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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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Al 55 jaar bewoners 
als vertrekpunt
Wat op 28 december 1958 begon als 
een kleine bewonersorganisatie - in 
de bouwfase van Slotervaart - is 55 
jaar later uitgegroeid tot de grootste 
bewonersorganisatie in Nieuw-West. 
Honderden actieve bewoners, een 
groot netwerk van professionals , 24 
gedreven medewerkers en een gepas-
sioneerd vrijwilligersbestuur maken 
Eigenwijks een belangrijke speler in 
het sociale domein. Ondanks alle 
veranderingen in de afgelopen decen-
nia en de soms stormachtige tegen-
wind, staat Eigenwijks nog altijd 
rotsvast overeind. Ons geheim?... Al 
55 jaar bewoners als vertrekpunt!

In dit jubileumnummer wordt duidelijk hoe belangrijk actieve bewoners en vrij-
willigers voor ons zijn en wat wij voor hen betekenen. De dynamiek tijdens ons 
jubileumdebat ‘Noodgedwongen vrijwillig’ is prachtig verwoord door Dorèndel 
Overmars. Fred Martin neemt de lezer mee door de geschiedenis van ‘keten naar 
kastelen’. Een mooi beeld van de huisvesting van Eigenwijks door de jaren heen. 
Met De Honingraat als meest recente aanwinst voor bewoners in Slotermeer. En 
tot slot laten bewoners uit alle hoeken van Nieuw-West weten wat Eigenwijks de 
afgelopen decennia voor hen heeft betekend.

Anno 2013 is Eigenwijks met honderden bewoners actief in heel Nieuw-West, via 
de Huizen van de Wijk, Klik2Klik, Wijksteunpunt Wonen en tal van kleinschaliger 
projecten. Anticiperend op een nieuwe verandering in de gemeentelijke organisatie  
werken wij aan een toekomst met sterke bewonersvertegenwoordigingen, die de 
kracht van bewoners als vertrekpunt in Nieuw-West waarborgen. Op naar de 100 
jaar!

Wij wensen u veel leesplezier.

Lieke Mensink  Dick Glastra van Loon
Voorzitter  Directeur

Foto: Archief Stichting de Driehoek.



Waar gaat het heen 
met de vrijwilliger?

Ongeveer 150 professionals en professionele buurtbewoners kwamen op een doordeweekse en regenachtige woensdagavond 
naar Coco’s Keuken in Slotervaart om te debatteren. Een opkomst die duidelijk liet zien dat Eigenwijks voor haar 55-jarig 
jubileum een onderwerp koos dat mensen echt aan het hart gaat: de inzet van de vrijwilliger.

Lieke Mensink trapte de avond 
op woensdag 11 september 
2013 af met een terugblik op 
11 september 2001. “Een dag 
waarop de samenleving een 
zware slag werd toegebracht 
door de aanslagen in Amerika. 
Het was ook een dag waarop de 
kerntaak van Eigenwijks, het 
continu werken aan de verbin-
ding van bewoners met elkaar 
en met de buurt, meer dan ooit 
noodzakelijk bleek.”
En daar ging Eigenwijks de 
afgelopen jaren mee door. 
Uiteraard signalerend dat de 
positie van de vrijwilliger onder 
druk van het economisch  
klimaat verandert. Mensink: “Wie bepaalt de condities en voor-
waarden van vrijwilligerswerk? En onder welke condities blijken 
mensen bereid om hun tijd en energie te steken in buurtgenoten? 
Daar gaat dit debat vanavond over.”

In de daarop volgende uren werd er heel wat besproken onder 
leiding van Pieter van Dijk die ieder een luisterend oor bood. Zijn 
sidekick van de avond Eigenwijks directeur Dick Glastra van Loon, 
wierp af en toe een ‘knuppel in het hoenderhok’ om de gesprekken 
in beweging te houden. 
Zeven panelleden, stadsdeelwethouder Jesse Bos en veel mensen uit 
de zaal kwamen aan het woord. De oplettende luisteraar ging aan 
het einde van de avond heel wat wijzer naar huis. 

Er moet iets tegenover vrijwilligerswerk staan
Gestart wordt met de visie van de twee bevlogen en actieve 
bewoonsters. De twintiger Baukje Reitsma die vanwege haar studie 
naar Nieuw-West verhuisde en ontdekte dat ze het prettig vindt 
om haar theoretische studie te combineren met vrijwilligerswerk 

dat haar de praktijk van zaken 
laat zien. En Leila Hader die 
als kind al boodschappen voor 
ouderen deed, graag bewoners 
van allochtone en autochtone 
afkomst bij elkaar brengt en 
leeft met het motto: ‘Wat je kan 
doen, moet je doen.’

