
Als u bij Eigenwijks binnenloopt 
in de Jan Tooropstraat 6 komt 
u haar als eerste tegen, Mavis 
Asruf. Zij is receptioniste, 
baliemedewerkster en telefoniste, 
voor 16 uur per week in dienst 
van Eigenwijks sinds 1 mei. Ze 
is als vrijwilligster begonnen, 
eerst bij SEZO daarna bij 
Eigenwijks. Op mijn vraag 
wat ze leuk vindt aan haar 
werk zegt ze: “ de collega’s zijn 
aardig, ik heb nooit het gevoel 
gehad dat ik vrijwilliger was, 
ik hoorde er vanaf dag 1 bij. 
Ik vind het fijn om mensen te 
helpen  en goede informatie 
te geven. Mensen komen voor 
van alles binnenlopen, maar de 
meeste mensen komen voor het 
woningnet- en woningspreekuur, 
de computercursussen Klik2Klik 
en SEZO. Vooral ouderen. 
Voor Klik2Klik doe ik de 
inschrijvingen. Verder zorg ik 
ervoor dat er voldoende folders 
zijn”.   Als ik haar vraag wat ze 
minder leuk vindt aan haar werk 
zegt ze eerst: “ ben ik nog niet 
tegengekomen”. Als ik doorvraag 
zegt ze: “ lastige mensen, 

mensen die boos worden 
omdat ze niet meteen geholpen 
kunnen worden, omdat ze 
bijvoorbeeld naar SEZO worden 
doorverwezen. Ze zeggen dan 
wel eens: wat doen jullie hier. 
Maar daar trek ik me niets van 
aan. Ik vind het heel leuk werken 
hier.” Het werk is voor haar niet 
nieuw: ze heeft eerder balie- en 
receptiewerk gedaan, o.a. bij 
Impuls, maar ze is haar werk 
daar kwijtgeraakt doordat Impuls 
bij de aanbesteding van de 
maatschappelijke dienstverlening 
in Nieuw-West het heeft 

verloren van  SEZO. Ook bij 
Impuls heeft ze het naar haar zin 
gehad. Mavis Asruf is een echte 
Amsterdamse sinds ze in 1972 
van Suriname naar Nederland 
en Amsterdam gekomen is. Ze is 
56 jaar, ze is getrouwd en heeft 4 
volwassen kinderen. Ze woonde 
eerst in Zuid-Oost, maar nu in 
Nieuw-West, lekker dicht bij 
haar werk bij Eigenwijks! 

Ietje de Wilde,
Opbouwwerker Eigenwijks
Bewonersondersteuner WSWonen 
Nieuw-West
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Ik vind het heel leuk werken hier

Als u benieuwd bent naar wat 
het WSWonen Nieuw-West doet 
en als u wilt weten wie wij zijn, 
bekijk dan het korte filmpje (2 
minuten) dat over ons gemaakt 
is en te zien is op de website van 
het WSWonen.nl,  (doorklikken 

naar Nieuw-West, dan vindt u het 
vanzelf ). 

Ietje de Wilde
Opbouwwerker Eigenwijks
Bewonersondersteuner WSWonen 
Nieuw-West

De woonlastenkrant is er weer, 
met belangrijke informatie 
over de huurverhoging, 
servicekosten, berekenen 
puntentelling van uw 
woning of van je kamer, 
hoe en op welke gronden 

bezwaar te maken tegen de 
huurverhoging, en nog veel 
meer. De krant is af te halen 
bij het WSWonen Nieuw-West 
op het Groenpad 4 in Osdorp. 
Maar u kunt de krant ook 
vinden op wswonen.nl.

Hoe geef je een impuls aan het 
verduurzamen van bestaande 
woningen in Nieuw-West 
terwijl de overheid bezuinigt, 
woningbouwcorporaties  extra 
financieel belast worden 
(de verhuurdersheffing) en  
bewoners niet zitten te wachten 
op de overlast die het geeft als 
hun woning geïsoleerd wordt in 
bewoonde staat. 

