Sterk  
Geworven deelnemers 
Deelnemers training 
Succesvol doorlopen (training-stage) 

1  
15 
8 
6-6 

1  
9 
9 
9-7 

Aansluitend op de training: 1 x stage-en praktijkmogelijkheid 
voor nieuwe aspirant-ervaringsdeskundigen  

5 partnerorganisaties 
bieden stageplekken aan 

9 

 
 

3. Intervisie en deskundigheidstrainingen 
 
3.1. Intervisie 

Totdat de corona-maatregelen van start gingen, hebben er twee intervisie bijeenkomsten plaats gevonden, t.w. op 18 

januari en 26 februari. 

Tijdens deze bijeenkomsten zijn vragen en casussen met elkaar besproken m.b.t. wat zij in hun eigen praktijk als 

vertrouwenspersoon zijn tegengekomen. 

Hierbij zijn o.a. de volgende zaken besproken: 

 

• Advies voor een vrouw met een schizofrene zoon, die hulp nodig heeft, maar geconfronteerd wordt met 

wachtlijsten. 

• Advies voor een man met depressieve klachten, die 6 maanden naar zijn familie in het buitenland wil, i.p.v. de 

toegestane 3 maanden. 

• Ondersteuning van man die door zijn gezin (tweede vrouw en niet-biologische kinderen) werd bedreigd en het huis 

was uitgezet.  

• Ondersteuning van een vrouw met depressieve klachten. 

• Ondersteuning van een man met lvb, die problemen met zijn kinderen heeft.  

 

Op 11 juni heeft een eerste bijeenkomst na de versoepeling van de Corona maatregelen in ’t Landhuis plaatsgevonden. 

Hierbij werd vooral aandacht besteed aan het uitwisselen van de eigen ervaringen tijdens de Corona periode. Helaas kon 

hier maar een deel van de groep aanwezig zijn.  

Op 25 juni hebben we met de hele groep een gezellige, maar ook goede zomerafsluiting in het park met een picknick 

gehouden. Omdat nu de groep bijna compleet was, hebben we samen stilgestaan bij wat de afgelopen periode voor ons 

heeft betekend, met alle moeilijke en mooie momenten en ervaringen. Door de openheid en het vertrouwen in de groep, 

voelden veel deelnemers zich veilig genoeg om ook hun persoonlijk leed en problemen die zich hebben voorgedaan of waar 

zij nog steeds mee worstelen met elkaar te delen. Het was mooi om te zien dat er goed en onbevooroordeeld naar elkaar 

werd geluisterd, vragen werden gesteld, meegedacht of oprechte steun werd betuigd. Een aantal vertrouwenspersonen 

hebben de laatste maanden intensiever contact met elkaar gehad en elkaar ondersteund met hun privé problemen. Zo zijn 

zij ook vertrouwenspersonen voor elkaar! En gelukkig waren er naast de moeilijke gebeurtenissen, ook genoeg mooie 

momenten en ervaringen om te delen!  

 

Na de zomer konden er vanwege de beperkende maatregelen slechts 6 vp’s aan de intervisies deelnemen. Deze hebben op 2 

september, 14 oktober en 1 december plaatsgevonden. De laatste was een themabijeenkomst, gecombineerde 

deskundigheidstraining ihkv de Week tegen Huiselijk en Kindermishandeling. Tijdens de intervisies zijn o.a. de volgende 

vragen en casussen vanuit de groep besproken: 

 

• Hoe te reageren op mensen die angstig zijn om besmet te raken of dood te gaan. 



  

 

 

 

  

• Effect op geestelijke en lichamelijke gezondheid als mensen niet naar 

buiten durven en hoe daar mee om te gaan. 

• Vrouw met psychische problemen die zelf medicatie wil afbouwen. 

• Ondersteuning en toeleiding naar hulp bij jonge vrouw met huiselijk geweld. 

 

En verder delen de vp’s, zoals altijd aan het begin hun eigen ervaringen of problemen, waarbij er vragen, begrip, steun, 

informatie of advies vanuit de groep en ondergetekende komt.   

 
3.2. Deskundigheidstrainingen 

 
Uitvoering van de deskundigheidstrainingen: 
Zoals ieder jaar wordt er na de tweede Basiscursus Vertrouwenspersonen, de training ‘Wegwijs in West’ aangeboden, 

meestal aan het begin van het jaar. Deze deskundigheidstraining is in samenwerking met Monique de Haan, sociaal 

raadsvrouw en preventiemedewerker bij Combiwel,  tot stand gekomen.  De training bestond uit 4 bijeenkomsten, waarbij 

de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: Maatschappelijke dienstverlening, Sociale zekerheid en 

armoedevoorzieningen, Belasting en toeslagen, Schuldhulpverlening en Vreemdelingenrecht.  

