
www.vanhoutenenco.nl

#03
jaarverslag 2016 

In de buurt





36   

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag ‘van Houten&co’ 2016 
 

- In de buurt -  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Joeri van de Riet 
Annekee Bosveld 
Marjolein Nijsen



2 35 



2 35 34 

• Open eettafels: Maandelijks Wijketen in Wijkcentrum/cultuurhuis 
Schoneveld en diverse eetactiviteiten in Wijkwerpplaats De Meerkoet. De 
Dinerclub, die vanuit Lorech is verhuisd naar het Onderdoor is eind 
november gestop in afwachting van betere keukenfaciliteiten aan het 
Onderdoor. (de wens is om deze weer op te starten)  

• Werkgroepen De Drie Kernen: De werkgroep Tull en 't Waal en werkgroep 
Senioren Schalkwijk en werkgroep 't Goy organiseren activiteiten voor 
ouderen in hun dorp. De werkgroepen in de drie kernen werken samen en 
hebben jaarlijks overleg waar ook andere zaken aanbod komen rond ouder 
worden in de dorpen en worden ondersteund door een de 
aandachtsfunctionaris bijzondere doelgroepen. 
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Zowel werkgroepen die zelfstandig opereren onder de paraplu van ‘van 
Houten&co’, als zelfstandige juridische entiteiten (stichtingen) bieden we de 
mogelijkheid hiervan gebruik te maken. We vinden het belangrijk dat privacy 
gevoelige gegevens in een beveiligde omgeving staan en dat deze faciliteit 
beschikbaar is óók voor bewonersinitiatieven en de zgn. informele zorg. We 
investeren in deze mogelijkheid en houden rekening met het verder uitbreiden van 
deze faciliteit. 
 
De werkgroepen die onderdeel uit maken van 'van Houten&co' zijn: 
• Animo: zangkoor voor 50-plussers, bestaat al bijna 35 jaar 
• Kontaktclub Houten (KCH)*: organiseert bridge, klaverjassen en een 

handwerkgroep. KCH spaart al jaren met haar leden voor een computer voor 
de bridge uitslagen. KCH organiseert jaarlijks een Nieuwjaarsviering voor 
haar leden en ook een Kerst- en Paasbridge drive.  

• De ICT-werkgroep*: organiseert met een eigen groep docenten (vrijwilligers) 
de computercursussen in het ICT-lokaal in Lorech. Zij zijn ook 
verantwoordelijk voor de hardware en software beheer en de inhoud van de 
lessen. De indeling van de deelnemers in lesgroepen wordt door een 
beroepskracht gedaan.  

• De smartlappenkoren*: (de Zingende Vuurtoren, de Castellumsingers en de 
Red Flowers) hebben een eigen bestuur van deelnemers/vrijwilligers die 
alles organiseren rond hun repetities, optredens en bijvoorbeeld de kleding 
van de deelnemers. 

• Senioren Zomerschool 50plus: De Senioren Zomerschool is een zelfstandige 
werkgroep met een groeiende groep vrijwilligers. De Zomerschool is vanaf 
2011 een werkgroep van vrijwilligers vanuit Samenwerkende Bonden 
Ouderen Houten en 'van Houten&co' en wordt ondersteund door 
'Cursus&co' 

• Tafeltje Dek Je: (zie ook de paragraaf over praktische hulp&ondersteuning). 
Het meldpunt Tafeltje Dek Je zorgt voor de bestelling van de maaltijden, 
hebben klantcontacten en de rijders van de werkgroep brengen wekelijks de 
maaltijden rond. 

• Repaircafé: (www.repaircafehouten.nl) en buurtmoestuin de Buurtklaver: 
'van Houten&co' faciliteert met de financiële administratie. 

 
 
 
* Deze werkgroepen draaien zonder subsidie 
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3. Bewonersinitiatieven en werkgroepen van   
 ‘van Houten&co'  
 
 
De stichting 'van Houten&co' werd ruim 35 jaar geleden (als stichting Welzijn 
Ouderen Houten) als koepel van bewonersinitiatieven. Deze initiatieven, gericht op 
ontmoeting, activiteiten en maaltijdvoorziening voor en door ouderen (55-plussers), 
bestaan vandaag grotendeels nog steeds: de werkgroepen van de drie kernen, 
zangkoor Animo, de werkgroep Tafeltje Dek Je en bijvoorbeeld de Kontaktclub 
Houten (KCH). Het zijn zelfstandig functionerende groepen vrijwilligers die hun 
activiteiten organiseren en de financiële administratie borgen bij 'van Houten&co'.  
In de loop der jaren zijn er werkgroepen bijgekomen en hebben enkele 
bewonersinitiatieven zoal de Senioren Zomerschool ons gevraagd hen te faciliteren 
door het innen van de deelnemersbijdragen.  
'van Houten&co' faciliteert onderstaande werkgroepen, die zelfstandig draaien, 
door middel van incasseren van de deelnemersbijdragen, ondersteuning bij de 
boekhouding, docentencontracten en bijvoorbeeld het reserveren van ruimten. 
Daarnaast kunnen de werkgroepen een beroep doen op de kennis en het netwerk 
van de welzijnswerkers. Het kan dan gaan om ondersteuning van de organisatie van 
hun werk, het verbinding van ideeën, mensen en organisaties.  
 
 
Beveiligde data-omgeving beschikbaar voor bewonersinitiatieven 
 
‘van Houten&co’ ondersteunt waar nodig en sluit aan bij de behoefte van 
bewonersinitiatieven. In 2016 zagen we een opkomende behoefte van het borgen 
van privacy gevoelige gegevens in een beveiligde omgeving. Er zijn groepen/
stichtingen die tot voor kort hun klantgegevens op privé computers hadden staan 
en deze nu op het zgn. (beveiligde) extranet van ‘van Houten&co’ hebben geplaatst: 
afgeschermd van andere gegevens, alleen door hen te ontsluiten. Voorbeelden 
hiervan zijn: 
• De Nationale Ouderendag 
• De Vrijwilligers Academie Houten 
• De werkgroep Prokkelen 
• Stichting Omgangshuis Houten 
• Stichting Duurzaam Vervoer Houten 
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1. Opbouwwerk 
 
 
In maart 2016 is er een wisseling geweest binnen het Opbouwwerk team. Lidwine 
Elshof ging met prepensioen en Joeri van de Riet heeft het stokje van haar 
overgenomen.  
In juni 2016 heeft het Opbouwwerk deelgenomen aan de werkbijeenkomst, 
georganiseerd door de gemeente Houten, in het kader van de Monitor Sociale 
Kracht.  
Het Opbouwwerk is betrokken geweest bij de voorbereiding van de Proeftuin 
Houten in maart 2016. In dit kader zijn 3 bijeenkomsten geweest. Het Opbouwwerk 
heeft bijgedragen aan het overzicht van bestaande initiatieven in Houten. Tijdens 
Proeftuin Houten stond het Opbouwwerk op een centrale plek. Hier konden 
bezoekers advies krijgen over hun bewonersinitiatief en kon verbinding gemaakt 
worden. Er hebben zich deze dag geen nieuwe initiatieven gemeld. Wel is er met 
bestaande initiatieven gesproken en zijn er verbindingen gelegd. 
Het Opbouwwerk heeft het initiatief genomen om de partijen rondom het 
wijkgericht werken (Viveste, gemeente Houten wijkcoördinatie en het 
Opbouwwerk) weer eens samen te laten komen. Er is een bijeenkomst geweest in 
september waar vooral is kennis en informatie uitgewisseld. Het idee is om dit 
halfjaarlijks te gaan doen.  
Het Opbouwwerk heeft in het najaar deelgenomen aan de evaluatie van Ons Fonds. 
Daarvoor is een interview afgenomen door de gemeente Houten. 
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Wijkwerkplaats De Meerkoet 
 
 
Wijkwerkplaats De Meerkoet is dé plek binnen ‘van Houten&co’ voor bewoners-
initiatieven. Daarnaast kun je er als wijkbewoner terecht voor advies, een ruimte 
en een netwerk van andere wijkbewoners en professionals.  
In Wijkwerkplaats De Meerkoet vind je verschillende ruimtes. Beneden is een 
huiskamer met keuken en een kantoor. Boven vind je de vergaderruimte met een 
bar. De vergaderruimte is, behalve voor vergaderen,  ook geschikt voor andere 
activiteiten.  
Wijkwerkplaats De Meerkoet biedt ruimte aan bewoners om hun initiatieven vorm 
te geven. Het Opbouwwerk zal hierin, waar nodig, ondersteunen.   
 
Vanuit Wijkwerkplaats De Meerkoet speelt het Opbouwwerk een belangrijke rol als 
het gaat om vrijwilligerswensen, toeleiding naar professionals, informatie-
voorziening voor bewoners. We zijn daarmee het aanspreekpunt voor de wijk.  
 
Daarnaast speelt het Opbouwwerk een belangrijke rol in het beheer van 
Wijkwerkplaats De Meerkoet. Het Opbouwwerk ondersteunt en begeleid 
individuen uit de wijk die verantwoordelijkheid van beheertaken in de Meerkoet op 
zich nemen, zoals: de boodschappen, het beheren van de kas, de was, het poetsen 
van de keukenkastjes en sporadisch het doen van klussen in de Wijkwerkplaats.  
 
Het Opbouwwerk heeft in 2016 ook beheertaken vervult: 
• Verhuurverzoeken 
• Aanspreekpunt klussen 
• Organiseren en faciliteren bijeenkomsten over ontwikkelingen in 

Wijkwerkplaats De Meerkoet met alle betrokken bewoners. Dit is in 2016 
twee keer gebeurd met een aanwezigheid van gemiddeld 12 bewoners. 

 
 
Wijkkrant  
 
In 2016 zijn twee wijkkranten verschenen. De redactie bestaat uit drie 
wijkbewoners o.l.v. het opbouwwerk. De wijkkrant wordt bezorgd door 20 
bewoners uit de wijk.  
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ontwikkelen van zijn beroepspraktijk, zorgt voor continuïteit en innovatieve 
ontwikkeling en bewaakt kwaliteit van de uitvoering. 
 
 
Activiteiten en de concrete resultaten 
 
Na een melding volgt een intake met de betreffende buur of buren. Soms wordt 
alleen advies gegeven, soms wordt terug- of doorverwezen en in andere gevallen 
gaan bemiddelaars op huisbezoek bij beide buren.  
In het huisbezoek is de inzet coachend van aard en als beide buren instemmen met 
een gezamenlijk bemiddelingsgesprek, is de inzet gericht op het oplossen van het 
conflict met verbetering van de relatie en de leefbaarheid in de buurt. Soms is er 
sprake van een ‘Groot overleg’, wat inhoud, dat ook andere partijen zoals Viveste, 
politie en/of maatschappelijk werk aan tafel worden gevraagd, om het probleem op 
een duurzame manier op te kunnen lossen. Tweemaal per jaar is er een Stuurgroep-
vergadering met gemeente, politie, Viveste en 'van Houten&co', welke wordt 
voorbereidt en voorgezeten door de coördinator Buurtbemiddeling. In 2016 is er 
drie maal een regionaal overleg bijgewoond met andere projecten. Ook is er 
overleg geweest naar aanleiding van een verwijzing met Viveste, politie, BOA 
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). 
 