Deze vraag, en dan iets 
genuanceerder  en  met een 
uitgebreide reader er bij, legden 
twee prominente leden van Pro 
West, Hein de Haan en Richard 
Bakker, voor aan twee groepen 
studenten van zowel de VU als de 
TU Delft. 
Na twee dagdelen discussiëren 
en bestuderen presenteerden de 
studenten hun bevindingen in een 
publiekstoegankelijke bijeenkomst 
van actieve bewoners, studenten,  

docenten, woonprofessionals en 
een enkele raadslid. 
Uitgangspunt van de studiedag 
was dat investeren in de bestaande 
woningvoorraad (verbeteren van 
de isolatie en vernieuwen van de 
installaties) door de toekomstige 
besparingen (lager energiegebruik) 
uiteindelijk tot bezuinigen leidt 
en daarom wijzer is voor zowel de 
bouwsector als het milieu dan het 
huidige bezuinigen door niets te 
doen. ”Investeren in toekomstige 
besparingen is ook bezuinigen” 
aldus Hein de Haan in zijn 
openingsspeech.
De eerste groep studenten 
stelde  dat bewoners van Nieuw-
West  ook zelf het initiatief 
kunnen nemen om energie te 
gaan produceren. Daar zijn 
in den lande al voorbeelden 
van te vinden. Samenwerking 
tussen gemeente, corporaties 
en bewoners ligt in Nieuw-

West iets meer voor de hand. 
Kies dan voor een totaalpakket: 
“verbetering  comfort, 
duurzaamheid en aangename 
woonomgeving”. Schrijf een 
prijsvraag uit om initiatieven 
van onderop te stimuleren en sta 
open voor elkaars ideeën. Het is 
een samenspel van bottom-up  
benadering (bewonersinitiatieven) 
en top-down benadering  
(overheid en corporaties nemen 
initiatief ).
De tweede groep had een bestaand  
plan voor verduurzaming 
van de “Plesmanflat” in de 
Staalmanpleinbuurt onder 
de loep genomen. Er is nu 
veel weerstand tegen het plan 
vanwege vrees voor overlast en 
afkeer van huurverhoging. Je 
zou alleen de buitenste schil van 
het flatgebouw kunnen isoleren. 
Het gebouw inpakken en dan  
extra buitenruimte creëren 
door serres aan te bouwen. Een 
testwoning maken om bewoners 
te verleiden wel akkoord te gaan 
met verduurzaming van hun 
flatgebouw. 
Na de presentaties kwamen onder 
leiding van Dick Glastra van Loon 
verschillende bezoekers en gasten  
aan het woord. Veel bewoners 
vertelden van hun ervaringen met 
renovaties in het verleden. De als 
gast aanwezige emeritus hoogleraar 
Woningverbetering, André 
Thomson, kroop eerst  in de huid 
van een corporatiedirecteur en 
hield een betoog dat de plannen 
voor sloop en nieuwbouw nu even 

stagneren , maar later ongewijzigd 
door zullen gaan. Daarna spoorde 
hij de bewonersorganisaties aan te 
professionaliseren en het heft in 
eigen hand te nemen. Maak zelf 
een modelwoning zoals je het zou 
willen. Tamira Combrink, raadslid 
Groen Links, vond dat er een te 
somber beeld geschetst werd. In 
Amsterdam wordt wel degelijk 
in samenwerking met bewoners 
renovatieplannen opgesteld en 
doorgevoerd. Duurzaamheid 
is interessant, er valt geld mee 
te verdienen. Houd vast aan 
de woonlastenwaarborg: de 
huurverhoging moet  tenminste 
teniet worden gedaan door de 
lagere energierekening. 
In zijn slotwoord gaf Hein de 

Haan aan dat een enkele studiedag  
natuurlijk te weinig is om alle 
vragen volledig te beantwoorden.  
Er zijn wel  oplossingsrichtingen  
geformuleerd om de verbouwing 
zonder te veel overlast en met 
bescheiden investeringen uit 
te kunnen voeren en wegen 
aangegeven om met de bewoners 
tot een akkoord te komen over de 
duurzame aanpak. 
Wellicht pakken enkele studenten 
deze problematiek op om deze in 
hun afstudeerproject nog verder 
uit te diepen.

