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Eigenwijks klaar voor 
Welzijn Nieuwe Stijl
Steeds vaker en harder luidt de 
oproep van de overheid aan 
bewoners om meer zelf te doen. 
Op eigen kracht, zelfredzaam, 
onder eigen verantwoordelijk-
heid, actief burgerschap, het zijn 
veel gehoorde termen die het 
gevolg zijn van bezuinigingen en 
‘nieuw’ landelijk beleid. 
De overheid verwacht van wel-
zijnsorganisaties een omslag 
naar Welzijn Nieuwe Stijl. Het 
landelijk programma Welzijn 
Nieuwe Stijl verwoordt precies 
de essentie van 
Eigenwijks. Gericht op de vraag 
achter de vraag, gebaseerd op 
de eigen kracht van de burger 
en direct er op af. De komende 
maanden gaat Eigenwijks dan 
ook vol vertrouwen met stads-
deel Nieuw-West in gesprek over 
de basisvoorziening opbouw-
werk vanaf 2012. 
Want Eigenwijks is klaar voor 
Welzijn Nieuwe Stijl.

Het bestaansrecht van Eigenwijks is de inzet 
van bewoners zelf voor sociaal sterke en leefbare 
buurten. Zonder de inzet van honderden bewoners 
voor hun buurt en hun buren zou Eigenwijks 
niet bestaan. Als organisatie van samenwerkende 
wijkbewoners bieden wij voor elke bewoner 
die zich wil inzetten voor zijn of haar buurt en/
of buurtgenoten datgene wat hij of zij nodig 
heeft. Om de eigen kracht optimaal te kunnen 
benutten samen met anderen. Steeds gericht op 
ontwikkeling en vooruitgang. Ons vertrekpunt 
is altijd de agenda en de mogelijkheden van 
bewoners zelf. Wat willen en kunnen bewoners 
zelf? Waar willen zij hun eigen tijd en energie in 
steken? Wat en wie hebben zij daarbij nodig? De 
gebouwen, de faciliteiten en de medewerkers van 
Eigenwijks zijn daaraan dienstbaar. Een échte 
bewonersorganisatie dus. Met eigen huisvesting, 
eigen medewerkers en eigen faciliteiten. Zodat 
bewoners een serieuze en belangrijke rol kunnen 
spelen in het vormgeven van de samenleving 
in Nieuw-West. Een bewonersorganisatie waar 
bewoners zich elke dag opnieuw inzetten voor 
ondermeer Burenhulp, Telefooncirkel, Open 
Club en Marokkaanse ouderen. Waar bewoners 
hun eigen tijd en energie steken in het maken en 
uitbrengen van Buurtkranten, in het geven van 
Computerlessen, in het opkomen voor de belangen 

van medebuurtbewoners en in de vele andere activiteiten in buurten en buurtoverstijgend. 
En waar bewoners ook nog eens zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor 
het reilen en zeilen van hún bewonersorganisatie middels lidmaatschap van het Algemeen 
Bestuur of Dagelijks Bestuur. Een enorm netwerk van bewoners die elkaar weten te vinden 
en die weten wat zij aan elkaar hebben. Die zoveel mogelijk op eigen kracht bouwen aan 
sociaal sterke en leefbare buurten. En dat is precies wat Welzijn Nieuwe Stijl beoogt.  
 Lees verder op de volgende pagina

2011 is het laatste jaar waarin er budget voor Bewoners-
initiatieven in het kader van de Wijkaanpak wordt vrijgemaakt. 
Dit budget is bedoeld voor bewoners die een goed idee hebben 
bij het verbeteren van hun buurt. De bewoners zelf spelen 
hierin wel een cruciale rol. Zij zijn en blijven eigenaar van 
het idee of project en zijn hier zelf verantwoordelijk voor. 
Uiteraard kunnen zij beroep doen op ondersteuning van 
Stichting Eigenwijks. De mate van ondersteuning, die zij nodig 
hebben, bij het realiseren van het initiatief is afhankelijk van de 
zelfredzaamheid en de vraag die er vanuit de initiatiefnemer is. 
Als straks dit budget voor deze buurten niet meer beschikbaar 
is, wordt de uitdaging om met minder geld toch minimaal 
evenveel betrokkenheid van bewoners in hun buurten te 
realiseren.

De buurt beslist zelf
Uitgangspunt bij de Wijkaanpak is dat bewoners zelf het heft 
in handen nemen en een initiatief ontwikkelen waardoor men 
elkaar makkelijk ontmoet, de buurt erop vooruit gaat, het fijn is 
om er te wonen, kortom een buurt waar je trots op bent!
Eigenwijks is van mening dat bewoners het beste weten wat 
er in hun buurt gebeurt en waar een buurt nog in tekort 
schiet. Daarom beslissen bewoners zelf waar het budget van 
bewonersinitiatieven Wijkaanpak aan besteed wordt.
In de vorm van bewonersbijeenkomsten wordt bewoners 
de vraag voorgelegd waar de buurt behoefte aan heeft. 
Deze behoeften worden geclusterd en zo worden er thema’s 
geformuleerd. Deze thema’s vormen het kader voor de 
bewonersinitiatieven Wijkaanpak. Aan elk thema wordt een 
vertegenwoordiging van de buurt gekoppeld en zo ontstaan 
er diverse groepen bewoners die over ingediende initiatieven 
besluiten. Periodiek wordt er een grote bewonersbijeenkomst 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de buurt 
teruggekoppeld welke initiatieven uitgevoerd worden. Deze 
grote buurtbijeenkomsten zijn er juist ook zodat bewoners 
gezamenlijk als buurt de ontwikkelingen in de gaten houden 
en de vastgestelde thema’s goed aan bod komen bij de diverse 
initiatieven. 