Hader vertelt hoe lastig het is 
om mensen te betrekken en 
betrokken te houden bij acti-
viteiten. “Mijn ervaring is dat 
mensen zich liever niet laten 
verplichten om iedere week een 
activiteit te ondernemen en 
organiseren. Als ze iets vrijwillig 
doen moet er ook iets tegenover 

staan zoals ‘een feestje’.” Meerdere mensen in het publiek zijn het 
hier mee eens en er volgt een oproep aan professionals om vrijwil-
ligerswerk meer te belonen, juist in tijden van schaarste. 

Een interessante vraag vindt Anne Wilbers die directeur is van 
woningbouwcorporatie De Alliantie: “Ik denk dat je bewoners 
moet vragen voor zaken waarvan je als organisatie denkt zij dit 
beter kunnen en dus absoluut niet alleen uit het oogpunt van 
bezuinigingen. Onze ervaring tot nu toe is dat als mensen zaken 
vrijwillig doen vooral aandacht en erkenning belangrijk zijn. Maar 
ik ben ook bereid om na te denken over financiële prikkels.”

Waardering is drijfveer van motivatie
Evelien Tonkens is Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij 
de Universiteit van Amsterdam en verdiept zich al heel lang in 
vrijwilligerswerk in wijken. Zij vertelt dat professionals vooral goed 
moeten luisteren naar vrijwilligers, waardering tonen en bureaucra-
tie weg moeten nemen. 

Een impressie van de Jubileumdag



Een voorbeeld dat die uitkomst illustreert, is dat van een wijk-
agent. Hij was eind jaren negentig getuige van de oprichting van de 
buurtvaders die zelf de veiligheid van hun wijk in de gaten hielden. 
Onder meer door er ’s avonds rond te lopen en jongeren aan te 
spreken. “In de eerste jaren was er veel aandacht voor deze man-
nen en het werk dat zij deden. Maar gaandeweg werd de aandacht 
minder en werd de opzet geprofessionaliseerd door de inzet van 
straatcoaches. Doordat er duidelijk minder aandacht en waardering 
voor hen was vanuit het stadsdeel en er anderen waren die hetzelfde 
werk betaald deden, zakte het initiatief in.”

Houdt het idee van de initiatiefnemer eigen
In de samenwerking met professionals benadrukt Baukje Reitsma 
dat het vooral belangrijk is om het idee van de initiatiefnemer 
‘eigen te houden’. “Een bewoner voelt zich niet meer verbonden 
met een idee als de professional het overneemt en wijzigt, of  
wanneer de bewoner nog loopt terwijl de professional al rent.”

Serfanim Uysal opbouwerker bij Eigenwijks erkent dat: “Hier ligt 
een belangrijke taak van de professional. Je moet een plan nooit 
overnemen. Het is juist goed om jezelf als professional overbodig te 
maken.” 

Hier haakt Hettie Politiek senior beleidsadviseur gemeente Amster-
dam op in. “Jezelf overbodig maken is niet ieders sterke kant. Het 
systeem van de overheid is ‘killing’. Als bewoners iets willen, duurt 
het te lang voordat het door het bureaucratische proces heen is.”
Hierop klinken vanuit de zaal veel instemmende geluiden.

Zorgen voor de toekomst
De wettelijke veranderingen (de zogenoemde Transitie in de zorg) 
die eraan komen, blijken voor zowel professionals als bewoners een 
groot zorgpunt. Velen vrezen dat steeds meer zorg bij vrijwilligers 
komt te liggen en dat deze overvraagd worden. 

Leila Hader: “Ik maak met hier echt enorme zorgen over. De vraag 
naar hulp groeit alleen maar terwijl het aanbod beperkt blijft.”
Serfanim Uysal: “Er komen steeds meer kwetsbare mensen in het 
Huis van de Wijk door de afnemende zorginzet vanuit de overheid. 
Op dit moment is al meer dan de helft van de bezoekers kwetsbaar. 
Meer toestroom kunnen we echt niet aan. Daar is geen tijd voor. 
De professionals moeten vrijwilligers hier ook echt voor bescher-
men. Die laatste groep moet zichzelf immers ook kunnen ontwik-
kelen en niet alleen maar aan het zorgen zijn.”