Elbert van Duijkeren
Opbouwwerker Eigenwijks
Bewonersondersteuner WSWonen 
Nieuw-West

Symposium 'Duurzame Woningvoorraad'
Renovatie sociale huurwoningen A'dam Nieuw-West, 24 april 2013

(foto: Richard Bakker)

Woonlastenkrant

Wat doen wij, wie zijn wij?

Advocaten Yves van der Poel 
en Mark Schmidt geven 
sinds 1 november 2012 
advocatenspreekuur in het 
PlusPunt en de Multibox. Het 
spreekuur in een Huis van Wijk 
vergemakkelijkt de stap naar 
juridische ondersteuning.

Het tweetal zegt in een 
belangrijke behoefte te voorzien. 
Van der Poel: 'Veel mensen 
zijn terughoudend als het gaat 
om met problemen naar een 
advocatenkantoor gaan. Zo'n 
spreekuur in een Huis van 
Wijk is zeer laag drempelÍg. 
De buurtbewoners komen al in 
een Huis van de Wijk en als zij 
een juridisch probleem hebben, 
kunnen ze op de donderdagavond 
gelijk even bij ons aankloppen.'
De advocaten zijn aangesloten 
bij de Raad voor Rechtsbijstand. 
'Het gesprek bij het Huis van de 
Wijk is geheel vrijblijvend. Als 
wij denken dat er een zaak is, dan 
nodigen wij de mensen uit op ons 
kantoor. Wij bespreken de zaak 
dan verder en vragen gefinancierde 

rechtsbijstand aan bij de Raad 
voor Rechtsbijstand. Wij noemen 
dat een toevoeging. Verder moet er 
afhankelijk van het inkomen een 
bescheiden eigen bijdrage worden 
betaald.'
Buurtbewoners met een juridisch 
probleem worden van harte 
uitgenodigd het inloopspreekuur 
te bezoeken. Van der Poel: 'Indien 
u verdere informatie wenst dan 
kunt u mij gerust bellen. Mijn 
nummer is 020-689 64 54.'

Inloopspreekuren
Huis van Wijk PlusPunt 
(Eigenwijks)
Albardakade 5-7
1067 DD Amsterdam
Iedere donderdag 17.00-18.00 uur

Huis van Wijk Multibox 
(Eigenwijks)
Jan de Louterstraat 19
1063 KX  Amsterdam
Iedere donderdag 17.00-18.00 uur

En natuurlijk bij Eigenwijks, 
Jan Tooropstraat 6
Iedere dinsdag 16.30-18.00 uur.

Advocatenspreekuur



Vaste activiteiten 
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6 

Burenhulp
Dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur
Tel. 020 – 346 0679

Eigenwijks-Klik2Klik 
Diverse cursussen van 
maandag t/m donderdag

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen 
met Eigenwijks
020 – 346 0670

Wijksteunpunt wonen
Woonspreekuur: 
maandag van 10.00-12.00 uur
Slim zoeken naar een woning: 
donderdag van 10.00-12.00 uur

Gratis advocatenspreekuur
Elke dinsdag 
van 16.30-18.00 uur

Gratis architectenspreekuur
Elke donderdag 
van 17.00-18.00 uur

Op 5 mei werd op ruim 
200 locaties in de stad 
Bevrijdingsdag gevierd met de 
Vrijheidsmaaltijd. Bewoners uit 
Slotervaart organiseerden met 
ondersteuning van Eigenwijks 
en in samenwerking met The 
Colour Kitchen en Coco’s 
Keuken Staalmanpark twee 
prachtige programma’s rondom 
de Vrijheidsmaaltijd.