In 2016 zijn er via diverse verwijzers, maar voornamelijk door directe contact met 
betrokkenen 56 meldingen binnen gekomen. Van deze meldingen waren er 53 
geschikt voor Buurtbemiddeling. 79% van de overlastsituaties zijn opgelost of 
aanzienlijk verbeterd. Er waren een paar in het oog springende zaken: 
• Ten opzichte van 2015 hebben minder kopers (21 in 2015, 12 in 2016) en 

meer huurders (30 in 2015 en 37 in 2016) gebruik gemaakt van 
Buurtbemiddeling. 

• Het aantal zelfmeldingen ging van 30 in 2015 naar 36 in 2016, meldingen 
door Viveste van 9 in 2015 naar 12 in 2016, en meldingen door de politie van 
11 in 2015 naar 4 in 2016 

• Er waren veel minder meldingen die niet geschikt waren voor 
Buurtbemiddeling (10 in 2015, 3 in 2016). Het aantal meldingen van overlast 
die opgelost werden bij de intake is gestegen (14 in 2015, 19 in 2016). 

• Het aantal meldingen in Noord-Oost en Noord-West zijn stabiel (namelijk 20 
en 17). Het aantal meldingen in Zuid-Oost is gestegen van 5 naar 11, in Zuid-
West gedaald van 9 naar 6. 

• Een groot deel van deze meldingen gaat over geluidsoverlast (20 keer).  
 
Er is een grote stijging van het aantal meldingen van bedreiging/intimidatie (van 2 
in 2015 naar 10 in 2016). 
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2. Buurtbemiddeling 
 
 
Wat is Buurtbemiddeling? 
 
Het Buurtbemiddelingsproject richt zich primair op een vroegtijdige aanpak van 
burenproblemen, zodat conflicten aangepakt kunnen worden, voordat ze escaleren.  
Hierbij wordt uitgegaan van vijf doelstellingen: 
• Herstel c.q. het tot stand brengen van communicatie tussen buren, waarbij 

herstel van de relatie tussen de partijen wordt beoogd. Hierdoor zijn buren 
in staat om hun probleem met de buren bespreekbaar te maken en op te 
lossen. 

• Het bevorderen van wederzijds respect, acceptatie en meer begrip voor 
elkaar. 

• Het zoeken naar gezamenlijke belangen en van daaruit toewerken naar 
afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. 

• Verbetering in de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken en buurten. 
• Vermindering van de werklast en de kosten van in het bijzonder de politie, 

woningbouwverenigingen en andere deelnemende organisaties. 
 
Uitgangspunten voor een succesvolle toepassing van Buurtbemiddeling 
• Buurtbemiddeling gebeurt voor en door bewoners. 
• De buren zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) een conflict. 
• Centraal staat de aanpak van ergernissen en conflicten tussen bewoners. 
• Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie. 
• Eigen gevonden oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen. 
• Deelname aan bemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
• De buurtbemiddelaars ondersteunen beide partijen in een conflict. 
• De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel. 
• Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk. 
• Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. 
• Deelname aan Buurtbemiddeling is gratis en dus laagdrempelig 
 
 
 
Inzet coördinator Buurtbemiddeling 
  
In de kern is de coördinator Buurtbemiddeling verantwoordelijk voor succesvolle 
bemiddelingen door vrijwilligers.  
Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor het onderhouden en 
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Activiteiten/initiatieven  2016 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Activiteit Buurtmoestuin de Buurtklaver 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat 4x vergadering in Meerkoet 

1x vrijwilliger statushouder 
Effect Zelfstandig draaien initiatief 

Activiteit An’noer 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Wekelijk Arabische les voor kinderen & bestuursvergaderingen 
Effect Zelfstandig draaien initiatief 

Activiteit Fietscursus 
Inzet Toeleiding deelnemers. 

Spreekbuis vrijwilligers. 
Voorzitten vergadering. 
Advies + netwerk. 
Faciliteren plek. 

Resultaat 6 vrijwilligers 
2 cursussen 
14 deelnemers (1 nog niet klaar, 3 afgevallen) 

Effect Tevreden en betrokken vrijwilligers. 
8 vrouwen die veilig met de fiets door Houten kunnen bewegen. 

Activiteit Kunstwerkgroep 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Elke schoolweek op woensdag kunstles voor kinderen (14 totaal in 2016) 
Effect 14 kinderen kennismaken met kunst en daarin ontwikkelen. 
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Activiteit N.O.P. 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Tweemaandelijkse activiteiten door 5 vrijwilligers voor zo’n 20 kinderen. 
Effect Kennismaken met kunst en vaardigheden ontwikkelen in omgang met 

natuur. 
Organisatie weet beter hoe ze kinderen moeten werven voor activiteit. 

Activiteit Huiswerkbegeleiding 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat 3 vrijwilligers die in 2 groepjes begeleiding hebben geboden aan 4 

jongere statushouders. 
Hulp bij stages. 

Effect Jongeren kunnen beter mee op school. 

Activiteit Eetgroep Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 12x wijkmaaltijd voor gemiddeld 25 wijkbewoners door 3 vaste 

vrijwilligers en 7 koks. 
Effect Er hebben vele nieuwe ontmoetingen plaats gevonden. 

Mensen uit de wijk kennen elkaar beter. 

Activiteit Eetgroep Reinaerde 
Inzet Faciliteren ruimte 
Resultaat 45 keer een informele maaltijd door 1 vrijwilliger voor cliënten van 

Reinaerde. Gemiddeld 8 pers. / week 
Effect De eetgroep is een vaste plek geworden in de week voor cliënten om in 

een informele setting met elkaar te kunnen ontspannen. 

Activiteit Inloop Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 4 gastvrouwen 

2 vrijwilligers 
Elke week open inloop voor buurt. 
Tussen 4 en 15 bezoekers. 

Effect Mensen uit de wijk kennen elkaar en ontmoeten anderen. 

29 

Sport- en spelinloop volwassenen 

 
 

Gluren bij de Buren (2) / Kopje Suiker 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking 
tussen Fyiopraktijk 
de Molen, 
Sportpunt Houten, 
Lister en ‘van 
Houten&co’. 
Opbouwwerk met 
als doel: 
Gemeenschappelijk
e, laagdrempelige, 
beweegactiviteit. 

In 2016 is 46 weken de Sport- en 
spel inloop voor volwassenen 
gerealiseerd. 
  
Hierin zijn verschillende 
doelgroepen betrokken. 
  
De groep is gestaag gegroeid in 
2016. Het lokaal in de 
Krachtfabriek is momenteel 
maximaal bezet met deelnemers. 

Deelnemers met, na verloop 
van tijd, aantoonbaar meer 
sociale contacten. 
  
Deelnemers die door 
deelname andere sporten 
onderzoeken. 
  
Deelnemers die 
aanmerkelijk fitter worden. 

Inzet Resultaat Effect 
Betrekken van het 
netwerk binnen 
VHEC voor groter 
bereik van Gluren 
bij de Buren 

Gluren bij de Buren – promoten 
(flyers, contact etc.) 
  
Binnen afdelingen zoeken naar 
manieren om kwetsbaardere 
doelgroepen te betrekken. 
  
Jongen met een fysieke handicap, 
maar met ongekend draaitalent 
een podium kunnen bieden op 
Gluren bij de Buren. 

Bereik vergroten van een 
sociaal-cultureel 
evenement. 
  
Duidelijkere mogelijkheden 
in samenwerking tussen 
Gluren bij de Buren en ‘van 
Houten&co’. 
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Activiteit N.O.P. 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Tweemaandelijkse activiteiten door 5 vrijwilligers voor zo’n 20 kinderen. 
Effect Kennismaken met kunst en vaardigheden ontwikkelen in omgang met 

natuur. 
Organisatie weet beter hoe ze kinderen moeten werven voor activiteit. 

Activiteit Huiswerkbegeleiding 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat 3 vrijwilligers die in 2 groepjes begeleiding hebben geboden aan 4 

jongere statushouders. 
Hulp bij stages. 

Effect Jongeren kunnen beter mee op school. 

Activiteit Eetgroep Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 12x wijkmaaltijd voor gemiddeld 25 wijkbewoners door 3 vaste 

vrijwilligers en 7 koks. 
Effect Er hebben vele nieuwe ontmoetingen plaats gevonden. 

Mensen uit de wijk kennen elkaar beter. 

Activiteit Eetgroep Reinaerde 
Inzet Faciliteren ruimte 
Resultaat 45 keer een informele maaltijd door 1 vrijwilliger voor cliënten van 

Reinaerde. Gemiddeld 8 pers. / week 
Effect De eetgroep is een vaste plek geworden in de week voor cliënten om in 

een informele setting met elkaar te kunnen ontspannen. 

Activiteit Inloop Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 4 gastvrouwen 

2 vrijwilligers 
Elke week open inloop voor buurt. 
Tussen 4 en 15 bezoekers. 

Effect Mensen uit de wijk kennen elkaar en ontmoeten anderen. 
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Sport- en spelinloop volwassenen 

 
 

Gluren bij de Buren (2) / Kopje Suiker 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking 
tussen Fyiopraktijk 
de Molen, 
Sportpunt Houten, 
Lister en ‘van 
Houten&co’. 
Opbouwwerk met 
als doel: 
Gemeenschappelijk
e, laagdrempelige, 
beweegactiviteit. 

In 2016 is 46 weken de Sport- en 
spel inloop voor volwassenen 
gerealiseerd. 
  
Hierin zijn verschillende 
doelgroepen betrokken. 
  
De groep is gestaag gegroeid in 
2016. Het lokaal in de 
Krachtfabriek is momenteel 
maximaal bezet met deelnemers. 

Deelnemers met, na verloop 
van tijd, aantoonbaar meer 
sociale contacten. 
  
Deelnemers die door 
deelname andere sporten 
onderzoeken. 
  
Deelnemers die 
aanmerkelijk fitter worden. 

Inzet Resultaat Effect 
Betrekken van het 
netwerk binnen 
VHEC voor groter 
bereik van Gluren 
bij de Buren 

Gluren bij de Buren – promoten 
(flyers, contact etc.) 
  
Binnen afdelingen zoeken naar 
manieren om kwetsbaardere 
doelgroepen te betrekken. 
  
Jongen met een fysieke handicap, 
maar met ongekend draaitalent 
een podium kunnen bieden op 
Gluren bij de Buren. 

Bereik vergroten van een 
sociaal-cultureel 
evenement. 
  
Duidelijkere mogelijkheden 
in samenwerking tussen 
Gluren bij de Buren en ‘van 
Houten&co’. 
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Overige projecten/activiteiten/inzet 
 
Smakelijk Houten 
In het najaar van 2015 heeft er i.s.m. Thuis Afgehaald een tapasmiddag 
plaatsgevonden waar de eetinitiatieven in Houten zich presenteerden. Ik navolging 
hierop hebben er in 2016 nog een aantal activiteiten plaatsgevonden.  
 

 

 
 

Inzet Resultaat Effect 
Met Viveste en Shine 
samenwerking 
rondom 
buurtmusical: 
Gebied bepalen: Wed 
en Achterom 
Bewoners toeleiden 
Bewoners kennen 
  
  
  
  

10 bijeenkomsten 
georganiseerd door Shine. 
21 bewoners betrokken bij 
Musical en 8 bewoners bij 
uitvoering op het podium. 
Uitvoering voorjaar 2016. 
  
