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26 MAART 2015, IN HET HUIS VAN DE WIJK
LIESBETH OTTES, IRMA VROEGOP EN HENK VAN WAVEREN

Inhoud
 Wat was de aanleiding voor deze bijeenkomst?
 Wie deden er mee?

 Welke praktijkverhalen zijn nader bekeken?
 Wat hebben we hiervan kunnen leren?

 Wat doen wij met de uitkomsten?
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Aanleiding: Oog voor Sociaal Isolement
Geachte heer, mevrouw,
In 2014 begonnen we aan de zoektocht naar het nieuwe samenspel tussen bewoners en professionals in Buitenveldert.
In 2015 zetten we deze weg door! Gedurende 2015 vinden er opnieuw viertal leerbijeenkomst plaats waarin het thema
terugdringen van sociaal isolement centraal zal staan. Om gezamenlijk de stappen te zetten naar een nog sterker
Buitenveldert.

Buitenveldert is bijzonder! Het is één van de groenste wijken van de stad, ruimtelijk opgezet en gekenmerkt door een
rustige leef- en woonomgeving. En Buitenveldert is ook een gebied waar veel bewoners en betrokken professionals
zeggen dat mensen - vooral ouderen - eenzaam of alleen zijn.
Mensen leven op kleine eilandjes, de waarborg van privacy staat hoog in het vaandel. Ze zijn zelfbewust en hebben hun
contactnetwerken ook veel buiten de wijk. Voor de mensen die wat meer afhankelijk zijn van sociale contacten in hun
directe woonomgeving is het hier niet altijd gemakkelijk. Er zijn mensen in Buitenveldert die geïsoleerd en alleen zijn. En
iedereen kan er mee te maken krijgen.
Op de eerste leerbijeenkomst van 2015, op donderdag 26 maart gingen ruim 70 bewoners, professionals en
stadsdeelmedewerkers met elkaar in gesprek. Dit deden zij aan de hand van zes relevante praktijksituaties, om er achter
te komen waardoor hulp in de praktijk wel of soms niet werkt.
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Wie deden er mee?
De bijeenkomst werd bezocht door 70 bewoners en professionals,
die wonen of werken in Buitenveldert. Er waren zo’n 23
organisaties vertegenwoordigd.
Er waren 6 bewoners die hun eigen praktijkverhaal deelden.
Voor deze bijeenkomst zijn mensen die eerder aan de bijeenkomst
deelnamen benaderd evenals nieuwe mensen. Mensen die we
gaande weg in het ontwikkeltraject van de integrale pilot hebben
ontmoet en een waardevolle rol hebben om de samenwerking in
Buitenveldert te versterken. Zo maken we de kring steeds groter
en werken we aan nieuwe onderlinge verbindingen en verbanden.
Wat deze mensen verbindt is hun enorme betrokkenheid bij
Buitenveldert en hun open en nieuwsgierige houding naar de
nieuwe ontwikkelingen en elkaar.
In de bijlage is te lezen wie deze mensen zijn en wat zij
antwoorden op de vraag:
Oog voor sociaal isolement betekent voor mij….?

4

Kennismaking met dragers in Buitenveldert.
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Aan de werktafels
In kleine groepen werd met ondersteuning van een
facilitator ingegaan op de vraag:
waardoor werkt ‘t of waardoor juist niet
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2. Dienstbaarheid en grenzen
stellen
door Marijke Broekhuizen

1. Mantelzorglunches en de
betekenis voor mij
door Jolande van t Klooster

4. Leven in een woongroep
door Gerrie Hofmeijer

5. “Ik werd ziek, geraakte
in isolement en toen…”
door Ellen van Neck

Praktijkverhalen

6. Omzien naar elkaar in de flat
door Pieter de Wit

3. Leefbaarheid op de Boeleaan
door Els Heppner & studenten
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1. Mantelzorglunches Buitenveldert
WAT DOEN ZIJ | WIE DOEN ER MEE | HOE VERSTERKEN
ZIJ BUITENVELDERT?

Yolande van 't Klooster vertelt over de lange
tijd van mantelzorg die zij heeft verricht voor
haar moeder en mantelzorglunches bezocht.

Wat werkte voor haar? Dat de
mantelzorglunches veel voor haar betekende.
‘Als je t zwaar hebt dan heb je behoefte aan
lichtheid’

DE LESSEN UIT DEZE PRAKTIJK
Waardoor werkt ‘t:
- Geschoold personeel,-> ‘in goede handen’
- Als het onder een paraplu plaatsvindt door thuiszorg/POH dan
kunnen er ook ondersteunende activiteiten plaatsvinden zoals het
organiseren van eigenkrachtconferentie, risico signalering bij
overbelasting
- Omdat er mannen waren die zorgde voor nodige relativering, en
omdat er was een luisterend oor, en omdat eigen regie werd
versterkt, praktische steun
- Omdat jezelf om hulp durft te vragen

Waardoor werkt ‘t niet:
- Niet goed geschoold personeel
- Onvoldoende ondersteuning is voor de mantelzorger
- Onbegrip uit de omgeving van de mantelzorger die zich
genoodzaakt voelt door te gaan
- Gedwongen overstap naar andere hulpverlening
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2. Dienstbaarheid en Grenzen stellen
WAT DOEN ZIJ | WIE DOEN ER MEE | HOE VERSTERKEN
ZIJ BUITENVELDERT?