Participatieladder
Er zijn diverse vormen van participatie te onderscheiden, 
waarin de mate van participatie en dus de rol van de burger 
verschilt. In de zogenaamde participatieladder worden 5 
gradaties onderscheiden: informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren en meebeslissen. 

Hoe hoger op de ladder, hoe meer de burger betrokken wordt 
bij het besluitvormingsproces. Als we de participatieladder naast 
het proces van bewonersinitiatieven Wijkaanpak leggen, komen 
alle niveaus van participatie aan de orde.
Bewoners worden geïnformeerd over de mogelijkheden die er 
zijn om in de buurt te participeren. Zij worden geraadpleegd en 
adviseren medebewoners over thema’s die van belang zijn voor 
het woon- en leefgenot in hun buurt. Bewoners produceren met 
elkaar initiatieven waar de buurt profijt van heeft en beslissen 
zelf waar het budget aan besteed wordt.

Minder geld, meer duurzaamheid
Omdat er na 2011 minder budget beschikbaar zal zijn ligt 
dit jaar vooral de focus op initiatieven die gebaseerd zijn 
op duurzaamheid. Het gaat om projecten waar de nadruk 
ligt op de betrokkenheid van bewoners en participatie een 
belangrijk onderdeel vormt. Daarnaast wil Eigenwijks dit 
jaar samen met de buurt vormen bespreken die ervoor zorgen 
dat bewonersparticipatie in buurten vanzelfsprekend wordt. 
Bewoners bespreken samen wat goed is voor de buurt en 
gaan daarna actief op zoek naar (financiële) middelen om dit 
te realiseren. Dat is een andere volgorde dan nu het geval is; 
er is budget voor de buurt beschikbaar en bewoners kunnen 
deze gelden benutten om bewonersinitiatieven uit te voeren. 
Met deze manier van werken zal elk initiatief een duidelijke 
’ja’ als antwoord moeten geven bij de vraag of er sprake is van 
verduurzaming. 

Ahmed Afkerin
Opbouwwerker Stichting Eigenwijks

Budget Bewonersinitiatieven 
Wijkaanpak loopt af, hoe verder?

Nieuw, het grote toverwoord

Vernieuwen, veranderen, moet dat wel en willen we dat wel.
Vernieuwen, vernieuwen, alles moet anders. De nieuwe tijdgeest neemt bezit van ons
Een nieuwe regering, een nieuw stadsdeel, nieuwe collega’s erbij en dan ook nog welzijn nieuwe stijl.
Alles moet anders, alles moet nieuw, we moeten ervan zuchten!!!
Waarom toch, kan niet alles blijven zoals het is en was?
Nee, 1000x Nee, ook Eigenwijks moet mee in de stroom die vernieuwing heet, of we willen of niet…
Enfin, de schouders eronder gezet en ja…. Het lijkt te gaan lukken.
Eigenzinnig in een nieuw jasje, een nieuwe manier van werken en ook nog eens nieuwe gebieden erbij.
Al die nieuwigheid is wennen maar geeft wel grote mogelijkheden.
We gaan de uitdaging aan!!
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Een sterk bewonersnetwerk 
in Nieuw-West
Eigenwijks op weg naar 2014
Sinds 1958 speelt Eigenwijks een rol van betekenis in de Westelijke Tuinsteden. Lange 
tijd voornamelijk in Slotervaarten sinds de laatste paar jaar ook in andere delen van 
het huidige Nieuw-West. Dat is geen vanzelfsprekendheid en het gaat niet vanzelf. In 
het afgelopen jaar is dat nog eens overduidelijk geworden. Wat doet Eigenwijks om 
ook de komende jaren een rol van betekenis te kunnen blijven spelen?

De Kameleon van Nieuw-West
Als organisatie van samenwerkende wijkbewoners staat de essentie van ons primaire bestaansrecht 
nog altijd fier overeind: bewoners verbinden rondom gemeenschappelijke belangen en interesses 
met als doel sociaal sterke en veilige buurten. In een voortdurend veranderende samenleving 
betekent dit dat ook onze organisatie in alle geledingen veranderingen moet kunnen ondergaan. 
Zo vraagt een verandering van de bevolkingssamenstelling in buurten om andere competenties 
van medewerkers en andere werkvormen. De grootschalige stedelijke vernieuwingsoperatie in 
Nieuw-West heeft ertoe geleid dat onze organisatie veel meer aandacht moest gaan besteden 
aan het ondersteunen van bewoners bij het behartigen van hun belangen. We moeten continu 
anticiperen op wijzigingen in landelijk of lokaal overheidsbeleid en onderzoeken hoe deze 
wijzigingen zich verhouden tot onze eigen visie en strategie. Waarbij voortdurend het belang van 
bewoners voorop staat. Zo verandert onze organisatie niet in essentie, maar wel qua vorm, kleur, 
werkwijze en samenstelling. Als een kameleon in Nieuw-West.