Wethouder Jesse Bos onderschrijft dit maar wil het negatieve beeld 
ook wat relativeren. “Niet alles komt straks op het bordje van de 
Huizen van de Wijk te liggen hoor. We doen nog ontzettend veel 
dubbel, dus we kunnen in de toekomst nog veel verbeterslagen 
maken. Het is spannend of we vanuit de overheid de infrastruc-
tuur voor de basiszaken zoals voeten wassen op tijd op orde weten 
te krijgen. Maar het is belangrijk dat er een klimaat ontstaat waar 
mensen dingen voor elkaar doen die gewoon logisch zijn zoals een 
boodschapje meenemen voor je buren.” En daar lijkt iedereen in 
deze zaal het mee eens te zijn.

Debat voeren in de wijk
Dick Glastra van Loon haakt hierna - als afsluiter van de avond - in 
op een andere bestuurlijke verandering die eraan komt: het  
verkleinen van de stadsdelen. “Het debat over dit soort onder-
werpen moet hier plaatsvinden in de wijk. Anders wordt er straks 
vanuit ‘De Amstel’ besloten hoe het in Nieuw-West moet.” En dat 
lijkt niemand een goed idee te vinden. 
Glastra van Loon belooft dat Eigenwijks zich zal inzetten om 
regelmatig met elkaar in gesprek te gaan in de wijk. Een uitspraak 
waarvan menigeen, na 55 jaar Eigenwijks, wel weet dat dat geen 
loze belofte is…

Dorèndel Overmars

Foto’s: Rufus de Vries.



Het begin
Zestig jaar geleden werden de Tuinsteden in rap 
tempo uit de grond gestampt. Voor de nieuwe  
wijken waren diverse maatschappelijke voorzienin-
gen gedacht. Een eerste wijkcentrum werd in 1958  
in de Van Karnebeekstraat in Geuzenveld gebouwd. 
Kort daarna ontstonden her en der in de stad orga-
nisaties van betrokken bewoners die zich inzetten 
voor wat later sociale cohesie zou gaan heten. Het 
toenmalige Wijkopbouworgaan was er één van.

In de jaren 60 raakte de overheid doordrongen van 
de noodzaak van opbouwwerk in buurten. Om dat 
mogelijk te maken en om ruimte te scheppen voor 
sociaal-cultureel werk, werd het zogenaamde keten-
beleid uitgevoerd. Dat hield in dat er in de wijken 
provisorische houten gebouwen werden neergezet. 
Eén van die keten stond in de Jacques Veltman-
straat en bood onderdak aan de uit de AJC voort-
gekomen Stichting het Anker en aan het Wijkop-
bouworgaan Slotervaart /Overtoomse Veld  dat 
begin jaren 90 zijn naam veranderde in Eigenwijks.

De organisaties gebruikte het gebouw intensief en 
probeerde het ondanks de op den duur bouwval-
lige staat zo goed mogelijk in te richten. Soms zelfs 
met echte kunstwerken, zoals het wandkleed dat 
op verzoek van het bestuur in 1991 door Rita Kok 
werd gemaakt.

Van keten naar kastelen
55 jaar opbouwwerk in Slotervaart, 
Overtoomse Veld, Slotermeer en 

Geuzenveld

Van links naar rechts: Luchtfoto Jacques Veltmanstraat e.o. Foto: Archief Stichting de Driehoek. Het gebouw aan de Jacques Veltmanstraat. Foto: Gerard 
Molewijk. Vergaderzaal met achterin het door Rita Kok ontworpen wandkleed. Foto: Gerard Molewijk.

Driemaal drie gebouwen

Foto: Archief Stichting de Driehoek.



Terwijl aan het eind van de vorige eeuw overal in de stad de 
wijkorganen wegkwijnden, groeide en bloeide Eigenwijks. Maar 
in de Jacques Veltmanstraat moesten woningen, een nieuw Anker 
en een stadsdeelkantoor komen. Daarom verhuisde Eigenwijks 
noodgedwongen naar de voormalige Quado-drukkerij in de Marius 
Bauerstraat.