In augustus BBQ samen met 
Viveste en Shine georganiseerd 
voor de betrokken buurt. Hier 
waren 12 bewoners waarvan 3 
bewoners zich willen inzetten. 

Leefbaarheid en 
samenhang 
Ontmoeting in de buurt 
Participatie 

Inzet Resultaat Effect 
Informatie 
verzamelen over eet 
initiatieven in 
Houten. 
  
  

Vrijwillige vormgever heeft 
folder ontworpen met 
informatie over de 
eetinitiatieven in Houten. 
Deze folder is gedrukt en 
verspreid. 

Bewoners in Houten weten 
waar zij terecht kunnen. 
  
Eetinitiatieven kunnen zich 
presenteren. 

Thuis Afgehaald en 
praktijk ondersteuner 
huisartsen met elkaar 
in contact gebracht. 
  

De mogelijkheid van Bijzonder 
Thuis Afgehaald wordt onder 
de aandacht gebracht bij 
ouderen die slecht eten. 
  
Bijzonder Thuis Afgehaald krijgt 
advies waardoor zij ouderen 
beter kunnen bereiken in 
Houten. 
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Activiteit Connected! 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + ondersteuning 
Resultaat 47 keer is er open inloop geweest voor de wijk door de zelfstandige 

activiteit van 2 vrijwilligers. 
Gemiddeld 15 bewoners zijn aanwezig. 

Effect Ontstaan van hechte groep wijkbewoners die zelfstandig een activiteit 
organiseren. Connected is een kleine community van wijkbewoners 
geworden, waarbij men naar elkaar omziet. 

Activiteit Wijkvereniging de Weidevogels 
Inzet Faciliteren ruimte + aanspreekpunt 
Resultaat De vereniging organiseert tweewekelijks activiteiten voor de buurt (30 

leden en meer niet-leden). 
Ook heeft de vereniging evenementen georganiseerd. 

Effect De buurt blijft betrokken met elkaar, weet elkaar te vinden en helpt 
elkaar door de activiteiten. 

Activiteit Fotografie werkgroep 
Inzet Faciliteren ruimte 
Resultaat De fotografiewerkgroep, die bestaat uit 5 personen en 3 vrijwilligers is in 

2016 tweewekelijks bij elkaar gekomen. 
Effect Wijkbewoners met een affiniteit voor fotografie wisselen kennis en 

kunde uit over fotografie. Hierdoor ontstaan ontmoetingen en mooie 
wijkportretten. 

Activiteit Goedzakje 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + ondersteuning 
Resultaat Er is 1 betrokken vrijwilligster en gemiddeld waren er zo’n 4 deelnemers 

die meewerkten aan het maken van de tassen en andere producten. 
Effect Dit heeft geleid tot een zinvolle creatieve activiteit, waarbij vrouwen 

vanuit de Verteltas een activiteit hebben waar ze elkaar beter kunnen 
leren kennen. 
De vaardigheden op het gebied van naaien is bij de deelnemers 
toegenomen. 
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Participatie bijzondere doelgroepen 
 
Netwerk Participatie 
In het netwerk participatie Houten komen werkers vanuit diverse maatschappelijke 
organisaties samen rond één gemeenschappelijk thema; het meedoen (participatie)
van kwetsbare groepen in Houten. Vier keer per jaar is er een bijeenkomst, twee in 
het voorjaar en twee in het najaar. De coördinatie van het netwerk ligt in handen 
van het Opbouwwerk van ‘van Houten&co’. 
 
Er zijn 26 organisaties betrokken: ‘van Houten&co’, Lister, Altrecht, Reinaerde, 
Indigo, Saffier, Profila, Abrona, Philadelpphia, Deksels Lekker, Prago, Gemeente 
Houten, Timon, Sociaal Team, Krachtfabriek, Thomashuis, Axelhof, Ypsilon, 
Altrecht, Ervarings coaches, Sien, Sportpunt Houten, Samen Sterk Zonder Stigma, 
IDO en De Uitdaging.  
Via Lister, De Uitdaging, de Ervaringscoaches en Samen Sterk Zonder Stigma zijn er 
5 ‘peerworkers’ betrokken bij het netwerk.  
 
 
 

Activiteit Expositie Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 1 vrijwilliger heeft 6 exposities georganiseerd in 2016, waarbij 

wijkbewoners aan de wijk hun passie tonen. 
Effect Inspiratie bij wijkbewoners. 

6 exposanten hebben geleerd wat er bij het organiseren van een 
expositie komt kijken. 

Activiteit Crea café 
Inzet Helpen met PR en advies vanuit De Meerkoet 
Resultaat 2 bijeenkomsten in het Eetatelier met gemiddeld 10 deelnemers en 2 

initiatiefnemers. 
Effect Deelnemers inspireren elkaar. 

Deelnemers met zelfde interesse ontmoeten elkaar. 
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Inzet Resultaat Effect 
Nieuw 
bewonersinitiatief 
  
Bewoners en hun 
wensen en ideeën 
leren kennen. 
Ondersteunen, 
doorverwijzen en/
of verbinden met 
anderen. 
  
  

In 2016 zijn er 40 actieve 
bewoners in Centrum-Oost. 
Daarnaast zijn er bewoners 
betrokken bij de wijkmusical. 
  
2 bewoners nemen, samen met 
anderen, initiatief voor opzet 
vrouwen netwerk. (uitwerking 
2017) 
  
2 statushouders vinden taalstage 
op de basisschool en bij Deksels 
Lekker. 
  
De werkgroep open inloop in het 
Eetcafé breidt uit met een 
maandelijks eetmoment. 
  
Bewonersgroep Kruitmolen 
organiseert Burendag en 
nieuwjaarsborrel. 
  
Ook realiseren zij samen met de 
gemeente Houten bloembakken 
in het voorportaal. 
  
2 bewoners doen mee aan 
zwerfvuilactie. 
  
Een groepje bewoners 
organiseert zelfstandig een 
wekelijkse klaverjas activiteit in 
Brasserie Vershof. 
  
  
  
 
 
Een bewoner uit De Fuik wil 
initiatief nemen voor opzet 
buurtnetwerk. Hij betrekt 
allereerst de buurt bij inzet voor 
zieke buurvrouw. 
  
Viveste start een nieuwe 
bewonerscommissie met 
bewoners van het Achterom 
(nieuwe woontoren). 
  
Een bewoner exposeert zijn 
schilderijen bij de dierenwinkel. 
  
Een bewoner uit de Weide neemt 
het initiatief voor de organisatie 
een maandelijks van crea café in 
het eetatelier op het Rond. 

  
  
  
  
  
Vrouwen helpen elkaar, 
doen mee en ontwikkelen 
zich. 
  
Mannen zetten zich in en 
worden gezien. Zij leren de 
Nederlandse taal. 
  
Bewoners kunnen elkaar 
ontmoeten vlak bij huis. 
  
  
  
 Bewoners blijven elkaar 
zien ondanks ‘anonimiteit’ 
van het wonen in een 
appartementencomplex. 
  
De buurt ziet er verzorgder 
en fleuriger uit. 
  
 
 
 
Bewoners hebben samen 
veel plezier. Zij zetten zich in 
voor een schonere buurt. 
  
Bewoners die van 
klaverjassen houden 
hebben een plek waar zij 
terecht kunnen vlak bij huis. 
  
Buurtbewoners voelen zich 
gesteund door elkaar. 
  
  
  
  
 Mensen inspireren en 
ontmoeten elkaar op 
gezamenlijke interesse. 
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Leefbaarheid 
 
Het Rond Bruist 2016 
Onder de titel “Het Rond Bruist” nemen het Opbouwwerk van ‘van Houten&co’ en 
Viveste in 2014 het initiatief om te onderzoeken hoe bewoners van Centrum-Oost 
de leefbaarheid ervaren in het gebied waar zij wonen. Dit heeft geleid tot 
verschillende initiatieven en activiteiten in de periode 2014-2017.  
De inzet van het Opbouwwerk in 2016 bestaat vooral uit het blijven ondersteunen 
van datgene dat is ontstaan. Verder is het versterken van nieuw bewonersinitiatief 
ook wat het Opbouwwerk doet.  

Inzet Resultaat Effect 
Projectcoördinatie, 
gericht op afstemming en 
samenwerking tussen de 
vrijwilligsters die de 
vrouwengroepen 
begeleiden, de 
peuterscholen in de wijk 
en de bibliotheek/
VoorleesExpress. 
  
Contact leggen met 
toeleidende organisaties. 
  
Eerste contact met 
potentiele nieuwe 
deelneemsters. 
  
Faciliteren en begeleiden 
van de vrijwilligsters die 
de werk/
ontmoetingsbijeenkomst
en begeleiden. 
  
Informeren en activeren 
van de deelneemsters tot 
het zetten van 
vervolgstappen o.a. 
deelname aan andere 
activiteiten of het 
oppakken van 
vrijwilligerswerk. 

1 verteltasgroep 
Alle maandagochtenden m.u.v. de 
schoolvakanties. 
  
3 vrijwillige begeleidsters. 
11 vrouwen (deelnemers) 
2 wisselingen van deelnemer. 
2 tassen gerealiseerd. 
  
1 deelneemster is vrijwilliger 
geworden in De Meerkoet. 
1 deelneemster is actief in de 
Krachtfabriek. 
6 deelneemsters doen mee aan 
een cursus budgetteren. 
  
De tassen worden per 1 januari 
2016 gemaakt voor de voorlezers 
van de Voorleesexpress Houten. 
  
Kapstok gemaakt door de 
Krachtfabriek komt in de 
bibliotheek te staan met de 
verteltassen. 

Deelneemsters 
ondersteunen 
elkaar. 
  
Deelneemsters 
horen ergens bij en 
worden gezien. 
  
Deelneemsters 
zetten zich in en 
ontwikkelen 
zichzelf. 
  
Voorlezers van de 
Voorleesexpress 
kunnen het (voor) 
lezen nog 
aantrekkelijker 
maken. 
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Ondersteuning st. Saffier  
Het Opbouwwerk is contactpersoon voor st. Saffier. In 2016 heeft het 
Opbouwwerk 4 keer mee gegeten bij Saffier. Het Opbouwwerk heeft de 
vrijwilligers van Saffier in contact gebracht met Lister. Lister wil hen coachend 
ondersteunen indien gewenst. Er is verbinding gemaakt tussen de activiteiten van 
Saffier en de Uitdaging. De cursus motiverende gespreksvoering (Netwerk 
Participatie) is bezocht door 1 vrijwilliger van Saffier. St. Saffier maakt deel uit van 
het netwerk participatie. Bij de uitval van een kok is er gezorgd voor een vervanger.  
 

Inzet Resultaat Effect 
Voorzitten van de 
netwerkbijeenkomsten en 
zorgen voor een open 
gezamenlijke sfeer 
  
Gezamenlijke koers 
bepalen en behouden. 
  