De training heeft op 20 en 27 januari, 3 en 10 februari plaatsgevonden. Er hebben 8 vertrouwenspersonen aan 

deelgenomen. Een tweede deskundigheidstraining, die doorgaans in april, mei of juni wordt uitgevoerd, heeft dus om 

bekende redenen niet kunnen plaats vinden. 

 

Na de zomer waren er weer mogelijkheden om met een beperkte groep (6 deelnemers) bij elkaar te komen. Vanuit de vp’s 

was eerder het verzoek gekomen om hoe in deze periode van spanningen de huiselijke vrede te bewaren; huiselijk geweld 

ligt bij veel gezinnen op de loer; hoe hou je het goed en wat te doen als je hoort dat het mis gaat. 

De afgelopen jaren hebben wij voor de deskundigheidstrainingen op dit gebied goede ervaringen met de 

preventiemedewerker van Veilig Thuis. Zij heeft ons verzoek om een training besproken en eind september kreeg ik te horen 

dat Veilig Thuis alle bijeenkomsten opschort, zolang de beperkende maatregelen nog van kracht zijn.  

Vervolgens contact gezocht met Stichting Kezban, die voorlichtingen op dit gebied bieden. 

Met hen kon pas op 20 oktober een gesprek plaats vinden, waarbij we de inhoud van de  bijeenkomsten met elkaar hebben 

afgestemd. Voor het budget van hun activiteiten hebben zij een beroep gedaan op stadsdeel West bij de 

aandachtsfunctionaris HGKM. 

 

Helaas hoorden we in november dat er voor 2020 geen budget meer beschikbaar was. 

In november was er in de tweede en derde week weer een tijdelijke lockdown van kracht, maar de laatste week van 

november stond in het teken van de Week Tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit is aangegrepen om toch op 

een andere manier aandacht te besteden aan dit thema. Vanuit het stadsdeel worden er in zo’n week i.s.m. andere 

organisaties vaak ook andere activiteiten rondom dit thema aangeboden.  

 

In West viel het in tegenstelling tot Nieuw West wat tegen; de enkele activiteiten die er gepland stonden, waren gericht op 

jongeren, maar er stond ook een theatervoorstelling aangekondigd over actuele thema’s zoals omgaan met corona en ouder 

gerelateerde problematiek zoals financieel misbruik. De voorstelling vond plaats op 26 november in het Polanentheater, 

waar we met 5 vp’s, die wat meer met ouderen in contact komen, naar toe zijn gegaan. Tussendoor werden de aanwezigen 

betrokken met vragen over wat ze hadden gezien en na afloop was er een gesprekje o.a. met de aandachtsfunctionaris HG 

van stadsdeel West, Sophie Voskuilen en kwam er een wijkagent aan het woord.  

 

Die week erop is op 2 december een themabijeenkomst gehouden over HGKM, waarbij Rafia Allouch van Stichting Home 

Empowerment uitgenodigd was om dit thema bespreekbaar te maken. Later sloot ook de wijkagent van de Kolenkitbuurt 

aan, die meer vertelde over het belang van melden, wat de politie kan doen en de samenwerking met Veilig Thuis en SHE. 

Hier mochten 6 (andere) vp’s bij aanwezig zijn, die lieten weten dat ze het een belangrijke en interessante bijeenkomst 

vonden. Hopelijk is er volgend jaar weer meer gelegenheid om aandacht aan dit thema te schenken! 

 



  

 

 

 

  

 
Activiteiten volgens activiteitenplan en gerealiseerd 
 

Activiteit Aantal plan Gerealiseerd 

Intervisie/casuïstiek bijeenkomsten 10 x voor gem. 8 deeln. per keer 6 x totaal 10-6 
deelnemers 
 

Deskundigheidstrainingen (3) 3 x 4 bijeenkomsten voor gem. 8 
deelnemers 
 

1 x 4 voor 8 
deelnemers 
1 x 2 voor 6 

 

 

III. Nieuwe activiteiten SWSL voor en tijdens corona-periode  
 
1. Pilotproject SOLKvrouwen 

 
Vanuit de vraag van enkele huisartsen in Bos en Lommer is met medewerking van ROHA en de Alliantie Wijkzorg West in 

augustus 2019 de “Werkgroep SOLKvrouwen” opgericht vanuit het Wijkzorgnetwerk Bos en Lommer. (SOLK staat voor 

Somatisch Onbegrepen Lichamelijke Klachten). 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zorg en welzijnspartijen in Bos en Lommer: ervaren professionals met een 

netwerk en ervaring met training en begeleiding van vrouwen afkomstig van niet-westerse culturen op het gebied van 

lichamelijke en geestelijke zorg, persoonlijke groei, hulpverlening en groepswerk. 