Tijd voor verandering
Het afschaffen van het beleidsveld Opbouwwerk en de komst van de Huizen van de Wijk is de 
meest recente verandering waar Eigenwijks mee geconfronteerd werd. Dat heeft grote gevolgen 
gehad voor het bewonersnetwerk in Slotervaart. Pijnlijk duidelijk werd de kwetsbaarheid 
en afhankelijkheid van een bewonersnetwerk. Zelfs het grote en sterke bewonersnetwerk in 
Slotervaart, dat in decennia is opgebouwd en onderhouden door Eigenwijks, dreigt uiteen 
te vallen als de vertrouwde basis plotseling niet of slechts in geringe mate beschikbaar is. De 
mogelijke wijziging in het politiek bestuurlijk stelsel in Amsterdam (wel of niet afschaffing 
stadsdeelraden) zal het belang van sterke en onafhankelijke bewonersnetwerken alleen nog maar 
vergroten. Voor Eigenwijks belangrijke signalen om zich voor te bereiden op de komende jaren. 
De kameleon van Nieuw-West zal zich opnieuw aanpassen aan de veranderende omgeving.

Waar werken we naar toe?
•  Een sterk, breed en divers bewonersnetwerk in heel Nieuw-West.
•  Het waarborgen van onafhankelijke ondersteuning van het bewonersnetwerk Nieuw-West, 

zonder directe koppeling met subsidies en opdrachten.
•  Een bestuurs- en ‘verantwoordingsstructuur’ die meer past bij de huidige tijdgeest.

De basis van bewonersorganisatie Eigenwijks, formeel en informeel georganiseerde actieve 
bewonersgroepen verenigd in de Wijkraad Slotervaart, blijkt tot op de dag van vandaag een goed 
fundament voor onze organisatie. Het netwerk in Slotervaart wordt daarom, met behoud van 
de eigen identiteit, versterkt en uitgebreid met actieve bewoners en bewonersgroepen uit andere 
delen van Nieuw-West. 

Lees verder  op de volgende pagina >
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Buurthuiskamers
Deze Eigenzinnig gaat over Buurthuiskamers. Kleine locaties waar iedereen gebruik 
van kan maken voor het organiseren van activiteiten waar de wijk leuker van wordt. 
Plekken waar bewoners met elkaar moeten samenwerken om er allemaal prettig 
gebruik van te kunnen maken. In een gebied waar veel verschillende mensen met 
elkaar samenleven blijkt dat soms een behoorlijke uitdaging. De verschillen zitten 
overigens niet alleen in zaken als afkomst en leeftijd, maar vooral ook in levensloop 
en levensvisie. De opbouwwerkers van Eigenwijks spannen zich dagelijks in om een 
brug te slaan tussen al die verschillende mensen. 
Lees het verhaal van opbouwwerker Peter Spruijt die regelmatig brandjes blust 
in Slotermeer waar Eigenwijks sinds vorig jaar de ondersteuner is van meerdere 
buurthuiskamers. Lees ook meer over de transformatie van de ontmoetingsruimte in 
het Pluspunt en geniet van het verhaal van de 88-jarige Thea die ondanks haar hoge 
leeftijd nog met plezier schilderlessen geeft. Eigenwijks toetst het dagelijks werk 
aan de visie van hoogleraar Actief Burgerschap van de UvA, Evelien Tonkens. En de 
uitdagingen die er zijn bij het laten functioneren van een buurthuiskamer worden 
hier nog eens rustig overpeinsd. Een Eigenzinnig vol visie over samenwerken dus. 

En, ‘last but not least’: als u dit blad omdraait, vindt u meer informatie over twee 
jubilea die wij dit jaar kunnen vieren. Daar zijn we natuurlijk heel trots op!

Dick Glastra van Loon & Lieke Mensink 

De Dobbekamer is de 
nieuwste buurthuiskamer 
van Slotermeer. Een 
benedenwoning van De 
Alliantie kreeg enkele 
maanden geleden deze 
nieuwe functie. Inmiddels is 
de ruimte leuk aangekleed 
en worden er tal van 
activiteiten georganiseerd. 
Van een natuurclub tot 
schoonmaakacties en 
huiswerkbegeleiding. 



De nieuwe mens ...