Sinds oktober 2001 zit Eigenwijks alweer in het derde gebouw 
in Slotervaart: een eigen locatie in de onderbouw van het voor-
malige verzorgingshuis Patrimonium aan de Jan Tooropstraat. 
Hiervandaan breidt de organisatie zich uit over alle buurten van 
Nieuw-West: Eigenwijks wordt in 1993 verantwoordelijk voor 
het opbouwwerk en haalt bij de aanbesteding in 2011 een aantal 
huizen van de wijk binnen.

Nieuwe tijden
Van keten is bij de buurtaccommodaties al lang geen sprake meer. Op 9 november is het fraaie nieuwe gebouw De Honingraat aan de Sloter-
meerlaan geopend. Dat is de derde accommodatie in een lange geschiedenis van buurthuizen in Slotermeer.

Van links naar rechts: Het eerste buurthuis Slotermeer, aan de Burgemeester Rendorpstraat / Louis Couperusstraat. Foto: Archief Stichting de Driehoek. 
Het tweede buurthuis Slotermeer, aan de Slotermeerlaan / Jan de Louterstraat. Foto: Archief Stichting de Driehoek. De Honingraat. Foto: Rufus de Vries

Ook in Geuzenveld veranderde in de loop der jaren heel veel. Het kleine gebouw van Ons Huis aan de Van Karnebeekstraat, in de jaren 50 
pionier, is al lang niet meer. Het oude Buurthuis Geuzenveld is in 1996 gesloopt en maakte plaats voor het PlusPunt waar Eigenwijks inmid-
dels de derde uitvoerder is en het zogenoemde Huis van de Wijk Geuzenveld bemant.

Van links naar rechts: Ons Huis aan de Van Karnebeekstraat kort voor de oplevering in 1958. Foto: Archief Stichting de Driehoek. Buurthuis Geuzenveld aan 
het Lambertus Zijlplein. Foto: Archief Stichting de Driehoek. Het PlusPunt. Foto: Archief Stichting de Driehoek. 

Marius Bauerstraat. Foto: Archief Eigenwijks. Jan Tooropstraat. Foto: Archief Eigenwijks.



55 jaar Eigenwijks
Wat een mijlpaal! Een mooi moment om bewoners en organisaties uit Nieuw-West  

te vragen wat Eigenwijks voor hen betekend heeft in de afgelopen decennia. 

Vrijwilligers altijd welkom

In het jaar dat ik in Nieuw Sloten ging wonen (1996), 
startte daar net diverse Buurtbeheer-projecten ondersteund 
door Eigenwijks. Toen Buurtbeheer in 2010 eindigde, 
hadden verschillende opbouwwerkers Nieuw Sloten ‘onder 
hun hoede’ gehad. Zonder uitzondering allemaal mensen 
die zich in Activiteitencentrum België openstelden voor 
bewoners die zich wilden inzetten voor hun eigen wijk. En 
ook bij een afspraak of onaangekondigd bezoek aan het 
Eigenwijks-kantoor, eerst in de Jacques Veltmanstraat, later 
in de Jan Tooroopstraat, voelde ik me altijd welkom en 
was men geïnteresseerd in waar ik als bewoner mee bezig 
was. En die houding zie ik nog steeds als ik een enkele keer 
een ‘Eigenwijker’ op bijeenkomsten ontmoet. Mede door 
hún uitnodigende, ondersteunende houding zet ik mij nog 
steeds in voor mijn wijk.
Cees Fisser - onder andere werkgroep VORM, 
buurtkrant NieuwSloten Nieuws

Eindelijk gewend aan een buurthuis

Ik begin pas de laatste jaren aan een buurthuis gewend te raken. 
Misschien had ik het altijd te druk, doch nu wij als Anbo afdeling 
Geuzenveld/Slotermeer meer met de mensen van Eigenwijks te 
maken krijgen, constateer ik dat er meer actie van uit gaat dan ik 
gedacht had.
Ik denk dat vooral de mensen die overdag niet werken of niet meer 
werken hier enorm veel aan kunnen hebben. Ook signaleer ik 
dat er veel nieuwe Nederlanders hierdoor een kans krijgen zich te 
ontwikkelen, wat ik heel belangrijk vind. 
Voor kinderen wordt er ook veel gedaan, zoals ik persoonlijk deze 
zomer heb kunnen waarnemen.
Alke Wiertz - Anbo Geuzenveld/Slotermeer