Deelnemers: Carolien Maris (Projectcoördinator), Sylvia Bianchi (POH Bos & Lommer), Inge Cantatore (Diëtistenpraktijk 

Equilibrio, Mediport), Mbarka N’bir (Stichting Aminah), Marijke Verdonk (Samenwonen- Samenleven West), Annemieke 

Winder (Vrouwen Vooruit), Zohra Ajaaroui (Arkin POH-ggz),  Ineke Smeulers (Combiwel, Projectleider MaDi & de Geldcoach), 

Mark Schramade (Projectleider Wijkzorg West), Wendy van Beeten (Combiwel, Welzijnscoach Bos & Lommer) en Bouchra 

Hajali (ervaringsdeskundige en vrijwilliger taal en cultuur, v.a. feb ‘20).  

 

De werkgroep is in 2019 vier keer bij elkaar geweest voor inventarisatie van het aanbod in de wijk, probleemstelling, 

doelstelling en een plan van aanpak. In 2020 is een coördinator uitvoering toegevoegd voor de werving, het programma en 

de begeleiding en doorstroom van de deelnemers. In de aanloop naar de start van het programma is de werkgroep in 2020 

nogmaals vier keer bij elkaar gekomen.  

De samenwerking werd door alle partijen zeer positief ervaren omdat zij allemaal op verschillende manieren te maken 

hebben met deze groep vrouwen en nu hun bijdrage kunnen leveren aan deze specifieke groepsinterventie. 

Gezamenlijk is besloten dat de pilot met name bedoeld is voor vrouwen boven de 40 afkomstig uit niet-westerse culturen, 

met “SOLK” en/of meerdere chronische aandoeningen, die vaker dan gemiddeld de huisarts bezoeken, terwijl de 

gezondheidsklachten blijven bestaan. 

 

De vraag die wij ons hebben gesteld was: Hoe gaan we de vertaalslag maken/verbinding leggen voor de SOLK vrouwen met 

onbegrepen klachten in Bos & Lommer tussen zorg en welzijn: hoe sluiten we het aanbod in de wijk aan op de 

hulpvraag/zorgvraag rondom SOLK vrouwen met onbegrepen klachten die vanuit de huisarts worden aangemeld. 

 

Doelstelling:  

Het realiseren van een vrouwengezondheidsgroep van 6 bijeenkomsten voor 10 deelnemers, afkomstig van vier 

huisartsenpraktijken in Bos en Lommer. Door workshops leren zij hoe zij meer eigen regie kunnen nemen, ook m.b.t. 

onderliggende hulpvragen, komen zij meer in hun eigen kracht te staan en werken zij aan hun positieve gezondheid. Door 

ervaringen, informatie en kennis van het aanbod in de wijk kunnen zij daarna doorstromen naar bestaande activiteiten en zo 

nodig wordt ook (eerder) aandacht en begeleiding aangeboden bij andere hulpvragen.  Deze pilot kan gezien worden als een 

soort groepsvariant van ‘Welzijn op Recept’. De uitvoering van deze interventie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van 



  

 

 

 

  

de werkgroep SOLK in nauw overleg met de POH/huisarts en met een aantal 

netwerkpartners. 

 

Voor de eventuele vertaling tijdens de intakegesprekken en aanvullende begeleiding bij de workshops, heeft SWSL twee 

vertrouwenspersonen aangeleverd, die op dit gebied ervaringsdeskundig zijn, al jaren actief in een Buurtkamer en veel 

ervaring hebben in het ondersteunen van andere vrouwen. Tijdens  de intakegesprekken  hebben 11 vrouwen aangegeven 

met het programma mee te gaan doen. 