Weten wat er speelt, 
ontwikkelingen volgen en 
zorgen voor input 
  
Verbindingen leggen 
tussen organisaties en hun 
signalen, thema’s en 
doelen 
  
Delegeren van acties en 
zorgen voor opvolging 
  

26 betrokken organisaties 
4 bijeenkomsten 
Gemiddeld 25 deelnemers 
per bijeenkomst. 
Nieuw gezamenlijk plan 
gemaakt voor 2016/2017 
  
6 presentaties over: 
GGZ in de wijk 
Werk aan de Korte Uitweg 
De Uitdaging 
Zorgwijzer 
Ervaringscoaches 
Houtens werkbedrijf 
Onderwerpen behandeld: 
Golfkarren vervoer 
Sport in het sociaal domein 
Sport voor LVG 
Gezamenlijk opgepakt: 
Zomeraanbod sport 
(brochure) 
Samenwerking rondom 
maatjes 
Speeddate met netwerk 
vrijwilligers organisaties in de 
zorg 
Cursus motiverende 
gespreksvoering door Indigo. 
Hier deden 10 leden van het 
netwerk aan mee. 
  

Elkaar kennen 
Uitwisseling 
Samenwerking 
Signalering 
Kennis en ervaring 
delen 
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De Uitdaging 
In Houten wordt gewerkt aan het tot stand komen van een inloop voor en door 
mensen met een GGZ- en/ of verslavingsachtergrond. Hiervoor is een werkgroep 
geformeerd van mensen uit de doelgroep, medewerkers van Lister en het 
Opbouwwerk van ‘van Houten&co’. Lister fungeert als trekker van het project en 
heeft hiervoor gemeentelijke subsidie aangevraagd.  
Deze inloop heeft de naam ‘De Uitdaging’ gekregen: De Uitdaging is een plek waar 
je jezelf mag zijn, waar je aan jezelf kan werken. We hebben een huiskamer met 
ruimte voor een gesprek tussen mensen met gelijke ervaringen en uitdagingen in 
het leven. Ook is er ruimte voor workshops en trainingen om vooruit te komen in het 
leven en je te ontwikkelen. (uit de flyer 2016) 
 
 

25 

VVE-aanbod voor ouders 

 
 
De Verteltas 
Het project De Verteltas is ruim 5 geleden in de wijk Noordoost geïnitieerd door 
het Opbouwwerk. De Verteltas is voor vrouwen van verschillende leeftijden en 
verschillende achtergronden. Samen maken deelnemers Verteltassen die gebruikt 
worden in de peuterscholen en door de Voorleesexpress.  
Doelstelling Verteltas: 
• Stimuleren en faciliteren van interculturele ontmoetingen en duurzame 

contacten tussen vrouwen van verschillende leeftijden.  
• Voorkomen van isolement en stimuleren van participatie van vrouwen.  
• Vrouwen mogelijkheden bieden om hun talenten in te zetten en te 

ontwikkelen.  
• Bevorderen van taalontwikkeling van (allochtone) deelneemsters en VVE 

peuters.  
 
 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking OOH, 
Peuterschool, Taalklas, 
GGD, VHEC 
Vluchtelingenwerk, 
VHEC Opbouwwerk 
met als doel: 
Aanbod realiseren dat 
aansluit op de 
behoeftes en 
kennisniveau van 
ouders als het gaat om 
opvoeden en 
opgroeien. 

De belangrijkste 
onderwerpen waar 
ouders in geschoold 
dienen te worden zijn 
gezamenlijk vastgesteld. 
(20 onderwerpen) 
  
Er is een locatie bepaald. 
  
Er zijn samenwerkingen 
met experts aangegaan 
op inhoudelijke 
onderdelen. 
  
Er is een coördinator 
opgestaan om dit aanbod 
te realiseren. 
  
Er is een flyer gemaakt en 
van start gegaan onder 
de naam: ‘Opgroeien in 
Houten, hoe werkt dat?’ 

Een groep van ongeveer 10 
ouders is voorgelicht over 
verschillende onderwerpen 
en weet de weg te vinden 
naar organisaties. 
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leven en je te ontwikkelen. (uit de flyer 2016) 
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VVE-aanbod voor ouders 

 
 
De Verteltas 
Het project De Verteltas is ruim 5 geleden in de wijk Noordoost geïnitieerd door 
het Opbouwwerk. De Verteltas is voor vrouwen van verschillende leeftijden en 
verschillende achtergronden. Samen maken deelnemers Verteltassen die gebruikt 
worden in de peuterscholen en door de Voorleesexpress.  
Doelstelling Verteltas: 
• Stimuleren en faciliteren van interculturele ontmoetingen en duurzame 

contacten tussen vrouwen van verschillende leeftijden.  
• Voorkomen van isolement en stimuleren van participatie van vrouwen.  
• Vrouwen mogelijkheden bieden om hun talenten in te zetten en te 

ontwikkelen.  
• Bevorderen van taalontwikkeling van (allochtone) deelneemsters en VVE 

peuters.  
 
 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking OOH, 
Peuterschool, Taalklas, 
GGD, VHEC 
Vluchtelingenwerk, 
VHEC Opbouwwerk 
met als doel: 
Aanbod realiseren dat 
aansluit op de 
behoeftes en 
kennisniveau van 
ouders als het gaat om 
opvoeden en 
opgroeien. 

De belangrijkste 
onderwerpen waar 
ouders in geschoold 
dienen te worden zijn 
gezamenlijk vastgesteld. 
(20 onderwerpen) 
  
Er is een locatie bepaald. 
  
Er zijn samenwerkingen 
met experts aangegaan 
op inhoudelijke 
onderdelen. 
  
Er is een coördinator 
opgestaan om dit aanbod 
te realiseren. 
  
Er is een flyer gemaakt en 
van start gegaan onder 
de naam: ‘Opgroeien in 
Houten, hoe werkt dat?’ 

Een groep van ongeveer 10 
ouders is voorgelicht over 
verschillende onderwerpen 
en weet de weg te vinden 
naar organisaties. 
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BONO: 9 november 2016 
Inzet Resultaat Effect 
Voorbereiding 
17 partners 
uitgenodigd 
  
Input BONO gevraagd. 

Input aan onderwerpen 
verzameld voor het 
BONO in november 
  
Shine aanwezig voor 
overleg ivm 
voorbereiding 
wijkmusical 

Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van het 
overleg zelf. 
  
  

15 partners aanwezig 
  
Alle ingebracht punten 
behandeld 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 
  

Betere bekendheid met de 
wijkmusical van Shine 
  
Discussie over meest 
waardevolle plek voor 
wijkmusical Shine. 
  
Steeds beter beeld op, en 
concreter worden van 
opvoedproblematiek in de 
wijk. Nieuwe kansen 
geformuleerd. 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Verdere Opbouwwerk 
acties opgepakt t.a.v. 
zorg voor de wijk. 

Iedereen op hoogte van de 
vorderingen en 
ontwikkelingen. 
  
Bekendheid CJG bij relevante 
maatschappelijke initiatieven 
vergroten. 
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Inzet Resultaat Effect 
In 2016 heeft het 
Opbouwwerk 15 
bijeenkomsten van de 
werkgroep bijgewoond en 2 
inspiratiesessies bij Lister 
(de nieuwe GGZ en GGZ in 
de wijk). 
  
Daarnaast is er in november 
op uitnodiging van de 
gemeente Houten de 
bijeenkomst ‘Helden van de 
wijk’ bezocht. 
  
Samen met een werkgroep 
het traject vorm gegeven, 
input geleverd, 
verbindingen gemaakt, 
ruimte gefaciliteerd. 
  
Advisering werkgroep 
gericht op verbinding met 
welzijn en andere 
organisaties 
  

Werkgroep van 6 vaste 
leden (31 januari 2016) uit 
de doelgroep. 
  
Plan van aanpak is 
opgesteld en gepresenteerd 
aan de gemeente Houten. 
  
In maart heeft de Uitdaging 
deelgenomen aan Proeftuin 
Houten. 
  
Lister heeft subsidie 
aangevraagd en met ingang 
van 1 september verkregen. 
  
Er is een ruimte gevonden 
op de 3de verdieping van het 
bibliotheekgebouw. Deze 
wordt per 1 februari 2017 
verbouwd en betrokken. 
  
Voor de werkgroep is een 
vanaf september een 
peerworker aangesteld als 
trekker. 
  
De werkgroep heeft aan de 
architect input geleverd 
m.b.t. de verbouwing. 
  
Flyer en website zijn 
gemaakt. 
  
Er hebben 15 werkgroep –
bijeenkomsten 
plaatsgevonden. 
  
Presentatie in het netwerk 
participatie. 

Peerwork leidt tot een 
aansluitend aanbod. 
  
Er ontstaat een (hechte) 
initiatiefgroep. 
  
Mensen ontwikkelen 
zichzelf. 
  
Mensen in Houten met 
een GGZ- of verslavings-
achtergrond kunnen 
ergens terecht. 
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Samenwerking Handje Helpen (maatjes VG en GGZ)  
Vanuit het netwerk participatie wordt een toenemende vraag gesignaleerd voor 
maatjes voor mensen met een VG of GGZ achtergrond. In een werkgroep met 
Lister, Reinaerde, Handje Helpen, Present Houten en het Opbouwwerk van ‘van 
Houten&co’ hebben we dit signaal opgepakt.  
 

 
 

In 2016 heeft het Opbouwwerk 3 vrijwilligers ondersteund die als ‘maatje’ werken 
voor iemand met een hulpvraag. Er is één bemiddeling geweest die niet is gelukt. 
Er zijn 3 doorverwijzingen geweest naar Handje Helpen van iemand die een 
maatje zocht.  

 

Inzet Resultaat Effect 
Overzicht gemaakt van de 
vragen die er lagen (34 
vragen) 
 
Trekker van de werkgroep 
5 bijeenkomsten van de 
werkgroep. 
  
Terugkoppeling binnen het 
netwerk participatie 

Extra inzet van Handje 
Helpen (in 2017) voor de 
doelgroep VG en GGZ in 
Houten. 

Dat er meer mensen van 
de doelgroep geholpen 
kunnen worden die een 
maatje zoeken. 
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BONO: 25 mei 2016 
Voorbereiding 
18 partners 
uitgenodigd 
  
Input BONO gevraagd. 

Input aan onderwerpen 
verzameld voor het 
BONO in mei. 

Gebundelde ervaringen in 
document geplaatst voor 
overzicht: zorg voor de wijk 
  
Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van het 
overleg zelf. 
  
  

14 partners aanwezig 
  
Alle ingebracht punten 
behandeld 
  

Discussie en informatie-
uitwisseling tussen 
betrokken ambtenaren en 
BONO partners omtrent zorg 
voor de wijk. Nieuwe kansen 
en volgende stappen 
geformuleerd. 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Uitwerkte kansen en 
volgende stappen 
betreft: Zorg voor de 
Wijk. 
  
Iedereen op hoogte van 
de vorderingen en 
ontwikkelingen. 

Beter overzicht betreft 
preventieve 
opvoedondersteuning. 
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voor de wijk. Nieuwe kansen 
en volgende stappen 
geformuleerd. 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Uitwerkte kansen en 
volgende stappen 
betreft: Zorg voor de 
Wijk. 
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preventieve 
opvoedondersteuning. 
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BONO: 17 februari 2016 
Inzet Resultaat Effect 
Voorbereiding 
16 partners 
uitgenodigd 
  
  
Input BONO gevraagd. 