Ik heb me altijd afgevraagd wat knutselen en verven met 
het samenleven in de buurt te maken heeft. Nou, al-
les blijkt maar weer. Dat heb ik vroeger nooit begrepen. 
Ik dacht altijd, daar zitten mensen lekker te schilderen, 
mozaïeken, klaverjassen en computeren, en gaan daarna 
weer gewoon weer naar huis. Ik denk dat veel mensen zo 
denken, want ik ben heus niet anders dan andere mensen. 
Ik ben maar een simpele ziel en daar bestaan er in de hele 
wereld heel veel van. Maar nu zijn me de ogen geopend. 
Veel mensen komen al jaren naar hun eigen clubje en heb-
ben daardoor een heel vrienden- of vriendinnennetwerk 
opgebouwd. (Informele netwerken in vakjargon, ja... zo 
heet dat.) En die zijn heel belangrijk in een buurt. Vroeger 
had je buurthuizen in de hele stad. Daar kwamen de 
bewoners naar toe voor hun clubje, voor koffie of thee, voor 
een cursus, voor een biljartje... Maar die zijn verdwenen, 
want daar was geen geld meer voor. Wegbezuinigd, omdat 
de beleidsmakers ook al niet begrepen hoe belangrijk zulke 
plekken zijn voor een buurt en voor de samenhang in 
een buurt. Een plek waar iedereen komt: jong (voor de 
judoclub), oud (voor de gymclub), vrouwen, maar ook 
mannen (voor de kookclub).  Maar gelukkig hebben weer 
andere beleidsmakers en politici bedacht dat zulke plekken 
een belangrijke functie vervullen in een buurt. (Daar ben 
ik dus nu ook achter.) Dus hebben ze Huizen van de Wijk 
bedacht, waar bewoners alles zelf moeten doen.  Een leuke 
gedachte natuurlijk. En lekker goedkoop! Maar hoe gaat 
dat dan in zijn werk? Lijkt me ingewikkeld hoor. Want 
hoe run je dan zo’n Huis van de Wijk? Wie maakt er de 
dienst uit? Degene die het hardste schreeuwt? Of degene 
die het slimste iedereen kan manipuleren?  Want dat weet 
ik nog wel uit de buurthuistijd, dat bepaalde groepen 
bezit namen van het buurthuis. Als de biljartclub er was, 
kon je maar beter inpakken. En de medewerkers van het 
buurthuis hadden de grootste moeite om alles een beetje in 
harmonie te laten verlopen en te zorgen dat echt iedereen 
daar ook terechtkon. Maar ja, de nieuwe beleidsmakers en 
politici hebben een groot vertrouwen in hun medemens. 
Dus dat moet ik dan ook maar hebben. Wie weet gaan we 
een nieuwe tijd tegemoet, waar bewoners gewoon alles zelf 
doen, veel plezier hebben met elkaar, samen optrekken en 
de buurt beter en gezelliger maken voor iedereen. Ja, dat 
hoop ik echt.

DE EIGENWIJSTE
Wat zegt hoogleraar Actief 
Burgerschap aan de Universiteit 
van Amsterdam Evelien Tonkens 
over “eigen kracht” van burgers 
en de echte problemen in de 
wijken? En welke opdracht 
hebben welzijnswerkers (zoals 
opbouwwerkers) daarbij?

Jaarlijks vindt er een Welzijnsdebat plaats in het land waar aan de orde 
komt waar het welzijnswerk, waaronder ook het opbouwwerk, zich mee 
bezig zou moeten houden. Afgelopen jaren speelde het begrip “eigen 
kracht” van burgers een grote rol, wat inhield: eerst zelf hulp zoeken, 
dan pas instanties vragen en zelfstandig en zonder steun functioneren. 

Wetenschapper Evelien Tonkens stelde in het laatste Welzijnsdebat dat 
de probleemanalyse van “eigen kracht” niet duidelijk is namelijk: wat is 
het probleem waar “eigen kracht” een antwoord op is?

Zij komt tot de conclusie dat niet gebrek aan “eigen kracht” een van de 
problemen is, zoals zo vaak wordt beweerd, maar dat de echte proble-
men van welzijn de volgende zijn:
1.   verbroken verbindingen: groepen, met name sociale klassen, leven 

langs elkaar heen
2.   zinsverlies: gebrek aan zinvolle maatschappelijke betrokkenheid
3.   keten van lege zondagen: gebrek aan zinvolle dagbesteding/werk van 

laag opgeleiden en kwetsbaren
4.   machteloosheid: het gevoel geen invloed te hebben op de samenle-

ving
5.   eenzaamheid: vooral onder ouderen

Zij formuleert als opdracht aan de welzijnswerkers, zoals  
opbouwwerkers
1.   verbindingen leggen tussen groepen en individuen; wederzijds 

beschaven; conflicten voorkomen of sussen
2.   invloed op de koers van de samenleving helpen bevorderen: burgers 

activeren om zich in te zetten voor hun buurt en om voor anderen 
iets te doen; invloed van burgers bevorderen o.a. via kennis en 
vaardigheden

3.   dagbesteding helpen vormgeven: (burger)initiatieven en activiteiten 
stimuleren; dagbesteding /werk organiseren

4.   maatschappelijke betrokkenheid helpen vormgeven
5.   eenzaamheid bestrijden: eenzame mensen uit hun isolement helpen 

komen

Kijkend naar de opdracht van Evelien Tonkens en naar wat er in de 
buurthuiskamers gebeurt en de rol die de opbouwwerkers daar spelen, 
kan de conclusie worden getrokken dat we vanuit Eigenwijks op de 
goede weg zijn om invulling te geven aan het nieuwe welzijnswerk! 

Ietje de Wilde
Bewonersondersteuner WSWNW

Opbouwwerker Eigenwijks



Thuis in de buurtontmoetingsruimte
In het PlusPunt zijn de OBA, OKC, voorschool en buitenschoolse opvang van Impuls en het Huis van de Wijk gevestigd. 

Sinds begin dit jaar verzorgt Eigenwijks niet alleen het Huis van de Wijk, maar ook het algemeen beheer, de balie en de 

buurtontmoetingsruimte. Een mooie kans voor de bewoners om het Huis van de Wijk nog meer hun ‘thuis’ te maken. 