 

Programma: 

Er is gekozen voor een programma met de titel ‘Aandacht voor mij’ van 6 ochtenden met de onderstaande thema’s: 

1. Gezondheid lichaam en geest 

2. Voor jezelf zorgen 

3. Omgaan met stress 

4. Wat is gezonde voeding ? 

5. Bewegen 

6. Hoe nu verder? – een vervolg in de wijk 

 

Op vrijdag 6 en 13 maart 2020 zijn de eerste twee bijeenkomsten gehouden. SWSL heeft samen met Annemieke Winder 

(Vrouwen Vooruit) de tweede workshop voorbereid en uitgevoerd. Hierbij is met name aandacht besteed aan de balans 

tussen draaglast en draagkracht. Door de lockdown maatregelen hebben we de andere vier bijeenkomsten moeten 

uitstellen. 

Vanaf 5 juni is de groep wekelijks weer fysiek bij elkaar gekomen, al kon of durfde niet iedereen hierbij aanwezig te zijn. De 

overige programma onderdelen zijn door een aantal andere leden van de werkgroep uitgevoerd. De laatste bijeenkomst op 

3 juli is samen met de werkgroep feestelijk afgesloten.  De vrouwen gaven o.a. aan dat ze door de workshops uit hun 

isolement zijn gekomen, beter voor zichzelf zijn gaan zorgen, door bewuster te eten en meer aan beweging (te willen) gaan 

doen, beter begrijpen wat stress hun doet en dat zij zich nu al wat beter voelen.   

De meeste vrouwen wilden tijdens de vakantie mee gaan doen aan het zomerprogramma van Vrouwen Vooruit en na de 

zomer werd opnieuw contact met hun opgenomen over hoe zij verder wilden gaan en wat zij eventueel nog aan (andere) 

hulp of ondersteuning nodig hadden. 

In september is een tweede groep ‘Aandacht voor mij’ gestart, waarbij SWSL wederom bij de voorbereiding en uitvoering  

van het programma betrokken was. 

 
2. Match Ma.akers sessies i.s.m. Ma.ak020 tijdens de Corona-periode 
 

Op 8 april is SWSL  door Jasper van Etten vanuit Ma.ak020 (Maatschappelijk akkoord Amsterdam) benaderd om mee te doen 

aan twee Zoomsessies, om signalen, behoeften en ontwikkelingen tijdens de Corona periode te bespreken en mogelijke 

interventies hierop te ondernemen. Deze hebben op 10 en 17 april plaats gevonden. 

Ma.ak020 is een netwerkbeweging rondom maatschappelijk initiatief met een heel groot netwerk  tot diep in de haarvaten 

van de stad én tot hoog in de georganiseerde systeemwereld, zoals die van de gemeente. Een inclusief netwerk waar 

vertrouwen en samenwerking centraal staat. Ma.ak020 heeft altijd tot doel het versterken van mede-eigenaarschap en 

zeggenschap in de stad.  

Vanuit Ma.ak020 is in afstemming met SWSL een voorstel voor 5 sets van 2 verbindende gesprekken aan het stadsdeel 

gedaan. Het team dat deze gesprekken is gaan organiseren is uit de eerdere 2 sessies ontstaan, t.w. Jaap Prummel 

(buurtwerker bij Buurtkamer Bestevaer) en Marijke Verdonk (SWSL) werken hierin samen met Nies Medema en Jasper Etten 

van het Ma.ak020-kernteam. 

  

Doel:  

Aansluiting informele en formele hulp tijdens de Coronacrisis door zoomsessies ten behoeve van én acties op de korte 

termijn én het verduurzamen van relaties op de lange termijn. 

 



  

 

 

 

  

Wie: o.a. Stichting Aminah, Burennetwerk, Combiwel schuldpreventie, 
Wijkzorgalliantie, Platform Informele zorg West, Raad is Daad, Moedernetwerk, 
Voor Elkaar in West, WPI, stadsdeel West bestuur en armoedepreventie, HvA Stedelijk Sociaal Werk, Voedselbank, 
corporaties, Burenhulp/Nassaukerk, Samenwonen-Samenleven, Blik op Talent, gebiedsmakelaar Westerpark, Moving Arts 
Project, 'Houdt moedt' kunst-participatieproject, Cascoland, ASKV, hulp ongedocumenteerden, Wikistad, ABC Alliantie, 
Stichting SamenKracht, Stichting Iftin, Productiehuis, Samen Meedoen. 