Veel steun bij activiteiten 

Stichting Ikra is sinds de oprichting in eind 2009 in contact 
met Stichting Eigenwijks.   Ikra (arabisch voor ‘ontwikkel 
jezelf, studeer, lees en leer) richt zich op vrouwen, jongeren 
en kinderen en organiseert activiteiten en bijeenkomsten 
die bijdragen aan een prettige samenleving in Nieuw-West. 
Wij werken samen met Eigenwijks. In de eerste jarenvoor-
namelijk in de omgeving van Slotervaart- Overtoomse Veld, 
maar sinds het afgelopen jaar ook in Slotermeer.
Wij hebben onze samenwerking altijd positief  ervaren 
en hebben bij een hoop activiteiten veel steun gehad van 
Eigenwijks. Wij hopen de komende jaren deze prettige 
relatie zo te behouden.
Selma Coskun - Stichting Ikra

We missen Eigenwijks

Eigenwijks is altijd goed geweest voor ons. Als er problemen waren 
wisten mensen Eigenwijks te vinden. Samen met Eigenwijks gingen 
we de problemen aanpakken en oplossen. Nu is dat niet meer zo. 
We voelen ons in de steek gelaten. Eigenwijks kende de situatie in 
de buurt, Combiwel kent ons niet. We hadden onze eigen ruimte 
op het Staalmanplein, nu kunnen we 1 avond in de week gebruik 
maken van de Buurt Ontmoetings Ruimte Einstein. Als we iets wil-
len organiseren, kunnen we een bewonersinitiatief indienen. Maar 
dat vinden we teveel gedoe, zoveel formulieren. We doen het nu 
gewoon zonder. Mensen hebben veel vragen over ziektes en uitke-
ringen. We nodigen dan iemand van de GGD uit voor informatie. 
Zo doen we het nu. Maar we missen Eigenwijks.
Buurtvader Mohammed El Jaroudi

Ze waren er ook toen we het 
moeilijk hadden

Sinds 1982 is de burenhulp een onderdeel van Eigenwijks, 
vanaf het begin hebben we een prima contact gehad met 
alle medewerkers van Eigenwijks. Wij hebben altijd in een 
hele prettige sfeer en met alle medewerking van iedereen 
ons vrijwilligerswerk kunnen doen ook met alle veranderin-
gen die er plaats hebben gevonden. Daar moesten we in het 
begin wel erg aan wennen.
We zijn heel blij met ons plekje bij Eigenwijks, want ook 
toen we het even moeilijk hadden, bijvoorbeeld met de 
subsidie waren jullie er voor ons en dat vergeten we niet.
Dick, Lieke, Diana en alle andere medewerkers van Eigen-
wijks bedankt voor alles, en wij wensen jullie nog heel veel 
succes voor de toekomst.
Burenhulp

In no time thuis in Slotervaart

Met plezier denk ik terug aan de rol die Eigenwijks heeft gespeeld 
om mij in no time thuis te laten voelen in Slotervaart. Op een 
bijeenkomst over jongerenoverlast in het park maakte ik als kers-
verse Slotervaarder kennis met buurtwerker Ahmed. Slechts enkele 
weken later hadden we onder zijn begeleiding allemaal buren  
opgetrommeld om de anonimiteit eens te doorbreken met een 
buurtfeest. Vervolgens werd ik op sympathieke wijze door hem 
ingelijfd bij de redactie van buurtkrant De Delflander. Jarenlang 
lieten wij daarin als vrijwilligersredactie driemaal per jaar buurtbe-
woners aan het woord. Met steun van Eigenwijks. Dank Ahmed, 
Diana, Elbert en andere Eigenwijkers!
Marleen Kamminga 



Nooit het gevoel dat je er alleen 
voor staat

Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam ik in contact met 
Ahmed Afkerin van Eigenwijks en startte ik een sportacti-
viteit voor vrouwen in het Huis van de Wijk Geuzenveld, 
het PlusPunt. De activiteit is heel succesvol, er wordt drie 
keer per week gesport en daarna gezamenlijk koffie en thee 
gedronken. Ik ben erg tevreden over de benadering van 
Eigenwijks, er wordt echt naar mij geluisterd waardoor ik 
nooit het gevoel heb dat ik er alleen voorsta. Ook wordt er 
rekening gehouden met verschillende culturen en achter-
gronden, iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Doordat 
de activiteit en het koffie drinken gratis zijn (met een kleine 
bijdrage uit de bewonersinitiatieven voor de koffie) is het 
gelukt vrouwen te betrekken die niet zo makkelijk over de 
drempel stappen. De meeste dames ervaren voor het eerst 
dat sporten geen energie kost maar juist energie oplevert! 
De sportactiviteit is inmiddels overgenomen door twee 
andere enthousiaste vrouwen. Ik zelf ben nog steeds actief 
in een bewonerscommissie. Ik maak regelmatig gebruik 
van het Pluspunt als vergaderlocatie. Steeds vaker zijn de 
ruimtes bezet. Absoluut een teken dat Eigenwijks het heel 
goed doet!
Fatma Kaya 