Overdracht 
Opbouwwerk. 
  
Input aangeleverd voor 
het BONO in februari. 

Een goede overdracht van 
taken en informatie. 
Hierdoor heeft een goede 
overgang plaats kunnen 
vinden van personeel. 
  
Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van 
hetoverleg 
  
Verder 
kennisgemaakt / 
afscheid genomen met 
partners 

10 partners aanwezig. 
  
Alle ingebracht punten 
zijn behandeld. 
  
  

De partners zien de waarde 
van het BONO. Waarde 
wordt gezien in: elkaar 
kennen, info 
uitwisselen&gezamenlijk 
zaken aanpakken. 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 
  
Zorg voor de wijk geuit en 
gedeeld. 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Informatie avond over 
basisschoolkeuze voor 
ouders georganiseerd. 
  
Ong. 30 ouders 
voorgelicht over 
basisschoolkeuze in de 
wijk. 
  
Afspraken gemaakt om 
concrete ervaringen i.r.t. 
zorg voor de wijk. 

Iedereen op hoogte van de 
vorderingen en 
ontwikkelingen. 
  
Ouders uit Noordoost 
kunnen een beter 
beargumenteerde keuze 
maken voor een basisschool 
voor hun kind. 
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Participatie Vluchtelingen en statushouders 

Zwemles voor vrouwen 

 

 
Alfabetles door vluchtelingen 

 

 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking met 
Sportpunt Houten en 
Zwembad de 
Startsprong om 
zwemles te realiseren 
voor vrouwen met 
een Islamitische 
achtergrond en een 
klein budget. 

Akkoord op start zwemles 
voor vrouwen (Islamitische) 
  
Geschikte locatie gevonden 
(Startsprong) 
  
Akkoord op toegankelijke 
prijs voor zwemles voor 
vrouwen met kleine 
portemonnee 

Een groep van ongeveer 8 
vrouwen is van start gegaan 
met de zwemles via 
aanmelding bij Sportpunt. 

Bekend maken van 
zwemles onder de 
doelgroep 

Meer vrouwen (o.a. via 
Verteltas, Vluchtelingen-
werk en Fietscursus) zijn 
mee gaan doen. 

Bekendheid zwemles is 
vergroot. 

Niet heel lang na de start is de zweminstructrice wegens omstandigheden gestopt, maar 
daarmee ook de les. Tot nu toe is nog geen vervangster gevonden, waardoor de les 
geen doorgang heeft kunnen vinden helaas. 

Inzet Resultaat Effect 
Aanpak vrijwilligers 
behoefte van een stel 
uit Syrië met een 
onderwijsachtergrond
. 

Dit stel is in contact 
gekomen met islamitische 
vereniging An’noer. Hier is 
uit voortgekomen dat ze 
geprobeerd hebben als 
assistent-leerkracht te 
opereren tijdens Arabische 
les voor NL kinderen. 
  
Dit stel heeft samen 
bedacht aanvullende 
Nederlandse les te willen 
gaan geven aan 
statushouders die net met 
de inburgering begonnen 
zijn. 

Dit stel heeft een nuttige 
invulling gevonden in hun 
vrijwilligersbehoefte. 
  
Statushouders zijn elkaar gaan 
helpen in hun taalontwikkeling. 
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B1 + B2 Nederlandse taalles 

 
 

 

Inzet Resultaat Effect 
Hulp bij het 
bedenken van 
nieuwe invalshoek 
vrijwilligersbehoefte 
bij 2 personen 
(voorheen 
huiswerkbegeleiding) 

De personen in kwestie 
hebben een duidelijk beeld 
van wat er in Houten aan 
taalactiviteiten er zijn voor 
statushouders. 
  
De personen in kwestie 
weten hoe zij goed kunnen 
bijdragen aan de 
taalontwikkeling van 
statushouders. 

Personen in kwestie hebben 
alle bagage voor het 
vormgeven hun eigen 
maatschappelijke taalinitiatief. 

Hulp bij opzetten 
nieuw taalinitiatief 

In 2016 is er 
geëxperimenteerd met de 
beste vorm voor een 
taalinitiatief. 
  
Er is in november gestart 
met een taalinitiatief voor 
statushouders met een hoog 
ontwikkelingsniveau die nog 
meer uitdaging zoeken in 
het leren van de 
Nederlandse taal. 
  
Het initiatief is na de 
experimenteerfase vol 
geraakt. 2 docenten leren 8 
cursisten iedere week 
aanvullend Nederlands. 

Bekendheid met aanvullende 
taalbehoeftes bij 
statushouders 
  
Versnelde taalontwikkeling 
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Opgroeien en opvoeden 

BONO (Breed Overleg Noord Oost) 
Het BONO in 2016 bestond uit de volgende partners: 
Sportpunt Houten, Montessori, De Brug, de Beun, Sociaal Team Houten, 
Opbouwwerk van ‘van Houten&co,’ Kind&co, ’t Schoolhuys, Peuterschool Houten, 
Jongeren werk  van ‘van Houten&co’, gemeente Houten, Partou, Bibliotheek 
Lek&Ijssel, VoorleesExpress, Klavertje Vier, Mozaïek, Shine, CJG. Velen vormen 
hiervan een vaste kern. Sommigen sluiten op onderwerp of indien nodig aan.  
 

Buurzaam in de Slag 
De initiatiefgroep in de Slag bestond al een tijdje. Het doel van ‘Buurzaam in de Slag’ 
is: elkaar ontmoeten en kleine hand- en spandiensten voor elkaar en anderen in de 
wijk doen. Buurzaam gaat uit van wederkerigheid: ieder heeft iets te bieden aan een 
ander. Buurzaam doet de dingen vanuit het plezier van de ontmoeting en het delen 
van ieders mogelijkheden. Buurzaam zoekt naar de talenten en hobby’s van mensen 
en wil deze verbinden. Zij doen graag dingen samen. 
Inzet Opbouwwerk 
Het Opbouwwerk onderhoudt contact met de initiatiefnemers. Bij vragen met de 
initiatiefnemers een aantal keer ervaring gedeeld m.b.t. zaken die bij een dergelijk 
initiatief komen kijken. 
  
Initiatiefnemers in contact gebracht met Viveste voor de druk van flyers. 
Daarnaast zijn de initiatiefnemers op de hoogte gebracht van Movisie, LSA, Thuis 
Afgehaald en Zorgwijzer Houten. 
Resultaat initiatief Buurzaam in de Slag 
Koffie-ochtenden, ondersteuning basisschool bij onderhoud bibliotheek, koffie op 
Burendag, wandelgroep, kleine hand- en spandiensten, mensen verbinden bijv. bij 
computer kwesties. Er zijn flyers rondgebracht in de hele wijk de Slag. Er is een 
nieuwsbrief en facebookpagina. De groep groeit gestaag. 
  
Zij hebben zich door de inspiratie bijeenkomst in maart laten inspireren. 
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De Ferme Berm 
In 2015 organiseerde het Opbouwwerk als intermediair 3 bijeenkomsten met 10 
bewoners uit de Bermen en de initiatiefgroep van de Wakkere Akker. In april 2016 is 
een start gemaakt met het initiatief dat nu ‘de Ferme Berm’ heet. 
Inzet Opbouwwerk 
De Opbouwwerker blijft deze processen aan de zijlijn volgen. Voor vragen kunnen 
initiatiefnemers bij het Opbouwwerk terecht. Het Opbouwwerk werkt adviserend en 
faciliterend 
  
Het Opbouwwerk schuift in februari 2016 op verzoek aan bij hun overleg ter 
voorbereiding van de bewonersbijeenkomst in april 2016. Het Opbouwwerk was ook 
aanwezig bij de bewonersbijeenkomst. 
  
In het najaar van 2016 schuift het Opbouwwerk aan bij een contactpersonen overleg. 
  
In het najaar de initiatiefnemers in contact gebracht met ONVZ die de flyers voor 
2017 willen printen. Daarnaast zijn de initiatiefnemers geattendeerd op Movisie, LSA, 
Thuis Afgehaald en Zorgwijzer Houten. 
Resultaat Ferme Berm 
Deelname aan de inspiratiebijeenkomst in maart 2016. 
  
Eerste bewonersbijeenkomst in april 2016. Hier waren 28 bewoners uit de wijk 
aanwezig. 
  
In juli 2016 is de opening van de jeu de boules baan (in de Hazenakker). Het initiatief 
om deze baan te laten opknappen is samen met de initiatiefnemers van de Bermen 
genomen. 
  
In oktober en december organiseerde de initiatiefnemers samen met de Ferme Berm 
een buurtcafé in De Geer. De eerste bijeenkomst werd bezocht door 53 bewoners uit 
de Akkers en Berm. De tweede bijeenkomst had 25 bezoekers. 
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Overig 

Inzet Resultaat Effect 
Een groepje status-
houders onderhoudt 
de schoolpleinen in de 
wijk. Ze geven aan 
liever aan een school 
betrokken te zijn. 
Het Opbouwwerk gaat 
met hen op zoek en 
bemiddelt hen op de 
scholen 

3 statushouders vinden 
taalstage op de basisschool 

De mannen leren Nederlands, 
komen met anderen uit de 
wijk in aanraking en hebben 
een nuttige tijdsbesteding. De 
mannen krijgen waardering 
voor wat zij doen. 

Ondersteuning groep 
mannen bij de 
organisatie van een 
BBQ. 

Een groepje van 11 status-
houders en een vrijwilliger 
organiseert een BBQ voor 
ruim 80 mensen die hen 
helpen en ondersteunen. 
  
Financiële ondersteuning 
van Viveste. 

De mannen (en hun 
gezinnen) hebben hen die 
hen helpen en ondersteunen 
kunnen bedanken. Dit zorgt 
voor waardigheid. 
Het Opbouwwerk heeft met 
de samenwerking ene goede 
band met hen opgebouwd. 

Er is behoefte aan dat 
vrouwen elkaar infor-
meel kunnen ont-
moeten. Dit kan een 
activerende rol 
hebben. 
  
Verbinden van 
vrouwen in een werk-
groep. Werken aan 
missie en visie en 
andere vrouwen 
betrekken. 

Er ontstaat een werkgroep 
van 4 vrouwen voor het 
opzetten van een vrouwen 
netwerk in Houten. 
(uitwerking in 2017) 

Activering van vrouwen in 
Houten. 

Een Syrische man met 
vraag om 
terugkerende 
werkzaamheden 

Hij komt elke maandag bij 
de Meerkoet om klussen te 
doen, die blijven liggen 
door gebrek aan beheerder. 

Deze meneer is het heel wat 
waard dat hij wat kan  
betekenen voor de 
Meerkoet. 
Hij vervult een waardevolle 
beheertaak. 

Samenwerking Gluren 
bij de Buren (via Kopje 
Suiker) 

Het Wereldhuis is als locatie 
opgenomen en tijdens het 
evenement druk bezocht. 
Voor twee statushouders-
artiesten is een podium 
geboden tijdens Gluren bij 
de Buren. 