 
Vooronderzoek: telefoongesprekken en 2 zoomsessies april 2020 

Conclusies/leerpunten vooronderzoek 

- Aansluiting formeel-informeel behoeft verbetering 

- Vertrouwen sleutelfiguren nodig voor toegang deel Amsterdammers 

- Sleutelfiguren dreigen overbelast te raken 

- Informele organisaties/initiatieven hebben een vaste plek, erkenning en geld nodig  

- Offline aanbod (Poster Cascoland, voedselhulp) biedt gelegenheid tot gesprek 

- Wederkerigheid in de hulp is een belangrijk gegeven in de informele hulpverlening 

 
Vervolgsessies Zorg en Welzijn 

 
Snelle interventies 
Materieel o.a.  

- raamposters voor wel/geen hulp aan huis 

- laptops voor mensen met weinig geld 

- links naar locaties en geldinzameling voedselhulp 

- aanbod voor gebruik van ruimte 

- toegang speeltuin en inrichten veilige speelruimte voor gezinnen met een beperking 

 
Immaterieel o.a.:  

- warme overdracht schuldhulpverlening 

- advies financiële hulp speeltuin 

- adviezen aansluiting diverse bevolkingsgroepen 

- werkdruk van sleutelfiguren verminderen door inzet vrijwilligers  

- advies behoud van ruimte buurtkamer 

- voorlichting werking gebiedsteams in Coronatijd 

- start voorlichting gezinnen en ministerie Volksgezondheid via Moederteevee 

 
Werken aan verduurzaming 

- Opzet appgroep 100% West 

- Brandbrief buurtteams en informele netwerken 

- Protocol-adviesbrief warme overdracht 

- Gesprekken met directies maatschappelijke dienstverlening en Vrijwilligersacademie over inzet informele 

netwerken in Buurtteams, uitwerken praktische voorstellen 

- Gesprekken raadsleden Zorg en Welzijn van drie partijen 

- Opzet Ma.akbank werkpraktijk Informele zorg en Buurtteams  

- Aanbod onderzoek/ Fieldlab HvA sleutelfiguren uitwerken 

 
Vervolgsessies Geld en Inkomen 

 
Snelle interventies 

- linken schuldhulp  

- informatie buurtbuffer delen met informele netwerken 

 
Duurzame ontwikkeling 



  

 

 

 

  

- Bespreken en verbeteren outreachende armoede aanpak Baarsjes en Bos 

en Lommer 

- Diverse organisaties gaan samenwerken in buurtbanen 

- Begrip voor schaamte en vertrouwen zijn de sleutels om toegang te krijgen tot bewoners die de stap naar 

(schuld)hulpverlening niet durven te zetten. Verbeteren relatie tussen professionals, initiatieven en bewoners.  

- Inzetten op preventieve hulp door: 

1. Niet afwachten 

2. De straat op/outreachend werken 

3. Investeren in bouwen van vertrouwen 

- Alternatief ontwikkelen naast digitale hulp/voorzieningen, die voor veel (bijvoorbeeld oudere bewoners met 

migratie achtergrond niet toegankelijk zijn.  

 
Laatste sessies 2 en 9 september  

  
- Overdracht in vertrouwen: gezinnen migratieachtergrond en formele schuldhulp 

- Integrale armoedeaanpak Bos en Lommer  

 
3.  Bijeenkomsten Met Elkaar Netwerk Kolenkitbuurt 
 

Vanuit de behoefte en het belang om (kleinere) informele organisaties en initiatieven buurtgericht te verbinden, de 
onderlinge samenwerking te bevorderen, het gemeenschappelijk belang en hun positie te versterken (conclusies n.a.v. 
eerdere bijeenkomsten en onderzoek bij informele (zelf)organisaties) én van daaruit te verbinden met andere (grotere) 
(in)formele partijen, is er vanuit SWSL meer dan eens een beroep gedaan op het stadsdeel om een Netwerk Informele Zorg 
West in te richten, wat helaas iedere keer werd afgewezen. 

 
Vanuit het Platform Informele Zorg West (waar SWSL deel uitmaakt van het kernteam), ontstond ook de behoefte om de 
kleinere informele partijen te leren kennen en bij het Platform te betrekken. 
Hiertoe is een grote samenkomst georganiseerd die op 19 maart zou plaatsvinden, maar om bekende redenen helaas niet 
door kon gaan. 
In de aanloop naar de Buurtteams en samenwerking met Sociale Basis hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij 
er een gezamenlijk idee is ontstaan over:  

• Het opzetten van buurtgerichte, open, gelijkwaardige1, overzichtelijke en toegankelijke  

• “Met Elkaar Netwerken” in de Sociale Basis zonder verplichtingen en eisen. 