In The Colour Kitchen genoten 
kinderen en ouders  ’s middags 
van heerlijke Surinaamse hapjes 
van Magda en Turkse gerechten 
van Tuba en haar vrouwengroep. 
Olympia Circus leerde de 
kinderen de beginselen van 
tumbling en andere vormen 
van acrobatiek. De vrouwen 
van Ikra versierden samen met 
de kinderen de prachtigste 
en heerlijkste cupcakes. 's 
Avonds zat het restaurant van 
The Colour Kitchen vol met 
buurtgenoten van alle leeftijden 

en achtergronden om te genieten 
van de Vrijheidsmaaltijd, 
begeleidt door tango dansparen, 
een verslag van de dag in 
dichtvorm en een vrolijk zingend 
damestrio. 

Bij Coco’s Keuken 
Staalmanpark stond er  
’s middags een estafette van 
Oudhollandse spelletjes op het 

programma. Binnen konden 
de kinderen samen met de 
kok pannenkoeken bakken. ’s  
Avonds genoten ongeveer 60 
gasten van een heerlijk buffet,  
ondertussen luisterend naar een 
verhaal over oorlog, vrijheid en 
verzet. Later op de avond nam 
Pim Ligtvoet, van het 4/5 mei 
comité Slotervaart, de gasten mee 
terug in de tijd. Hoe zag Nieuw-
West en de omgeving van Coco’s 
eruit ten tijde van WOII? En wat 
gebeurde er in die tijd in Nieuw-
West? Ipek Faydali, één van de 
gasten, vatte de avond als volgt 
samen: Het was drie keer  ‘L’:  
Leuk, Leerzaam en Lekker!

Kortom: twee prachtige 
evenementen: Vrijheid vier je 
samen!

Karin Kauw
Opbouwwerker Eigenwijks

Vrijheidsmaaltijd Coco's Keuken Staalmanpark

Vrijheid in The Colour Kitchen 
en Coco’s Keuken

Vrijheidsmaaltijd The Colour Kitchen

Plantjes 
sieren 
de bomen...
Een groepje vaste bewoners van 
de Colijnhof aan de Doctor H. 
Colijnstraat kwamen vanaf dag 1 
bij elkaar, vrijwilligers die vanaf 
het begin betrokken wilden 
zijn bij het wel en wee van 
onze mooie flat en onze directe 
omgeving.

Voor allerlei zaken zetten ze 
zich met enthousiasme in, zoals 
veiligheid in het pand en in de 
garage, het schoonhouden van de 
tuin, het trappenhuis en niet te 
vergeten de stoepen voor de flat 
aan de openbare weg.
De vraag naar wat beplanting 
rond de bomen op de stoep ter 
verfraaiing van onze buurt was 
ook een wens van meerdere 
bewoners. Rina Roskam en 
ondergetekende zitten in de 
“groencommissie” en aan ons de 
taak om dit te verwezenlijken. 
We zijn naar het Huis van de 
Wijk gegaan met ons plan en na 
een positief gesprek met de heer 
Ahmed Afkerin van Eigenwijks, 

werd een bedrag ter beschikking 
gesteld om wat aarde en plantjes 
te kopen. De afgelopen weken zijn 
we met een aantal medebewoners 
naar het tuincentrum geweest en 
hebben we met elkaar de plantjes 
geplant. Deze zomer is er een 
proef met wat zomerplantjes. 
Wordt het gewaardeerd dan 
hopen we volgend jaar wat vaste 
planten neer te kunnen zetten, 
maar dan moet er ook een 
afrastering omheen omdat we 
meer aarde nodig hebben. En 
voor een afrastering moeten we 
een vergunning aanvragen bij de 
gemeente.
We zijn er trots op dat we 
voor en met elkaar dingen 
blijven realiseren voor ons aller 
woongenot in huis en in de buurt.
Met dank aan de vrijwilligers en 
natuurlijk ook aan Eigenwijks.