Interculturele uitwisseling 
tussen statushouders en 
Houtenaren. 
Mogelijkheid voor twee 
artiesten om zich te etaleren. 
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Omzien naar elkaar 
De Wakkere Akker is een burgerinitiatief, ontstaan in het kader van veranderingen 
in de zorg: ‘senioren moeten zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen’. Om een 
deel van die ongerustheid weg te nemen, is een initiatiefgroep bestaande uit 3 
bewoners uit de wijk de Akkers in 2014 aan de slag gegaan en hebben zij ‘De 
Wakkere Akker’ in het leven geroepen.  
 
Ook in en rond de Slagen was in 2014 het initiatief ‘Buurzaam’ ontstaan. Dit heeft 
een ruime aanlooptijd gehad. In de Bermen was in het najaar van 2015 al reeds een 
start gemaakt met de opzet van een dergelijk initiatief. 
 
Rol Opbouwwerk  
De Opbouwwerker blijft deze processen aan de zijlijn volgen. Voor vragen kunnen 
initiatiefnemers bij het Opbouwwerk terecht. Het Opbouwwerk werkt adviserend 
en faciliterend Het is niet de Opbouwwerker die het hier beschreven resultaat heeft 
bewerkstelligd maar het zijn de bewoners van de wijk De Akker, De Bermen en 
Slagen die dit met elkaar hebben gerealiseerd.. En ze doen dit nog steeds! 
 
Effect van inzet Opbouwwerk 
De contactpersonen ervaren ondersteuning van ‘van Houten&co’. De 
initiatiefnemers weten dat ze voor advies kunnen terugvallen op het Opbouwwerk, 
terwijl zij zelf het initiatief houden. Dat versterkt het vertrouwen in de eigen 
activiteiten. De initiatiefnemers krijgen informatie over de andere wijken die ook 
actief zijn, via de Opbouwwerker. Er worden ervaringen gedeeld. Het besef dat 
andere wijken in ook bezig zijn met dit onderwerp steunt en motiveert. Ook al zijn 
alle processen steeds verschillend.  
 
Inspiratie bijeenkomst  
Het Opbouwwerk van ‘van Houten&co’ organiseerde in maart met de 
initiatiefgroep De Wakkere Akker de inspiratie bijeenkomst “Omzien naar elkaar in 
de wijk” in het gemeentehuis. Doel was om mensen met interesse in het project te 
informeren en te inspireren. Tijdens de inspiratiebijeenkomst waren 8 
geïnteresseerden aanwezig uit 4 wijken. 
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Effectmeting  
In het najaar van 2016 heeft het Opbouwwerk samen met de initiatiefnemers van 
de Ferme Berm en de Wakkere Akkers meegedaan aan een effectmeting uitgevoerd 
door de GGD in opdracht van de gemeente Houten. Uitkomsten hiervan worden in 
het eerste kwartaal van 2017 verwacht. 
 

 
 

 

 
 

 

De Wakkere Akker 
De Wakkere Akker is een burgerinitiatief, ontstaan in het kader van veranderingen in 
de zorg: ‘senioren moeten zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen’. Een boodschap 
die bij veel senioren ongerustheid of een gevoel van angst veroorzaakt, want op wie 
kunnen ze rekenen? Om een deel van die ongerustheid weg te nemen, is een 
initiatiefgroep bestaande uit 3 bewoners uit de wijk de Akkers in 2014 aan de slag 
gegaan en hebben zij ‘De Wakkere Akker’ in het leven geroepen. Samen met zoveel 
mogelijk belangstellende bewoners uit de Akkers bekijken zij wat bewoners met en 
voor elkaar kunnen betekenen. Passende en praktische oplossingen bieden, dat is 
hun doel vanuit het motto “Contact geeft Energie”. 
Inzet Opbouwwerk 
Het Opbouwwerk van ‘van Houten &co’ organiseerde in maart met de initiatiefgroep 
De Wakkere Akker de inspiratie bijeenkomst “Omzien naar elkaar in de wijk”. Doel 
was om mensen met interesse in het project te informeren en te inspireren. Tijdens 
de inspiratiebijeenkomst waren 8 geïnteresseerden aanwezig uit 4 wijken. 
  
De Opbouwwerker volgt het proces aan de zijlijn. Voor vragen kunnen 
initiatiefnemers bij het Opbouwwerk terecht. Het Opbouwwerk werkt adviserend en 
faciliterend. 
Resultaat Wakkere Akker 
In maart deed de Wakkere Akker mee aan Proeftuin Houten. 
In juli 2016 is de opening van de jeu de boules baan (in de Hazenakker). Het initiatief 
om deze baan te laten opknappen is samen met de initiatiefnemers van de Bermen 
genomen. 
Derde wijkbijeenkomst in september met als thema: Hoe kan ik, of mijn ouders, 
zelfstandig in eigen huis prettig oud worden?’. 
In oktober en december organiseerde de initiatiefnemers samen met de Ferme Berm 
een buurtcafé in De Geer. De eerste bijeenkomst werd bezocht door 53 bewoners uit 
de Akkers en Berm. De tweede bijeenkomst had 25 bezoekers. 
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De Ferme Berm 
In 2015 organiseerde het Opbouwwerk als intermediair 3 bijeenkomsten met 10 
bewoners uit de Bermen en de initiatiefgroep van de Wakkere Akker. In april 2016 is 
een start gemaakt met het initiatief dat nu ‘de Ferme Berm’ heet. 
Inzet Opbouwwerk 
De Opbouwwerker blijft deze processen aan de zijlijn volgen. Voor vragen kunnen 
initiatiefnemers bij het Opbouwwerk terecht. Het Opbouwwerk werkt adviserend en 
faciliterend 
  
Het Opbouwwerk schuift in februari 2016 op verzoek aan bij hun overleg ter 
voorbereiding van de bewonersbijeenkomst in april 2016. Het Opbouwwerk was ook 
aanwezig bij de bewonersbijeenkomst. 
  
In het najaar van 2016 schuift het Opbouwwerk aan bij een contactpersonen overleg. 
  
In het najaar de initiatiefnemers in contact gebracht met ONVZ die de flyers voor 
2017 willen printen. Daarnaast zijn de initiatiefnemers geattendeerd op Movisie, LSA, 
Thuis Afgehaald en Zorgwijzer Houten. 
Resultaat Ferme Berm 
Deelname aan de inspiratiebijeenkomst in maart 2016. 
  
Eerste bewonersbijeenkomst in april 2016. Hier waren 28 bewoners uit de wijk 
aanwezig. 
  
In juli 2016 is de opening van de jeu de boules baan (in de Hazenakker). Het initiatief 
om deze baan te laten opknappen is samen met de initiatiefnemers van de Bermen 
genomen. 
  
In oktober en december organiseerde de initiatiefnemers samen met de Ferme Berm 
een buurtcafé in De Geer. De eerste bijeenkomst werd bezocht door 53 bewoners uit 
de Akkers en Berm. De tweede bijeenkomst had 25 bezoekers. 
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Overig 

Inzet Resultaat Effect 
Een groepje status-
houders onderhoudt 
de schoolpleinen in de 
wijk. Ze geven aan 
liever aan een school 
betrokken te zijn. 
Het Opbouwwerk gaat 
met hen op zoek en 
bemiddelt hen op de 
scholen 

3 statushouders vinden 
taalstage op de basisschool 

De mannen leren Nederlands, 
komen met anderen uit de 
wijk in aanraking en hebben 
een nuttige tijdsbesteding. De 
mannen krijgen waardering 
voor wat zij doen. 

Ondersteuning groep 
mannen bij de 
organisatie van een 
BBQ. 

Een groepje van 11 status-
houders en een vrijwilliger 
organiseert een BBQ voor 
ruim 80 mensen die hen 
helpen en ondersteunen. 
  
Financiële ondersteuning 
van Viveste. 

De mannen (en hun 
gezinnen) hebben hen die 
hen helpen en ondersteunen 
kunnen bedanken. Dit zorgt 
voor waardigheid. 
Het Opbouwwerk heeft met 
de samenwerking ene goede 
band met hen opgebouwd. 

Er is behoefte aan dat 
vrouwen elkaar infor-
meel kunnen ont-
moeten. Dit kan een 
activerende rol 
hebben. 
  
Verbinden van 
vrouwen in een werk-
groep. Werken aan 
missie en visie en 
andere vrouwen 
betrekken. 

Er ontstaat een werkgroep 
van 4 vrouwen voor het 
opzetten van een vrouwen 
netwerk in Houten. 
(uitwerking in 2017) 

Activering van vrouwen in 
Houten. 

Een Syrische man met 
vraag om 
terugkerende 
werkzaamheden 

Hij komt elke maandag bij 
de Meerkoet om klussen te 
doen, die blijven liggen 
door gebrek aan beheerder. 

Deze meneer is het heel wat 
waard dat hij wat kan  
betekenen voor de 
Meerkoet. 
Hij vervult een waardevolle 
beheertaak. 

Samenwerking Gluren 
bij de Buren (via Kopje 
Suiker) 

Het Wereldhuis is als locatie 
opgenomen en tijdens het 
evenement druk bezocht. 
Voor twee statushouders-
artiesten is een podium 
geboden tijdens Gluren bij 
de Buren. 

Interculturele uitwisseling 
tussen statushouders en 
Houtenaren. 
Mogelijkheid voor twee 
artiesten om zich te etaleren. 
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B1 + B2 Nederlandse taalles 

 
 

 

Inzet Resultaat Effect 
Hulp bij het 
bedenken van 
nieuwe invalshoek 
vrijwilligersbehoefte 
bij 2 personen 
(voorheen 
huiswerkbegeleiding) 

De personen in kwestie 
hebben een duidelijk beeld 
van wat er in Houten aan 
taalactiviteiten er zijn voor 
statushouders. 
  
De personen in kwestie 
weten hoe zij goed kunnen 
bijdragen aan de 
taalontwikkeling van 
statushouders. 

Personen in kwestie hebben 
alle bagage voor het 
vormgeven hun eigen 
maatschappelijke taalinitiatief. 

Hulp bij opzetten 
nieuw taalinitiatief 

In 2016 is er 
geëxperimenteerd met de 
beste vorm voor een 
taalinitiatief. 
  
Er is in november gestart 
met een taalinitiatief voor 
statushouders met een hoog 
ontwikkelingsniveau die nog 
meer uitdaging zoeken in 
het leren van de 
Nederlandse taal. 
  
Het initiatief is na de 
experimenteerfase vol 
geraakt. 2 docenten leren 8 
cursisten iedere week 
aanvullend Nederlands. 

Bekendheid met aanvullende 
taalbehoeftes bij 
statushouders 
  
Versnelde taalontwikkeling 
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Opgroeien en opvoeden 

BONO (Breed Overleg Noord Oost) 
Het BONO in 2016 bestond uit de volgende partners: 
Sportpunt Houten, Montessori, De Brug, de Beun, Sociaal Team Houten, 
Opbouwwerk van ‘van Houten&co,’ Kind&co, ’t Schoolhuys, Peuterschool Houten, 
Jongeren werk  van ‘van Houten&co’, gemeente Houten, Partou, Bibliotheek 
Lek&Ijssel, VoorleesExpress, Klavertje Vier, Mozaïek, Shine, CJG. Velen vormen 
hiervan een vaste kern. Sommigen sluiten op onderwerp of indien nodig aan.  
 