• Het netwerk heeft tot doel om de informele partijen samen te versterken in wat ze nodig hebben om optimaal te 
kunnen functioneren en er voor de buurt te zijn. 

• Hiertoe o.a. een verbinding te leggen met de partijen in het Platform Informele Zorg West. 

• Het netwerk als onderdeel van de Sociale Basis zichtbaarder maken. 
 

De verdere doelen en plannen moeten overgelaten worden aan het “Met Elkaar Netwerk” zelf, omdat ze dan gezamenlijk 
eigenaarschap ontwikkelen. 
Op 7 augustus heeft een workshop plaats gevonden over de verdere ideeën mbt de aanpak en inrichting van ‘Met Elkaar 
Netwerken’ en is er een SWOT analyse gemaakt.  
De doelstelling van de workshop was het uitwerken van het gezamenlijke idee tot een gezamenlijk plan. 
Het plan ontstond voor de inrichting van twee pilots ‘Met Elkaar Netwerken’ t.w. in de Kolenkitbuurt en de 
Spaarndammerbuurt, samen met een vertegenwoordiger van het PIZW, een buurtwerker en een aantal deelnemers van de 
van de workshop. 
SWSL heeft n.a.v. het verslag van de workshop (was zelf niet op 7-8 aanwezig) hiertoe contact opgenomen met buurtwerker 
Jorrit Boomgaardt en vervolgens is samen met Mark Schramade en een aantal leden van het kernteam, een eerste 
bijeenkomst van het ‘Met Elkaar Netwerk Kolenkitbuurt’ op 26 oktober in het ZID Theater coronaproof georganiseerd.  
Was meteen een succes met zo’n 20 actieve bewoners uit de Kolenkitbuurt.  
Er heerste een enthousiaste en energieke sfeer; iedereen had blijkbaar behoefte om elkaar (beter) te leren kennen en meer 
samen te werken. Tussendoor werd er dan ook druk ‘genetwerkt’. 

 

 
1 Het moet helder zijn dat verantwoordelijkheden verschillen, maar dat we wel gelijkwaardig zijn aan elkaar. 



  

 

 

 

  

 
 
 
 
Aan de hand van eerder geïnventariseerde onderwerpen, bestond het programma o.a. uit 4 dialooggesprekken aan de hand 
van vragen, met twee rondes. Onderwerpen waren: 

1. Ondersteunen van bewoners 
2. Vinden en samenwerken met andere vrijwilligers 
3. Bekendmaken van je activiteit in de buurt 
4. Financiering van je activiteiten 

 
Uit deze gesprekken zijn ervaringen, vragen en tips met elkaar uitgewisseld en genoteerd. En later ook in een verslag met 
iedereen gedeeld. 
Tussendoor en na afloop was er ruimte om verder met elkaar kennis te maken en kon men informatie en flyers van elkaar 
meenemen. 
De bereidwilligheid om samen verder te gaan was groot en na afloop hadden zich al 4 mensen gemeld om mee te doen met 
de voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst op 14 december. 

 
Deze vond plaats net op de valreep van de volgende lockdown! Wederom goed bezocht met hetzelfde aantal mensen (totaal 
24 à 25). 
 
Gezamenlijk zijn we tot een programma gekomen, waarbij iedere keer 2 organisaties of initiatieven zich voorstellen en 
uitgebreider over hun organisatie en activiteiten vertellen. 
Vervolgens is doorgepraat over het thema ‘Bekendmaken van je activiteiten in de buurt, geïnventariseerd wat de doelen en 
mogelijkheden zijn en wie hieraan aan meewil doen. Hier zijn 3 werkgroepen uitgekomen: 

1. Digitale bekendmaking (facebook, Whatsapp, website etc.) 
2. Niet digitale bekendmaking (flyers, gezamenlijk boekje, nieuwsbrief etc.) 
3. Bij elkaar op bezoek gaan 