Van wachtkamer naar huiskamer
Begin februari is een groep van zes vrijwilligers aan de slag gegaan 
met het exploiteren van de ontmoetingsruimte. Deze ruimte 
bestaat uit een bar, een keuken en een ‘cafégedeelte’. Nu, twee 
maanden later, zijn de veranderingen al duidelijk zichtbaar. Op 
initiatief van de vrijwilligers wordt er gezellige achtergrondmuziek 
gedraaid. Er worden weer snacks en consumpties verkocht, tegen 
prijzen die ze zelf hebben vastgesteld. De sfeer in de ruimte is 
gemoedelijker en de drempel om binnen te stappen is verkleind. 
Tijdens de Sociale Helpdesk op dinsdag- en woensdagochtend is 
de ontmoetingsruimte niet langer een stille wachtkamer, maar een 
ruimte vol leven.

De zoete inval …
De diversiteit van bezoekers aan de ontmoetingsruimte is groot, 
van gebruikersgroepen die voor of na hun activiteit nog even een 
kopje koffie drinken, de marktkoopman die binnenloopt voor zijn 
bekertje koffie, de ZZP-er die er afspreekt met een klant, tot ouders 
die met hun kinderen tussen de middag hun meegebrachte lunch 
gebruiken in de ontmoetingsruimte. Totaal bezoeken minstens 
vijftig mensen per dag de ontmoetingsruimte. De ruimte wordt 
ook gebruikt voor een aantal mooie activiteiten, zoals het ‘Samen 
Koken’ project van Sylvia. Eens in de twee weken verspreiden de 
heerlijke geuren zich ’s middags al door het PlusPunt en ’s avonds 
genieten wel veertig mensen van een smaakvolle maaltijd. 

Intensieve begeleiding
Na twee maanden zijn er een aantal belangrijke lessen geleerd. 
Zeker in deze overgangsperiode is de aanwezigheid en intensieve 
begeleiding van de opbouwwerkers hard nodig. Het is zeker niet zo 
dat de vrijwilligers meteen zelfstandig aan de slag kunnen. Net als 
een professional heeft een vrijwilliger begeleiding nodig. En bij een 
nieuwe baan hoort een inwerktraject, met een kennismaking met 
de collega’s en uitleg over de organisatie en de werkzaamheden.

De betrokken vrijwilligers hebben verschillende motivaties en ver-
wachtingen. De een wil graag gastvrouw zijn, met mensen praten 
en zich thuis laten voelen, de ander vindt het belangrijk dat de 
bar er netjes uitziet en dat de vaatwasmachine op tijd wordt in- en 

uitgeruimd. Het is belangrijk dat deze motivaties en verwachtingen 
worden uitgesproken en gedeeld. Daarom wordt er regelmatig een 
overleg georganiseerd waarbij alle vrijwilligers aanwezig zijn. De 
voortgang en nieuwe afspraken worden besproken. Zo ontstaat 
langzaam een gezamenlijke visie voor de ontmoetingsruimte waarin 
elke vrijwilliger zijn unieke rol heeft. Maar wél als onderdeel van 
het geheel. 

Iedereen geschikt?
Er wordt nogal wat van een vrijwilliger verwacht in een pand met 
alle verschillende gebruikers en bezoekers. Aanmeldingen van men-
sen die vrijwillig hun steentje willen bijdragen aan de ontmoetings-
ruimte zijn er volop. Maar de praktijk wijst uit dat niet iedereen dat 
zomaar kan. Het begint natuurlijk met de wil om iets te betekenen 
voor je eigen wijk.
Competenties als communicatief sterk zijn, redelijk stressbestendig, 
het beschikken over een relativeringsvermogen vormen ook be-
langrijke eigenschappen van iemand die aan de slag wil gaan in de 
ontmoetingsruimte. Ervaring leert dat niet elke vrijwilliger hiervoor 
geschikt is. 
Bewoners met wie je tot de conclusie bent gekomen dat het werken 
in de ontmoetingsruimte niet aansluit bij hun verwachtingen, 
hebben altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van andere 
bewonersinitiatieven in het Huis van de Wijk. Hetzij als deelnemer, 
hetzij als medeorganisator van een initiatief dat past bij de verwach-
tingen van de bewoner/vrijwilliger.

Thuis in het Huis van de Wijk
Het uiteindelijke doel is dat de ontmoetingsruimte het ‘thuis’ wordt 
van de vrijwilligers. Een plek waar ze zich op hun gemak voelen, 
waar ze anderen met plezier ontvangen en net zo lang inrichten tot 
de ruimte naar hun smaak is. Als we na twee maanden al zo ver zijn 
gekomen, moeten we dit doel vast snel bereiken!

Ahmed Afkerin en Karin Kauw
Opbouwwerkers Eigenwijks



OnsPand, het verhaal van de eigenaar: 
‘Kleinschalig bijdragen 

aan leefbaarheid’
“De naam ‘OnsPand’ en de schrijfwijze werden ooit bedacht door een bewoner uit de buurt. Het bord dat boven het 
pand hangt is ook door hem ontworpen en gemaakt.” Klaas van der Meer van woningcorporatie Ymere vertelt over de 
ontstaansgeschiedenis van de buurthuiskamer die eerst gevestigd was in de Descartesstraat en nu huist in de voormalige 
bejaardenwoningen aan het Immanuel Kanthof in Slotermeer.