Buurzaam in de Slag 
De initiatiefgroep in de Slag bestond al een tijdje. Het doel van ‘Buurzaam in de Slag’ 
is: elkaar ontmoeten en kleine hand- en spandiensten voor elkaar en anderen in de 
wijk doen. Buurzaam gaat uit van wederkerigheid: ieder heeft iets te bieden aan een 
ander. Buurzaam doet de dingen vanuit het plezier van de ontmoeting en het delen 
van ieders mogelijkheden. Buurzaam zoekt naar de talenten en hobby’s van mensen 
en wil deze verbinden. Zij doen graag dingen samen. 
Inzet Opbouwwerk 
Het Opbouwwerk onderhoudt contact met de initiatiefnemers. Bij vragen met de 
initiatiefnemers een aantal keer ervaring gedeeld m.b.t. zaken die bij een dergelijk 
initiatief komen kijken. 
  
Initiatiefnemers in contact gebracht met Viveste voor de druk van flyers. 
Daarnaast zijn de initiatiefnemers op de hoogte gebracht van Movisie, LSA, Thuis 
Afgehaald en Zorgwijzer Houten. 
Resultaat initiatief Buurzaam in de Slag 
Koffie-ochtenden, ondersteuning basisschool bij onderhoud bibliotheek, koffie op 
Burendag, wandelgroep, kleine hand- en spandiensten, mensen verbinden bijv. bij 
computer kwesties. Er zijn flyers rondgebracht in de hele wijk de Slag. Er is een 
nieuwsbrief en facebookpagina. De groep groeit gestaag. 
  
Zij hebben zich door de inspiratie bijeenkomst in maart laten inspireren. 
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BONO: 17 februari 2016 
Inzet Resultaat Effect 
Voorbereiding 
16 partners 
uitgenodigd 
  
  
Input BONO gevraagd. 

Overdracht 
Opbouwwerk. 
  
Input aangeleverd voor 
het BONO in februari. 

Een goede overdracht van 
taken en informatie. 
Hierdoor heeft een goede 
overgang plaats kunnen 
vinden van personeel. 
  
Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van 
hetoverleg 
  
Verder 
kennisgemaakt / 
afscheid genomen met 
partners 

10 partners aanwezig. 
  
Alle ingebracht punten 
zijn behandeld. 
  
  

De partners zien de waarde 
van het BONO. Waarde 
wordt gezien in: elkaar 
kennen, info 
uitwisselen&gezamenlijk 
zaken aanpakken. 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 
  
Zorg voor de wijk geuit en 
gedeeld. 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Informatie avond over 
basisschoolkeuze voor 
ouders georganiseerd. 
  
Ong. 30 ouders 
voorgelicht over 
basisschoolkeuze in de 
wijk. 
  
Afspraken gemaakt om 
concrete ervaringen i.r.t. 
zorg voor de wijk. 

Iedereen op hoogte van de 
vorderingen en 
ontwikkelingen. 
  
Ouders uit Noordoost 
kunnen een beter 
beargumenteerde keuze 
maken voor een basisschool 
voor hun kind. 
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Participatie Vluchtelingen en statushouders 

Zwemles voor vrouwen 

 

 
Alfabetles door vluchtelingen 

 

 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking met 
Sportpunt Houten en 
Zwembad de 
Startsprong om 
zwemles te realiseren 
voor vrouwen met 
een Islamitische 
achtergrond en een 
klein budget. 

Akkoord op start zwemles 
voor vrouwen (Islamitische) 
  
Geschikte locatie gevonden 
(Startsprong) 
  
Akkoord op toegankelijke 
prijs voor zwemles voor 
vrouwen met kleine 
portemonnee 

Een groep van ongeveer 8 
vrouwen is van start gegaan 
met de zwemles via 
aanmelding bij Sportpunt. 

Bekend maken van 
zwemles onder de 
doelgroep 

Meer vrouwen (o.a. via 
Verteltas, Vluchtelingen-
werk en Fietscursus) zijn 
mee gaan doen. 

Bekendheid zwemles is 
vergroot. 

Niet heel lang na de start is de zweminstructrice wegens omstandigheden gestopt, maar 
daarmee ook de les. Tot nu toe is nog geen vervangster gevonden, waardoor de les 
geen doorgang heeft kunnen vinden helaas. 

Inzet Resultaat Effect 
Aanpak vrijwilligers 
behoefte van een stel 
uit Syrië met een 
onderwijsachtergrond
. 

Dit stel is in contact 
gekomen met islamitische 
vereniging An’noer. Hier is 
uit voortgekomen dat ze 
geprobeerd hebben als 
assistent-leerkracht te 
opereren tijdens Arabische 
les voor NL kinderen. 
  
Dit stel heeft samen 
bedacht aanvullende 
Nederlandse les te willen 
gaan geven aan 
statushouders die net met 
de inburgering begonnen 
zijn. 

Dit stel heeft een nuttige 
invulling gevonden in hun 
vrijwilligersbehoefte. 
  
Statushouders zijn elkaar gaan 
helpen in hun taalontwikkeling. 
  
  



14 

Samenwerking Handje Helpen (maatjes VG en GGZ)  
Vanuit het netwerk participatie wordt een toenemende vraag gesignaleerd voor 
maatjes voor mensen met een VG of GGZ achtergrond. In een werkgroep met 
Lister, Reinaerde, Handje Helpen, Present Houten en het Opbouwwerk van ‘van 
Houten&co’ hebben we dit signaal opgepakt.  
 

 
 

In 2016 heeft het Opbouwwerk 3 vrijwilligers ondersteund die als ‘maatje’ werken 
voor iemand met een hulpvraag. Er is één bemiddeling geweest die niet is gelukt. 
Er zijn 3 doorverwijzingen geweest naar Handje Helpen van iemand die een 
maatje zocht.  

 

Inzet Resultaat Effect 
Overzicht gemaakt van de 
vragen die er lagen (34 
vragen) 
 
Trekker van de werkgroep 
5 bijeenkomsten van de 
werkgroep. 
  
Terugkoppeling binnen het 
netwerk participatie 

Extra inzet van Handje 
Helpen (in 2017) voor de 
doelgroep VG en GGZ in 
Houten. 

Dat er meer mensen van 
de doelgroep geholpen 
kunnen worden die een 
maatje zoeken. 
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BONO: 25 mei 2016 
Voorbereiding 
18 partners 
uitgenodigd 
  
Input BONO gevraagd. 

Input aan onderwerpen 
verzameld voor het 
BONO in mei. 

Gebundelde ervaringen in 
document geplaatst voor 
overzicht: zorg voor de wijk 
  
Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van het 
overleg zelf. 
  
  

14 partners aanwezig 
  
Alle ingebracht punten 
behandeld 
  

Discussie en informatie-
uitwisseling tussen 
betrokken ambtenaren en 
BONO partners omtrent zorg 
voor de wijk. Nieuwe kansen 
en volgende stappen 
geformuleerd. 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Uitwerkte kansen en 
volgende stappen 
betreft: Zorg voor de 
Wijk. 
  
Iedereen op hoogte van 
de vorderingen en 
ontwikkelingen. 

Beter overzicht betreft 
preventieve 
opvoedondersteuning. 
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BONO: 17 februari 2016 
Inzet Resultaat Effect 
Voorbereiding 
16 partners 
uitgenodigd 
  
  
Input BONO gevraagd. 

Overdracht 
Opbouwwerk. 
  
Input aangeleverd voor 
het BONO in februari. 

Een goede overdracht van 
taken en informatie. 
Hierdoor heeft een goede 
overgang plaats kunnen 
vinden van personeel. 
  
Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van 
hetoverleg 
  
Verder 
kennisgemaakt / 
afscheid genomen met 
partners 

10 partners aanwezig. 
  
Alle ingebracht punten 
zijn behandeld. 
  
  

De partners zien de waarde 
van het BONO. Waarde 
wordt gezien in: elkaar 
kennen, info 
uitwisselen&gezamenlijk 
zaken aanpakken. 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 
  
Zorg voor de wijk geuit en 
gedeeld. 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Informatie avond over 
basisschoolkeuze voor 
ouders georganiseerd. 
  
Ong. 30 ouders 
voorgelicht over 
basisschoolkeuze in de 
wijk. 
  
Afspraken gemaakt om 
concrete ervaringen i.r.t. 
zorg voor de wijk. 

Iedereen op hoogte van de 
vorderingen en 
ontwikkelingen. 
  
Ouders uit Noordoost 
kunnen een beter 
beargumenteerde keuze 
maken voor een basisschool 
voor hun kind. 
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Participatie Vluchtelingen en statushouders 

Zwemles voor vrouwen 

 

 
Alfabetles door vluchtelingen 

 

 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking met 
Sportpunt Houten en 
Zwembad de 
Startsprong om 
zwemles te realiseren 
voor vrouwen met 
een Islamitische 
achtergrond en een 
klein budget. 

Akkoord op start zwemles 
voor vrouwen (Islamitische) 
  
Geschikte locatie gevonden 
(Startsprong) 
  
Akkoord op toegankelijke 
prijs voor zwemles voor 
vrouwen met kleine 
portemonnee 

Een groep van ongeveer 8 
vrouwen is van start gegaan 
met de zwemles via 
aanmelding bij Sportpunt. 

Bekend maken van 
zwemles onder de 
doelgroep 

Meer vrouwen (o.a. via 
Verteltas, Vluchtelingen-
werk en Fietscursus) zijn 
mee gaan doen. 

Bekendheid zwemles is 
vergroot. 

Niet heel lang na de start is de zweminstructrice wegens omstandigheden gestopt, maar 
daarmee ook de les. Tot nu toe is nog geen vervangster gevonden, waardoor de les 
geen doorgang heeft kunnen vinden helaas. 

Inzet Resultaat Effect 
Aanpak vrijwilligers 
behoefte van een stel 
uit Syrië met een 
onderwijsachtergrond
. 

Dit stel is in contact 
gekomen met islamitische 
vereniging An’noer. Hier is 
uit voortgekomen dat ze 
geprobeerd hebben als 
assistent-leerkracht te 
opereren tijdens Arabische 
les voor NL kinderen. 
  
Dit stel heeft samen 
bedacht aanvullende 
Nederlandse les te willen 
gaan geven aan 
statushouders die net met 
de inburgering begonnen 
zijn. 

Dit stel heeft een nuttige 
invulling gevonden in hun 
vrijwilligersbehoefte. 
  
Statushouders zijn elkaar gaan 
helpen in hun taalontwikkeling. 
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BONO: 9 november 2016 
Inzet Resultaat Effect 
Voorbereiding 
17 partners 
uitgenodigd 
  
Input BONO gevraagd. 

Input aan onderwerpen 
verzameld voor het 
BONO in november 
  
Shine aanwezig voor 
overleg ivm 
voorbereiding 
wijkmusical 

Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van het 
overleg zelf. 
  
  

15 partners aanwezig 
  
Alle ingebracht punten 
behandeld 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 
  

Betere bekendheid met de 
wijkmusical van Shine 
  
Discussie over meest 
waardevolle plek voor 
wijkmusical Shine. 
  
Steeds beter beeld op, en 
concreter worden van 
opvoedproblematiek in de 
wijk. Nieuwe kansen 
geformuleerd. 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Verdere Opbouwwerk 
acties opgepakt t.a.v. 
zorg voor de wijk. 