 
Tenslotte is er een ‘kwartetspel’ gespeeld (eerder toegepast bij het Platform Informele Zorg in NW). Hierdoor konden de 
aanwezigen laten weten wat zij of hun organisatie te bieden hebben op verschillende onderwerpen (kennis en kunde, 
materialen, ruimte en vrijwilligers/extra handen) en vervolgens met elkaar gaan ‘ruilen’. Op deze manier gaven ze weg wat 
ze bieden hebben en haalde ze op wat ze nodig hebben. 
Dit is ook allemaal genoteerd en in een volgende bijeenkomst wordt hier verder aandacht aan besteed, om deze 
waardevolle informatie te benutten en niet verloren te laten gaan! 
Gedurende de lockdown, die tot op heden voortduurt, zal hier niet veel mee gedaan zijn, maar is er al wel een eerste 
bijeenkomst met de werkgroep ‘Digitale bekendmaking  van je activiteiten’ geweest! 
Na deze eerste bijeenkomsten waren we in ieder geval erg blij te constateren dat iedereen weer zo enthousiast, open en 
belangstellend naar elkaar was en dat er tot nu toe nog geen spoortje van jaloezie of concurrentie te bemerken was! Dit 
belooft een heel mooi netwerk te worden! 

 
 

4. Onderzoek en voorlopige analyse HG bij informele organisaties in West 
 

Naar aanleiding van signalen dat informele organisaties in West (over)belast raakten met casussen van HG, waarbij zij 

onvoldoende aansluitend hulpaanbod in West vonden, heeft SWSL het initiatief genomen om met een aantal informele 

organisatie te gaan praten, samen met Laurine ter Keurst, die o.a. de verslaglegging op zich heeft genomen.  

Deze organisaties werden uitgenodigd voor een gesprek over o.a. wat zij tegenkomen op het gebied van (signalen van) 

huiselijk geweld, wat zij hiermee doen en wat zij nodig hebben om passende hulp en begeleiding te bieden.   

Er is met de volgende organisaties gesproken: Stichting Aminah (Mbarka N’bir), Stichting Raad is Daad (Özlem Bayar), 

Stichting Samen Kracht (Nadia Aktaou) en Aknarij West (Saadia Charaf). 

Deze organisaties zijn voornamelijk actief in Bos & Lommer (behalve Raad is Daad). 

Een overeenkomst tussen de organisaties is dat ze vaak het resultaat zijn van een persoonlijk initiatief. Ze drijven op 

vrijwilligers en een enkele deels betaalde kracht.  Veelal met zeer beperkte financiële steun. Een andere overeenkomst is dat 

ze vaak laagdrempelige activiteiten aanbieden variërend van naailes en taalles voor vrouwen tot plek om huiswerk te maken 



  

 

 

 

  

voor jongeren. Ze gaan uit van een brede definitie van huiselijk geweld, dus 

inclusief psychische druk, sociale en financiële controle, beperking van 

bewegingsvrijheid enzovoort. 

 

 
 
 
De gesprekken hebben plaatsgevonden op locatie Amira waar stichting Aminah haar activiteiten organiseert. Bij de 
gesprekken heeft Laurine ter Keurst de verslaglegging gedaan. In dit verslag beperk ik mij tot: 
 
Een aantal concept-conclusies 

• De stap van de informele naar de formele hulpverlening is vaak te groot.   

De ervaringen met de formele hulpverlening zijn te vaak teleurstellend voor zowel het slachtoffer als de informele 

organisatie. 

• Laagdrempelige activiteiten zijn in veel gevallen nodig als eerste stap en startpunt. Daar worden knellende situaties 

gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt. 

• De hulp aan slachtoffers van HGKM kost veel tijd en geeft te veel druk op de andere activiteiten van de organisatie.  

• In de informele organisatie ontbreekt de expertise en de kennis om op alle terreinen waar dat nodig is hulp te 

bieden. 

• In de betrokken organisaties spelen sleutelfiguren een belangrijke rol. Dat is een kracht en een zwakte. 

• Een plek in de wijk die een brugfunctie kan vervullen zou de aansluiting informeel-formeel kunnen verbeteren.   

• In NW is SHE een organisatie met een brugfunctie. Zou het helpen om in West een satelliet op te zetten en hoe zou 

die er dan uitzien en waar zou dat kunnen? 

 
 Mogelijke acties en ideeën 
 

1. Opzetten en faciliteren van netwerken van lotgenoten/ervaringsdeskundigen. 

2. Training en coaching van aspirant-ervaringsdeskundigen (HG), zoals SW-SL die heeft ontwikkeld en aanbiedt, 

kunnen daarin een functie hebben. 

3. Ondersteunen en versterken van bestaande laagdrempelige spreekuren door aanbod training 

Vertrouwenspersonen en Spreekuurhouders (van SW-SL/VA) en inzet van getrainde vrijwilligers bij bestaande en 

nieuwe informele spreekuren. Met aanvullend aanbod van intervisies en deskundigheidsbevorderende trainingen. 