Ymere investeert in 

leefbaarheidsprojecten 

onder meer op het gebied 

van kunst- en cultuur bij het 

verbeteren van de wijken in 

Nieuw-West. Onder meer 

met Buurtbeheerbedrijven, 

het Talentenhuis, 

broedplaats Garage Notweg 

en de dependance van het 

Foam op het Confuciusplein 

worden door de corporatie 

ondersteund.  

Van der Meer: “Je leest 

in de media vaak minder 

positieve verhalen over 

Nieuw-West. Ik woon hier al 

mijn hele leven met plezier 

en zie juist veel positieve 

dingen ontstaan. Het is 

echt goed om ervoor te 

zorgen dat die negatieve 

beeldvorming veranderd. 

Met bijvoorbeeld een 

Foam (fotografie museum 

Amsterdam) geeft je een 

boost aan de buurt en aan 

de beeldvorming over 

Nieuw-West.”

Slotermeer is een zogeheten groeiwijk waar 
Ymere investeert in het fysieke, maar ook in het 
sociale. Zo ontstond de buurthuiskamer. Van 
der Meer: “Indertijd was het een klein pandje 
en hadden wij daar een actieve consulent en 
een buurtcoördinator die zorgde voor een goed 
gebruik van de ruimte.”  
De Descartesstraat werd echter gesloopt en 
dus verhuisde OnsPand naar het Immanuel 
Kanthof 3-7. Het pand werd gehuurd door 
stadsdeel Nieuw-West.
Het beheer van deze (grotere) ruimte bleek iets 
minder eenvoudig. “Het plan van het stadsdeel 
was dat Ons Pand in zelfbeheer door bewoners 
werd georganiseerd. In het begin ging dat goed, 
maar al gauw kwam er een beetje de klad in: 
er was geen controle en afstemming meer. We 
hadden geen idee hoeveel sleutels er in omloop 
waren en wat voor activiteiten er plaatsvonden. 
We hoorden over plannen voor een kerkdienst 
waar honderd mensen zouden komen. Daar 
is zo’n buurthuiskamer natuurlijk niet voor 
bedoeld.”

Van der Meer: “Puur draaien op vrijwilligers 
kan eigenlijk alleen als je iemand kunt vinden 
die er  zeven dagen per week mee bezig is. Er 
moeten gewoon afspraken worden gemaakt 

over de programmering, samendoen met koffie 
en thee, spullen afwassen, tafels terugzetten in 
de bestaande situatie enzovoort. Daarvoor is 
een beheerder noodzakelijk.” 
Sinds 1 juli 2012 is heeft Eigenwijks het 
huurcontract van het stadsdeel overgenomen. 
Eigenwijks vond ook dat het zelfbeheer niet 
goed liep. De medewerkers van Eigenwijks zijn 
niet continu aanwezig op de locatie, maar wel 
met enige regelmaat. Zij stemmen met verschil-
lende bewoners de activiteiten en het dagelijks 
gebruik af en zorgen ervoor dat de afspraken 
worden nageleefd.
Van der Meer is tevreden: “Dit gaat voor ons 
heel goed. In een buurthuiskamer worden ac-
tiviteiten gedaan die bijdragen aan de leefbaar-
heid van een buurt. Dat is niet heel hoogdra-
vend maar kleinschalig, het gaat erom dat er 
activiteiten plaatsvinden waar vraag naar is en 
die mensen in de buurt zelf willen organiseren. 
Eigenwijks let daar op in de programmering, zo 
worden er nu computer- en mozaïekcursussen 
gegeven en Spaanse lessen.”
“Als Ymere verhuren we het pand alleen. Van 
ons mag er van alles plaatsvinden zolang we het 
idee hebben dat het bijdraagt aan groei van de 
wijk. Het doel is dat mensen zichzelf er kunnen 
ontwikkelen en hun eigen kracht ontdekken.” 



OnsPand, het verhaal 
van de gebruiker: 

Al 88 jaar oud maar 
nog lang niet moe

Al 33 jaar lang organiseert Thea Koning wekelijks een 
schilderclub. Eerst jarenlang in buurthuis Slotermeer en toen 
dat gesloopt werd verhuisde ze naar OnsPand. Ze is al 88 jaar 
oud, maar doet het werk vrijwillig en met veel plezier. 

“Sommige mensen vinden het niet normaal dat ik nog zoveel doe op 
deze leeftijd. Maar ik weet dat als je stil gaat zitten en aan elk kwaaltje 
toegeeft je op een gegeven moment de deur niet meer uitkomt. Ik 
heb echt niet altijd zin en ik voel me lang niet altijd fit, maar aflei-
ding doet ontzettend veel goed.” Koning is een zeer energieke dame. 
Ondanks haar leeftijd is ze het schilderen nog niet moe, sterker nog 
ze heeft zelfs een expositie in een volkstuin. “Daar liggen uitgeblazen 
ganzen-  en zwaneneieren die ik heb beschilderd.” 

De Fijnschilderclub, zoals de naam van haar schilderclub luidt, komt 
op donderdagmiddagen bij elkaar in OnsPand. “Het is geen cursus. 
De mensen vinden het prettig dat ze zelf kunnen kiezen wat ze doen. 
De een schildert iets na van een voorbeeld, daar heb ik in de loop 
der jaren een kast vol  van verzameld, en de ander schildert zijn eigen 
katten. Ik loop af en toe langs en geef wat advies. Maar ik heb geen 
diploma hoor, we leren van elkaar. Daarnaast koop ik de materialen 
van de bijdrage die iedereen geeft.”