Loes Kuiper
Rina Roskam

Er is weer een Eigenzinnig! 
Dit keer een special over de 
buurthuiskamers, kleine locaties 
waar iedereen gebruik van kan 
maken voor het organiseren van 
activiteiten waar de wijk leuker 
van wordt.  U kunt hem bekijken 
via onze website www. eigenwijks.
nl  of u kunt een exemplaar 
ophalen bij de volgende adressen:
- Stichting Eigenwijks
 Jan Tooropstraat 6
- Huis van de Wijk Slotermeer 
 Multibox, Jan de Louterstraat 19
- Huis van de Wijk Geuzenveld
 PlusPunt, Albardakade 7

Eigenzinnig is een uitgave 
van Stichting Eigenwijks, 
organisatie van samenwerkende 
wijkbewoners in Nieuw West.

Redactie adres: 
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6,
1062 BM Amsterdam
Telefoon: 020 346 06 70
Fax: 020 346 06 86
Email: info@eigenwijks.nl
Website: www.eigenwijks.nl
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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. 

Feest en continuïteit bij Eigenwijks-Klik2Klik
Woensdag 15 mei was het feest. 

Eigenwijks -> Computerwijk -> 
Klik2Klik bestaat 10 jaar! 
Wat begon als een klein 
bewonersinitiatief is uitgegroeid 
tot het huidige Klik2Klik. Een 
voorziening in Nieuw-West die 
niet meer is weg te denken. 

Waar jaarlijks nog steeds 1000 
bewoners gebruik van maken en 
tientallen vrijwilligers hun tijd 
en energie in steken. En dit werd 
gevierd bij niemand minder dan 
Microsoft. De sponsor die aan de 
basis heeft gestaan van dit project. 
De vrijwilliger docenten van het 
project werden in de watten gelegd 
met een training Windows8 door 
medewerker Paul van Microsoft. 
Tijdens de feestelijke toespraak 
werd het project geroemd door 
directeur Microsoft Theo Rinsema, 
waarbij hij verwees naar de 
bezoeken aan Eigenwijks van 
Steve Ballmer van Microsoft en de 
huidige koningin Maxima, vanuit 
het Oranjefonds. Ben Vaske van 
Etv feliciteerde Eigenwijks met 
haar ambitieuze karakter en de 

afname van maar liefst 1000 voor 
het gebruik van het lesmateriaal 
voor de cursus Digi Taal Vaardig 
en Bewust. Jesse Bos liet weten 
dat ze het belangrijk vindt dat 
het 5-jaren plan digitalisering 
Nieuw-West gedragen wordt en de 
laatste digibeten in Nieuw-West de 
komende jaren ook digitaal vaardig 
raken, met behulp van de steun 
van het stadsdeel. Dick Glastra van 
Loon, directeur van Eigenwijks, 
feliciteerde alle betrokkenen van 
het project. En tenslotte bedankte 
Natasja Boons, de projectleider 

Klik2Klik de docenten, die de 
feedback uit het veld geven en 
daarmee de professionals scherp 
houden. Zonder hen zouden er 
niet jaarlijks zoveel buurtbewoners 
gedigitaliseerd raken! Ze liet weten 
dat het op de diverse locaties 
altijd fijn vertoeven is omdat 
buurtbewoners met blije gezichten 
opgetogen de deur uit gaan na het 
behalen van hun certificaat.  En 
dat is waar we het allemaal voor 
doen.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

Voor meer informatie 
over Windows 8 zie de App: 

Achter de schermen

Jaarmarkt 2013

Kruisherenpad en Lambertus Zijlplein