De samenwerking is heel goed

Eigenwijks en het Nivon afdeling Slotermeer/Geuzenveld hebben 
vanaf januari 2012 contact met elkaar, hiervoor ging alles via het 
stadsdeelkantoor.
De reden voor dit contact was dat wij in het vervolg de subsidie 
zouden krijgen van Eigenwijks, het bestuur heeft toen Dick uitge-
nodigd voor een gesprek over hoe de zaken verder geregeld zouden 
worden. Daarna hebben we nog regelmatig contact gehad met Ser-
fanim Uysal zij ondersteunde ons bij zaken met betrekking tot sub-
sidie, zaalhuur en ons Honk. De samenwerking tussen ons bestuur 
en Dick Glastra van Loon en Serfanim Uysal zijn heel goed.
Nivon Slotermeer / Geuzenveld 

JUBILEUM

AL VIJFENVIJFTIG JAAR:
VIA EEN DOZIJN WOORDEN, 
NAAR ÉÉN BEGRIP:
 
ONAFHANKELIJK, SOCIAAL, BEWOGEN, 
ACTIEF, ONDERSTEUNEND, BEGRIPVOL, 
BUURTGERICHT, STRIJDBAAR, MEEDENKEND, 
INNOVATIEF, GROEN EN CULTUREEL 

=

‘EIGENWIJKS’

VOLGENS DE MENSEN VAN DE 
OPEN CLUB SLOTERVAART

Eigenzinnig maar zonder stennis

In 2003 begon de Vereniging Flatbewoners Delflandplein (VFD) 
een bewonerscommissie met 7 leken en dat hebben we geweten.
Dick Glastra van Loon zei: ik leid maar jullie zijn verantwoordelijk 
en liet ons soms zweten.

Hij bracht ons met professionals in aanraking wat onder andere 
resulteerde in ons alternatieve plan “in de ban van de ring”.
Onze samenwerking was zowel voor de VFD als voor Eigenwijks 
een interessante uitdaging,

We leerden positief benaderen; opstappen maar wel met een nieuwe 
afspraak; nooit overschatten; zoeken naar kennis.
Zoals ze daar zijn bij Eigenwijks: heel Eigenzinnig maar zonder 
stennis.
Vereniging Flatbewoners Delflandplein

Veel steun om plannen te realiseren

Voor ons als Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark 
heeft Eigenwijks op twee punten een grote betekenis. 
Eigenwijks functioneert voor onze vereniging als postadres 
en voorts is er een intensieve band ontstaan door de organi-
satie van het Rembrandtparkfestival. Toen onze vereniging 
nog een intense strijd voerde met het stadsdeelbestuur over 
de aanleg van een weg door het park, wilden we ons gezicht 
op een andere manier presenteren. Niet alleen de actiegroep 
die maar doorging met protesteren tegen de aanleg van die 
weg, maar ook een vereniging die leuke dingen voor bezoe-
kers van het park op de rol zette. 
Zo ontstond naar aanleiding van de vierhonderdste 
geboorte dag van Rembrandt van Rijn het plan om in 
het park dat met zijn naam verbonden was een festival te 
houden. Bij Eigenwijks vonden we veel steun om dit plan 
te realiseren. Het festival werd zo’n succes dat het inmiddels 
voor de achtste keer is gehouden en we kunnen constateren 
dat het elk jaar beter bezocht is. Dit jaar sloeg alle records 
van bezoekersaantallen.
Teun van Dijk - Vereniging Vrienden van het 
Rembrandtpark 