Met OnsPand is Koning tevreden. “Ik vind de locatie best wel lekker. 
Je hoeft geen trappen te lopen en de verwarming doet het goed. Ook 
toen het deze winter wel erg koud was, bleef het binnen behaaglijk. 
De faciliteiten zijn ook prima. Er zit een lekker keukentje bij waar 
we thee kunnen zetten. Het is er redelijk netjes en ik heb een eigen 
sleutel.”

De sleutel gebruikt Thea in principe alleen om op donderdagmiddag 
naar binnen te gaan. “Als ik wil kan ik er zeven dagen per week naar 
binnen, maar dat doe ik natuurlijk niet. Ik ga ook verantwoordelijk 
om met de ruimte. Als we weggaan gaan alle luiken naar beneden. 
Toch is het ideaal om een eigen sleutel te hebben, want laatst had 
iemand een tas laten staan en konden we gauw nog even naar binnen 
om die op te halen.”

Dorèndel Overmars

Buurthuiskamers, 
het verhaal van de 

opbouwwerker:
‘Voor de buurt of

van de buurt?’
Ik heb even moeten broeden om een goede titel voor mijn 
verhaal te krijgen, maar ik denk dat deze goed de lading 
dekt. Het gaat in dit stuk over een aantal buurthuiskamers in 
Slotermeer: De Schakel, Tante Ali, Social Garden, De Dichter, 
De BuurtEntree en De Buurtslager. Er zijn meer locaties, 
zoals de Dobbekamer en OnsPand. Maar die hebben een 
andere ontwikkeling doorgemaakt en met deze twee houd ik 
me (nog) niet bezig.

Wat is mijn opdracht voor de buurthuiskamers? 
•  Iedere locatie moet een beheergroep hebben, die met minimale 

ondersteuning van het opbouwwerk, zelfstandig kan functioneren.
•  Iedere locatie moet zoveel mogelijk een evenwichtige programme-

ring hebben, waarbij de persoonlijke ontwikkeling (activering) van 
de gebruikers een belangrijk aandachtspunt is.

Wat valt op als ik naar de huiskamers kijk? 
De activiteiten worden georganiseerd door bewoners. De program-
mering wordt dus bepaald door de vraag uit de buurt. Er vindt wel 
regelmatig een gebruikersoverleg plaats waar de nieuwe aanvragen 
worden beoordeeld door de reeds actieve gebruikers:  wat vinden we 
er van en kan het op de gevraagde dag en tijd. Bij de ene huiskamer 
moet dan een contract getekend worden, bij de andere is een “oké, 
kan er bij komen” voldoende.
Het is voor de hand liggend om te denken: laat een aantal gebruikers 
in de beheergroep zitting nemen, de taken verdelen en zo een goed 
lopende buurthuiskamer runnen. Maar zo eenvoudig ligt dat niet:
•  De meeste gebruikers zijn vaak de meest kwetsbare bewoners van de 

buurt.
•  Veel gebruikers willen hun activiteit doen en daarmee houdt het op. 
•  Een aantal gebruikers is gewoon niet in staat om zelfstandig de 

noodzakelijke organisatorische zaken te regelen.

Hoe werkt het in de praktijk?
Ik heb veel bewondering voor de buurtbewoners die enthousiast met 
hun activiteiten bezig zijn: koken voor de buurt, kinderactiviteiten, 
klaverjassen, bewegen voor ouderen, etc.
Maar minimale ondersteuning is op dit moment niet realistisch. Ik 
ben regelmatig bezig om brandjes te blussen tussen groepen of per-
sonen, het handwerk op de computer (flyers en programma’s, etc.) te 
doen. Veel gebruikers hebben geen computer of kunnen er niet mee 
werken. Dat brengt me op de activiteiten. Welzijn Nieuwe Stijl gaat 
uit van vraaggericht werken. Daar is de programmering in alle buurt-
huiskamers een uitdrukking van. De locaties zijn voor de buurt… en 
met de huidige activiteiten ook van de buurt. 

Niet iedereen maakt gebruik van de buurthuiskamers. Dat hoeft ook 
niet, dat is het ideale plaatje. Maar in de praktijk gaan niet alle sociale 
groepen actief met elkaar om, ook al wil de overheid dat nog zo graag. 

Peter Spruijt
Opbouwwerker Eigenwijks



De Schakel
Paul Scholtenstraat 36A

Veel activiteiten voor oudere bewoners. Er is 
een gebruikersoverleg maar meer willen de 
groepen (nog) niet. De Schakel ligt op een 
binnenterrein en heeft een mooie grote zaal.

Tante Ali
Burgemeester Vening 
Meineszlaan 185

Tante Ali is door de bezielende leiding van 
de zeer actieve bewoner Johan Veenhuizen 
een goed georganiseerde buurthuiskamer. 
Een aantal studenten heeft de opdracht om 
versterking te zoeken. 

Social Garden
Lodewijk van Deijsselstraat 61

Op een onlangs georganiseerde open middag 
kwamen veel kinderen en er bleken ideeën 
genoeg te zijn.  Gaat een goede doorstart ma-
ken. De moestuintjes in de mooie binnentuin 
gaan weer gebruikt worden.