Marijke Broekhuijzen vertelt over haar werk als
vrijwilligster achter de bar in het Huis van de Wijk.
Niet iedere bezoeker beseft dat het gaat om
vrijwilligerswerk en stelt hoge eisen aan de
dienstverlening.
Dienstverlening werkt als je ook grenzen kunt
stellen.

LESSEN UIT DEZE PRAKTIJK

Waardoor werkt ‘t:
1)
2)
3)
4)
5)

Spreek duidelijke (huis)regels af,
Schriftelijke en zichtbaar vastleggen in een protocol
Naast protocol, ook scholing en praktijkvoorvallen delen
Overtredingen hebben consequenties
Letterlijk en/of figuurlijk voor steun zorg van politie
(overleggen) , bewakers (bij de laatste ronde), collega’s
(ingeval van nood)
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3. Leefbaarheid op de Boelelaan
WAT DOEN ZIJ/WIE DOEN ER MEE/HOE VERSTERKEN ZIJ
BUITENVELDERT

Els Heppner woont 40 jaar aan de Boelelaan.
Ze vertelt ons over de veranderingen in de
flat en de omgeving. Een ware metamorfose.
Met de komst van de vier studenten die
onder het motto Springlevend op de
Boelelaan wonen en activiteiten organiseren
lijkt de wens van Els in vervulling te gaan.
De wens van Els voor haar flat op de
Boelelaan is ‘dat bewoners elkaar leren
kennen’.
Wat werkt om de leefbaarheid te vergroten
is door elkaar te leren kennen?

LESSEN UIT DEZE PRAKTIJK
Waardoor kun je dat laten werken
 Nieuwsbrief maken

 Het Boelebord met vraag en aanbod
 De Boelebakkies
 Persoonlijk contact
 Aandacht van de woningbouwvereniging voor de
bewoners.
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4. Wonen in een Woongroep
WAT DOEN ZIJ/WIE WERKEN
ERAAN MEE/WAT BETEKENT HET
VOOR BUITENVELDERT

Gerrie Hofmeijer woont
sinds drie jaar in de
Woogroep Heenvlietlaan.
Hier is niemand eenzaam of
in sociaal isolement.

LESSEN UIT DEZE PRAKTIJK

Waardoor werkt ‘t
• Bij aanmelding duidelijk de verwachtingen bespreken met betrekking tot de woongroep
• “open staan om hulp te geven aan een ander indien nodig”

• Aanmelden vanaf 50 jaar – 70 jaar, zodat er een mix is van jongere en oudere mensen.
• Je mag blijven wonen zolang je wilt!

‘Je zoekt elkaar op als je
dezelfde interesses hebt.’

• als bewoners zich veilig en prettig voelen, gebruik maakt van elkaar en gelijkgestemden
bij elkaar brengt,
• Goede vorm om eenzaamheid tegen te gaan. Je kunt samen dingen doen maar dit hoeft
niet. Open staan voor elkaar. Ook iemand met veel zorg is welkom, mits iemand wel
zelfstandig kan wonen.

11

5. Ik werd ziek, geraakte in sociaal isolement en toen…?
WAT DOEN ZIJ | WIE DOEN ER MEE | HOE
VERSTERKEN ZIJ BUITENVELDERT?
Sinds 2008 woon ik heel plezierig in Buitenveldert. Langzaamaan
merk ik meer en meer dat mijn ziekte MS (Multiple Sclerosis) me
beperkt. Door de meer beperkte mogelijkheden die voor mij
beschikbaar zijn, merk ik dat mijn leven, zoals het was, niet meer
mogelijk is. Vrienden van vroeger kunnen mij niet meer zo
makkelijk vinden en deels zijn vriendschappen ook gestopt.
Ellen besluit haar verhaal met de opmerking “Belemmeringen die
ik tegen kom vragen om het zoeken naar oplossingen”.
Wat werkt voor mij om sociaal isolement te doorbreken of te
voorkomen?

LESSEN UIT DE PRAKTIJK
Waardoor werkt ‘t:
- Werken vanuit huis/internet
- Scootmobiel
- Kans-> AHBvervoer
- Buddy + Match
- Durf te vragen
- Lotgenotencontacten
- Zwemmen is goed met MS
- Eigen creativiteit
- Gelijkwaardigheid
- Gelijkgestemde interesses, lokaal/regiobaal
- Stadsdorp (duurzaamheid)
Waardoor werkt ‘t:
- Leeftijdsverschil met de buddy en de tijdelijkheid
- Facebook
- MS-vereniging = confronterend
- werk = werk, geen privé contact
- Busje van conexxion rijdt niet voor woon-werk verkeer
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6. Omzien naar elkaar in een flat
WAT DOEN ZIJ | WIE DOEN ER MEE | HOE VERSTERKEN
ZIJ BUITENVELDERT?
De flat bestaat uit zo’n 42 woningen.
Pieter vertelt dat wat mensen aan
elkaar bindt het feit is dat ze samen in
een verenging van Eigenaren zitten.
Je hebt met elkaar te maken in de
VvE. Er is een gebouw, woningen en
een tuin. Die moeten onderhouden
worden en er goed uit blijven zien.