De mensen zijn gezellig

Ik ken Eigenwijks sinds 2011, toen kwamen ze naar De Multibox 
toe. Ik was daar zelf al langer actief. Eigenwijks bevalt me goed. De 
mensen zijn gezellig. Soms drink ik koffie met ze.
Thuis zitten is niet leuk dus ik ben blij dat ik in het huis activitei-
ten kan ondernemen. Ik ben gemiddeld twee dagen per week in 
het Huis van de Wijk. Op woensdag volg ik samen met een groep 
dames Nederlandse les en op vrijdagochtend organiseer ik een kof-
fieochtend en ‘s middags geef ik er Turkse les. 
Bij de koffieochtenden behandelen we soms thema’s zoals gezond-
heid en veiligheid en nu zijn we fietsles aan het opstarten. Als de 
dames iets willen waar budget voor nodig is, loop ik naar Marjolijn 
toe. En dan gaan we samen praten en nodigt ze een dame uit de 
groep uit en meestal zegt ze daarna okay. Heel fijn!
Gürsel Avçan



Welkom in De Honingraat!
Na een overzicht van gebouwen van 
waaruit Eigenwijks de afgelopen 55 jaar 
werkte, hier meer informatie over onze 
nieuwste aanwinst: de nieuwe hotspot 
van Slotermeer. Eigenwijks bemant 
sinds november het Huis van de Wijk 
Slotermeer vanuit De Honingraat en is 
een unieke samenwerking aangegaan 
met Coffeemania om ook horeca in 
het pand aan de Slotermeerlaan 103 te 
verzorgen. 

In het Huis van de Wijk op de eerste ver-
dieping zijn heel wat prachtige activiteiten-
ruimtes, mooie spreekkamers en een gezellige 
ontvangstruimte zorgvuldig ingericht. De 
ruimtes hebben namen gekregen van plaat-
sen en rivieren overal ter wereld. Kom lekker 
bewegen in de Surinaamse Marowijne of 
organiseer een workshop in de Marokkaanse 

Draa of Russische Lena. De opbouwwerkers 
zijn voortaan te vinden op Terschelling en 
Ameland. 

Horeca
Uniek is de speciale samenwerking tussen 
Coffeemania en Eigenwijks. Op de begane 
grond kan iedereen genieten van een goeie 
latte macchiato, een gezonde lunch of een 
borrel. Dit zorgt ervoor dat De Honingraat 
niet alleen maar leuk en nuttig is, maar ook 
een plek van ontmoeting wordt voor heel 
Slotermeer. 

Daarnaast bemant Eigenwijks de balie op 
de begane grond waar bezoekers informa-
tie kunnen krijgen over de mogelijkheden 
binnen het Huis van de Wijk én alle andere 
organisaties in De Honingraat. 

Marianne Bloem werkt sinds 2007 
bij Eigenwijks en maakte in die 
tijd al heel wat veranderingen mee.  
Ze begon als boekhouder op het 
secretariaat, maar met haar behoefte 
aan verandering en uitdaging, 
organisatorische kwaliteiten, warme 
uitstraling en heerlijke lach bleek ze 
de afgelopen jaren al meermaals de 
ideale kandidaat om op een nieuwe 
locatie het beheer op te zetten en 
aan te sturen.

Sinds november is Marianne benoemd 
tot spil van De Honingraat. Niet alleen 
voor de Eigenwijks en Coffeemania 
medewerkers, maar ook voor alle andere 
partijen in het gebouw: een Openbare 
Bibliotheek, Dock Jongerenwerk, Ver-
loskundig centrum Groei en een Ouder 
Kind Centrum. 

“Ik ben het aanspreekpunt voor alle 
organisaties binnen De Honingraat. Als 
er iets is, mogen ze naar mij toekomen 

en dan ga ik regelen dat het goed komt. 
Ik stuur het beheer van de balie beneden 
aan, die is heel erg belangrijk. Het 
wordt een plek waar alle informatie kan 
worden gegeven.”

“Wat ik zo leuk vind, is dat je als 
partijen ook gezamenlijke onderwerpen 
hebt. Het is ideaal dat we niet iedere 
keer het wiel opnieuw hoeven uit te 
vinden. Bijvoorbeeld bij de bibliotheek 
hebben ze veel activiteiten en sommige 
dingen overlappen bij ons. Dat kunnen 
we gaan afstemmen.” 

Toekomstdroom
“Ik hoop dat De Honingraat een plek 
wordt waar mensen graag komen, ze alle 
informatie krijgen die ze nodig hebben 
en heel makkelijk binnen stappen. Voor 
mij is het de uitdaging om bij te dragen 
aan een optimaal resultaat in de samen-
werking. Het gebouw is licht, ruim en 
gezellig. Het voelt heel warm aan dus 
dat is een fantastisch uitgangspunt.” 

De spil van De Honingraat

Foto’s: Rufus de Vries