4. Eén informeel meldpunt voor HG in West, van waaruit ondersteuning, informatie, warme toeleiding of andere inzet 

aangeboden kan worden (bijv. Makelpunt Zorg en Welzijn van SW-SL) 

5. Een SWOT-analyse maken van de organisatie van SHE om lessen te trekken uit hun ervaringen.  

 
Op 10 december is een verslag van de gesprekken verstuurd naar Sophie Voskuilen, aandachtsfunctionaris HGKM in West, 

met de vraag of de knelpunten en aandachtspunten die tot nu toe waren geconstateerd, meegenomen konden worden in de 

plannen voor de aanpak van HGKM in West voor 2020. Ik had eind november met haar hierover gesproken, nadat we elkaar 

waren tegengekomen tijdens de voorstelling ihkv de Week tegen HGKM. Hier is toen geen reactie op gekomen.  

Na hernieuwd contact heeft er uiteindelijk een online gesprek plaatsgevonden samen met Laurine op 12 maart, dit nadat 

het Handboek Samen Sterker tegen HGKM op 4 maart was gepresenteerd. Dit verslag had het karakter van een oriënterend 

gesprek, naar aanleiding van onze bevindingen. 

Sophie wil hierover graag verder met ons in gesprek en wel op 22 april 2021. 

Intussen heeft SWSL zich aangemeld als partner in de samenwerking HGKM, waartoe tijdens de presentatie van het 

Handboek, door de projectleider een oproep is gedaan. Wij zouden graag met hen beiden nog nader in gesprek willen gaan 

over de volgende vragen: 

 
➢ Wat zien de organisaties die de formele hulpverlening bieden als probleem en waar schieten zij naar hun eigen 

indruk tekort? Waaraan hebben zij behoefte?  
➢ Wat kunnen en willen de formele hulpverleners doen aan de zwaktes die de informele organisaties naar voren 



  

 

 

 

  

brengen? 

➢ Is de culturele aansluiting en het spreken van dezelfde taal een 

voorwaarde voor het bieden van effectieve steun? 

➢ Hoe zou een ideale samenwerking tussen formele en informele zorg eruit kunnen zien en wat is daar voor nodig? 

➢ Wat is de toegevoegde waarde van SHE in NW en hoe verhoudt zich dat met de behoeften aan (extra) 

ondersteuning bij HG in West? 

 

Nawoord 
Terugkijkend op het afgelopen jaar; ondanks de corona maatregelen, die ervoor zorgden dat we op een andere manier 

moesten gaan werken, kijken en denken, is er veel goeds tot stand gekomen en zijn er zaken m.b.t. de informele zorg 

zichtbaar en duidelijk geworden. 

 

Veel vrijwilligers en partijen in de sociale basis zijn opgestaan en hebben het initiatief genomen om op verschillende 

manieren hulp en verlichting te bieden en zijn in het gat gesprongen waar de reguliere hulp te kort schoot; met praktische 

ondersteuning, het bieden van een luisterend oor, boodschappen en voedselinitiatieven. Zij hebben hun kracht en 

daadkracht laten zien, en wat zij, vaak met hulp van mensen uit de eigen gemeenschap, voor elkaar konden krijgen. Ook 

hebben een aantal initiatieven elkaar, meestal via contact van derden, weten te vinden en elkaar kunnen versterken of 

aanvullen. En zij hebben, vooral bij grotere initiatieven, ook steun bij gekregen uit het stadsdeel, door het beschikbaar 

stellen van het Fonds voor West. Hierdoor is het samenspel met de ambtelijke-bestuurlijke kringen verbeterd en is zichtbaar 

geworden hoe waardevol de inzet van partijen uit de Sociale Basis is.  

 

Aandachtspunten: het verbinden en onderling versterken van informele organisaties en initiatieven is iets wat in heel West 

moet gaan plaats vinden. In de Kolenkit is daar een begin mee gemaakt en het is duidelijk dat zij elkaar, maar ook anderen, 

veel te bieden te hebben. Daarnaast kunnen signalen, knelpunten, behoeften of problemen vanuit de eigen organisaties of 

bewoners/gemeenschap eerder opgepakt worden. Met deze netwerken zal de verbinding informeel-formeel en v.v. dan ook 

beter gaan verlopen, zeker wanneer SWSL als één van de Linking Pins een verbindende rol gaat vervullen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