De Dichter
Hoek Slotermeerlaan-
Burgemeester Roëllstraat

Bewoner Rob Spithorst is daar de uitstekende 
beheerder. Het is een buurthuiskamer voor 
de ouderen in de wijk. Rob neemt ook de 
individuele zorg van “zijn ouderen” voor zijn 
rekening, als dat nodig is. 

De Buurtslager
Bernard Loderstraat 45

Met een mooi lentefeest werd de start van 
een nieuwe tijd ingeluid voor deze buurthuis-
kamer. De laatste maanden zijn veel nieuwe 
initiatieven ontstaan zoals huiswerkbegelei-
ding en samen eten. 

De Buurtentree
Adriaan van Oordthof 37

Buurtbewoners en scholieren van het Nova 
college organiseren hier wekelijks een brunch 
voor ouderen uit de buurt. Na een jaar inten-
sieve begeleiding van Eigenwijks, loopt dit 
initiatief nu redelijk zelfstandig.

De buurthuiskamers

OnsPand De Schakel Social Garden De Buurtslager 

Tante Ali De Dichter De Buurtentree De Dobbekamer



Een leuk idee dus maar er is veel te regelen. De 
praktijk is weerbarstig. Er moeten goede afspraken 
worden gemaakt en samenwerking tussen de 
verschillende gebruikers is nodig om van de 
buurthuiskamer echt een kamer voor de buurt 
te maken. Het is belangrijk dat groepen elkaar 
niet uitsluiten en iets voor elkaar over hebben. 
Vertrouwen in elkaar is de basis en enthousiasme is 
noodzaak om van de buurthuiskamer een succes te 
maken. Eigenwijks helpt de bewoners daarbij, want 
een goed begin is het halve werk!

Wie beslist wat 
en waarover?

Buurthuiskamer: 
leuk idee?! 

Wie 
krijgt de 
zondag?

Wat gaan 
we doen?

Wie gaat dat 
betalen?

Wie 
krijgt de 
sleutel?

Wanneer zijn 
we open?

Wie doet de 
boodschappen?

Wie maakt 
schoon?

Wie 
wast af? 

Kapot 
lampje? 

Hebben we 
eigenlijk een 
eigen kast?

?!



Bewoners 
Amsterdam 
Nieuw West 
klikken al 

10 jaar 
met elkaar

Eigenwijks 
55 jaar

Dit jaar is Eigenwijks 55 jaar actief met bewoners in 
buurten van de Westelijke Tuinsteden. Een mooie aanleiding 
om extra aandacht te besteden aan het leven in het huidige 
stadsdeel Nieuw-West en de rol van bewoners en hun eigen 
organisatie: Eigenwijks. 

Op woensdag 11 september laten bewoners zien hoe actief zij zich 
in Nieuw-West bezig houden met het werken aan sociaal sterke en 
leefbare buurten. En we debatteren met bewoners, professionals, 
politici, ondernemers, kunstenaars en wetenschappers over het 
leven in Nieuw-West: de wereld in een notendop. 

11 september: een datum die 12 jaar geleden de wereld voorgoed 
veranderde en tot op de dag van vandaag menig bewoner nog bezig 
houdt. Eigenwijks is al 55 jaar gericht op wat bewoners beweegt. 
Midden in de samenleving. Ook een schokkende gebeurtenis als 
9/11 is van invloed op ons werk met bewoners van Nieuw-West. 
Een gebied waar bewoners met de grootst mogelijke diversiteit aan 
nationaliteiten, religieuze achtergronden, levensbeschouwingen, 
leeftijdsgroepen en seksuele geaardheden samen leven, wonen en 
werken. Dat gaat niet vanzelf en het is zeker niet gemakkelijk. Maar 
we doen het wel in Nieuw-West! Oók op 11-9-13.

De komende tijd gaan wij samen met bewoners aan de slag om een 
respectvol en aantrekkelijk programma samen te stellen. Daar zult u 
dus zeker nog meer over horen. 

Dick Glastra van Loon
directeur

Op woensdag 15 mei is het feest want Eigenwijks - 
Computerwijk -> Klik2Klik bestaat dit jaar 10 jaar! 

Wat begon als een klein bewonersinitiatief is, dankzij de inzet 
van ruim 60 vrijwilliger-docenten, de diverse coördinatoren op 
de 16 locaties, het stadsdeel, Microsoft, IBM, Ymere, Oranje 
Fonds en andere sponsoren, en natuurlijk het team Klik2Klik 
(voorheen Computerwijk) uitgegroeid tot een voorziening in 
Nieuw-West die niet meer is weg te denken. Waar jaarlijks nog 
steeds 800 bewoners gebruik van maken en tientallen vrijwil-
ligers hun tijd en energie in steken. 

De vrijwilligers krij-
gen ter gelegenheid 
van dit heuglijke feit 
een gratis training 
Windows 8 met 
aansluitende lunch 
aangeboden in 
het hoofdkantoor 
van Microsoft op 
Schiphol. Geweldig 
dat Microsoft, als 
grootste en meest 
betrokken sponsor 
gedurende de eerste 
5 jaar, gastheer wil zijn voor de vrijwilliger-docenten en andere 
betrokken bij Klik2Klik.  

En voor nu alvast: van harte gefeliciteerd aan alle betrokkenen!

Natasja Boons
Projectleider Eigenwijks-Klik2Klik

Waar het allemaal begon, de Jacques Veltmanstraat 
(foto met dank aan Stichting de Driehoek.)