De hamvraag: waardoor werkt
omzien naar elkaar?

LESSEN UIT DE PRAKTIJK: WAARDOOR ‘T WERKT

Waardoor werkt het:
Actieve rol van het bestuur in het opvangen van nieuwe bewoners
Er is een voorzitter die veel beweging veroorzaakt
De bestuursleden hebben tijd (gepensioneerd)
Omdat men op elkaars begrafenissen komt
Bewoners over goede sociale en contactuele vaardigheden beschikken
Omdat het bestuur een lange adem heeft
- De tuin is goed verzorgd (geplante wijnranken
- Omdat de aandacht natuurlijk blijft
- Doe iets vanuit passie en interesse. Zo verbind je eigen belang met algemeen belang

Waardoor werkt het niet:
Als bewoners geen Nederlands spreken
Er een geringe organisatiegraad is
Als er te veel gevraagd wordt van een gangmaker
Als er een negatieve geschiedenis ligt
Als bewoners niet zien wat ze er zelf beter van worden
Als financiële belangen de boventoon voeren
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Wat heb ik geleerd in
dit gesprek…?

Op kleine gekleurde
briefjes werden deze leer
ervaringen opgeschreven
en gedeeld.
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Wat hebben we geleerd…?
Een impressie uit 52 kaartjes

Dat je met elkaar een woongroep kan vormen waarin eenzaamheid niet voorkomt als je de juiste
voorwaarde schept
Let op de mantelzorger, laat je niet om de tuin leiden
Hoe belangrijk het is dat er durf vanuit de persoon zelf
nodig is om op andere personen en organisaties af te stappen
gedaan moet worden.

Behoefte aan een relaties en/of gelijkwaardig contact niet kan vervuld
worden via professionele contacten.
Professioneel is zoveel meer mogelijk dan ik wist. Blijkbaar heb ik nog meer keuze.
Mensen moeten wennen aan nieuwigheden
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Samenvattend: iedereen deed mee !!!
Ja, je kunt met 70 mensen een bijeenkomst maken waar echt iedereen zeer actief aan deelneemt. Dat lukt in een prettig
sfeer met een grote onderlinge verbondenheid. En die was er op deze bijeenkomst.
Hierdoor was het mogelijk voor zes bewoners hun verhaal te vertellen over hun leven en wonen in Buitenveldert. Die
persoonlijke ervaringen hebben opnieuw professionals en bewoners dichterbij elkaar gebracht. Een ieder weet nu
bijvoorbeeld wie dragers van ‘omzien naar elkaar’ zijn.
En waar buurtbewoners en professionals elkaar nabij zijn blijken nieuwe gezichtspunten te ontstaan. Bijvoorbeeld dat het
werkt als je je verplaatst in de andere bewoner en denkt in oplossingen, ook voor elkaar.
Al deze inzichten worden ook vertaald naar het stadsdeel en het bestuur om het succes wat in de uitvoering wordt bereikt
verder te brengen en te faciliteren.

Ondertussen blijven we de kring groter maken. Gaan we door met het
opsporen en zien van initiatieven van burgers en professionals.
We blijven deze mensen ertoe uit nodigen hun leerervaringen te delen
en van elkaar te leren. Want er is zoveel….
De volgende bijeenkomst is eind juni. Neem je buurvrouw/man of collega mee.

Tot ziens,
Liesbeth, Henk en Irma
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HEEL ERG BEDANKT!!!!!
Jean
Bonga
Ellen de
Gooyer
Yolanda
van 't Klooster
Yvonne
Lengams
Ellen van Neck
Max van Praag
mw.
Blijden
Gerrie
Hofmeijer
Peter
Jelinek
Maria
Ouwehand
Yvette van Bladeren
Sidney
Cruickshank
Robert-Jan Kamsma
Coby
Kroon
Carla
Lantinga
Noortje
Malmberg
Hanneke
Degeling
Hans
Wamsteker
Herman van Wissen

Maria
Moens
Doppy den Ouden
Sabrina
Poorte
Rolinka
Romkes
Janneke
Wattel
Sandra van den Berg
Lenneke
Brachel
Tineke
Diepbrink
Graziela
Eckert
Titia van
Grol
Karin
Hanekroot
Jan
Hangelbroek
Nel van der Heijden-Kolenberg
Engelien
Hengeveld
Marianne
Hoefnagel
Jolanda
Huizinga
Astrid van
Ketel
Ellis
Middelhuis
Miranda
van
Rooyen
Moerselien Saboerali
Corinne
Sieger
Joke van der Veen
Els Heppner

Kelly en alle
vrijwilligers
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