Iedereen op hoogte van de 
vorderingen en 
ontwikkelingen. 
  
Bekendheid CJG bij relevante 
maatschappelijke initiatieven 
vergroten. 
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Inzet Resultaat Effect 
In 2016 heeft het 
Opbouwwerk 15 
bijeenkomsten van de 
werkgroep bijgewoond en 2 
inspiratiesessies bij Lister 
(de nieuwe GGZ en GGZ in 
de wijk). 
  
Daarnaast is er in november 
op uitnodiging van de 
gemeente Houten de 
bijeenkomst ‘Helden van de 
wijk’ bezocht. 
  
Samen met een werkgroep 
het traject vorm gegeven, 
input geleverd, 
verbindingen gemaakt, 
ruimte gefaciliteerd. 
  
Advisering werkgroep 
gericht op verbinding met 
welzijn en andere 
organisaties 
  

Werkgroep van 6 vaste 
leden (31 januari 2016) uit 
de doelgroep. 
  
Plan van aanpak is 
opgesteld en gepresenteerd 
aan de gemeente Houten. 
  
In maart heeft de Uitdaging 
deelgenomen aan Proeftuin 
Houten. 
  
Lister heeft subsidie 
aangevraagd en met ingang 
van 1 september verkregen. 
  
Er is een ruimte gevonden 
op de 3de verdieping van het 
bibliotheekgebouw. Deze 
wordt per 1 februari 2017 
verbouwd en betrokken. 
  
Voor de werkgroep is een 
vanaf september een 
peerworker aangesteld als 
trekker. 
  
De werkgroep heeft aan de 
architect input geleverd 
m.b.t. de verbouwing. 
  
Flyer en website zijn 
gemaakt. 
  
Er hebben 15 werkgroep –
bijeenkomsten 
plaatsgevonden. 
  
Presentatie in het netwerk 
participatie. 

Peerwork leidt tot een 
aansluitend aanbod. 
  
Er ontstaat een (hechte) 
initiatiefgroep. 
  
Mensen ontwikkelen 
zichzelf. 
  
Mensen in Houten met 
een GGZ- of verslavings-
achtergrond kunnen 
ergens terecht. 
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De Uitdaging 
In Houten wordt gewerkt aan het tot stand komen van een inloop voor en door 
mensen met een GGZ- en/ of verslavingsachtergrond. Hiervoor is een werkgroep 
geformeerd van mensen uit de doelgroep, medewerkers van Lister en het 
Opbouwwerk van ‘van Houten&co’. Lister fungeert als trekker van het project en 
heeft hiervoor gemeentelijke subsidie aangevraagd.  
Deze inloop heeft de naam ‘De Uitdaging’ gekregen: De Uitdaging is een plek waar 
je jezelf mag zijn, waar je aan jezelf kan werken. We hebben een huiskamer met 
ruimte voor een gesprek tussen mensen met gelijke ervaringen en uitdagingen in 
het leven. Ook is er ruimte voor workshops en trainingen om vooruit te komen in het 
leven en je te ontwikkelen. (uit de flyer 2016) 
 
 

25 

VVE-aanbod voor ouders 

 
 
De Verteltas 
Het project De Verteltas is ruim 5 geleden in de wijk Noordoost geïnitieerd door 
het Opbouwwerk. De Verteltas is voor vrouwen van verschillende leeftijden en 
verschillende achtergronden. Samen maken deelnemers Verteltassen die gebruikt 
worden in de peuterscholen en door de Voorleesexpress.  
Doelstelling Verteltas: 
• Stimuleren en faciliteren van interculturele ontmoetingen en duurzame 

contacten tussen vrouwen van verschillende leeftijden.  
• Voorkomen van isolement en stimuleren van participatie van vrouwen.  
• Vrouwen mogelijkheden bieden om hun talenten in te zetten en te 

ontwikkelen.  
• Bevorderen van taalontwikkeling van (allochtone) deelneemsters en VVE 

peuters.  
 
 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking OOH, 
Peuterschool, Taalklas, 
GGD, VHEC 
Vluchtelingenwerk, 
VHEC Opbouwwerk 
met als doel: 
Aanbod realiseren dat 
aansluit op de 
behoeftes en 
kennisniveau van 
ouders als het gaat om 
opvoeden en 
opgroeien. 

De belangrijkste 
onderwerpen waar 
ouders in geschoold 
dienen te worden zijn 
gezamenlijk vastgesteld. 
(20 onderwerpen) 
  
Er is een locatie bepaald. 
  
Er zijn samenwerkingen 
met experts aangegaan 
op inhoudelijke 
onderdelen. 
  
Er is een coördinator 
opgestaan om dit aanbod 
te realiseren. 
  
Er is een flyer gemaakt en 
van start gegaan onder 
de naam: ‘Opgroeien in 
Houten, hoe werkt dat?’ 

Een groep van ongeveer 10 
ouders is voorgelicht over 
verschillende onderwerpen 
en weet de weg te vinden 
naar organisaties. 
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BONO: 9 november 2016 
Inzet Resultaat Effect 
Voorbereiding 
17 partners 
uitgenodigd 
  
Input BONO gevraagd. 

Input aan onderwerpen 
verzameld voor het 
BONO in november 
  
Shine aanwezig voor 
overleg ivm 
voorbereiding 
wijkmusical 

Inbreng van punten in het 
overleg. Iedere partner is 
gehoord. 

Faciliteren 
  
Voorzitten van het 
overleg zelf. 
  
  

15 partners aanwezig 
  
Alle ingebracht punten 
behandeld 
  
Iedereen is op de hoogte 
gebracht van recente 
ontwikkelingen in de wijk 
rondom opvoeden/
opgroeien 
  

Betere bekendheid met de 
wijkmusical van Shine 
  
Discussie over meest 
waardevolle plek voor 
wijkmusical Shine. 
  
Steeds beter beeld op, en 
concreter worden van 
opvoedproblematiek in de 
wijk. Nieuwe kansen 
geformuleerd. 

Nazorg/follow up 
  
Notulen gestuurd naar 
alle partners. 
  

Verdere Opbouwwerk 
acties opgepakt t.a.v. 
zorg voor de wijk. 

Iedereen op hoogte van de 
vorderingen en 
ontwikkelingen. 
  
Bekendheid CJG bij relevante 
maatschappelijke initiatieven 
vergroten. 
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Inzet Resultaat Effect 
In 2016 heeft het 
Opbouwwerk 15 
bijeenkomsten van de 
werkgroep bijgewoond en 2 
inspiratiesessies bij Lister 
(de nieuwe GGZ en GGZ in 
de wijk). 
  
Daarnaast is er in november 
op uitnodiging van de 
gemeente Houten de 
bijeenkomst ‘Helden van de 
wijk’ bezocht. 
  
Samen met een werkgroep 
het traject vorm gegeven, 
input geleverd, 
verbindingen gemaakt, 
ruimte gefaciliteerd. 
  
Advisering werkgroep 
gericht op verbinding met 
welzijn en andere 
organisaties 
  

Werkgroep van 6 vaste 
leden (31 januari 2016) uit 
de doelgroep. 
  
Plan van aanpak is 
opgesteld en gepresenteerd 
aan de gemeente Houten. 
  
In maart heeft de Uitdaging 
deelgenomen aan Proeftuin 
Houten. 
  
Lister heeft subsidie 
aangevraagd en met ingang 
van 1 september verkregen. 
  
Er is een ruimte gevonden 
op de 3de verdieping van het 
bibliotheekgebouw. Deze 
wordt per 1 februari 2017 
verbouwd en betrokken. 
  
Voor de werkgroep is een 
vanaf september een 
peerworker aangesteld als 
trekker. 
  
De werkgroep heeft aan de 
architect input geleverd 
m.b.t. de verbouwing. 
  
Flyer en website zijn 
gemaakt. 
  
Er hebben 15 werkgroep –
bijeenkomsten 
plaatsgevonden. 
  
Presentatie in het netwerk 
participatie. 

Peerwork leidt tot een 
aansluitend aanbod. 
  
Er ontstaat een (hechte) 
initiatiefgroep. 
  
Mensen ontwikkelen 
zichzelf. 
  
Mensen in Houten met 
een GGZ- of verslavings-
achtergrond kunnen 
ergens terecht. 
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Leefbaarheid 
 
Het Rond Bruist 2016 
Onder de titel “Het Rond Bruist” nemen het Opbouwwerk van ‘van Houten&co’ en 
Viveste in 2014 het initiatief om te onderzoeken hoe bewoners van Centrum-Oost 
de leefbaarheid ervaren in het gebied waar zij wonen. Dit heeft geleid tot 
verschillende initiatieven en activiteiten in de periode 2014-2017.  
De inzet van het Opbouwwerk in 2016 bestaat vooral uit het blijven ondersteunen 
van datgene dat is ontstaan. Verder is het versterken van nieuw bewonersinitiatief 
ook wat het Opbouwwerk doet.  

Inzet Resultaat Effect 
Projectcoördinatie, 
gericht op afstemming en 
samenwerking tussen de 
vrijwilligsters die de 
vrouwengroepen 
begeleiden, de 
peuterscholen in de wijk 
en de bibliotheek/
VoorleesExpress. 
  
Contact leggen met 
toeleidende organisaties. 
  
Eerste contact met 
potentiele nieuwe 
deelneemsters. 
  
Faciliteren en begeleiden 
van de vrijwilligsters die 
de werk/
ontmoetingsbijeenkomst
en begeleiden. 
  
Informeren en activeren 
van de deelneemsters tot 
het zetten van 
vervolgstappen o.a. 
deelname aan andere 
activiteiten of het 
oppakken van 
vrijwilligerswerk. 

1 verteltasgroep 
Alle maandagochtenden m.u.v. de 
schoolvakanties. 
  
3 vrijwillige begeleidsters. 
11 vrouwen (deelnemers) 
2 wisselingen van deelnemer. 
2 tassen gerealiseerd. 
  
1 deelneemster is vrijwilliger 
geworden in De Meerkoet. 
1 deelneemster is actief in de 
Krachtfabriek. 
6 deelneemsters doen mee aan 
een cursus budgetteren. 
  
De tassen worden per 1 januari 
2016 gemaakt voor de voorlezers 
van de Voorleesexpress Houten. 
  
Kapstok gemaakt door de 
Krachtfabriek komt in de 
bibliotheek te staan met de 
verteltassen. 

Deelneemsters 
ondersteunen 
elkaar. 
  
Deelneemsters 
horen ergens bij en 
worden gezien. 
  
Deelneemsters 
zetten zich in en 
ontwikkelen 
zichzelf. 
  
Voorlezers van de 
Voorleesexpress 
kunnen het (voor) 
lezen nog 
aantrekkelijker 
maken. 
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Ondersteuning st. Saffier  
Het Opbouwwerk is contactpersoon voor st. Saffier. In 2016 heeft het 
Opbouwwerk 4 keer mee gegeten bij Saffier. Het Opbouwwerk heeft de 
vrijwilligers van Saffier in contact gebracht met Lister. Lister wil hen coachend 
ondersteunen indien gewenst. Er is verbinding gemaakt tussen de activiteiten van 
Saffier en de Uitdaging. De cursus motiverende gespreksvoering (Netwerk 
Participatie) is bezocht door 1 vrijwilliger van Saffier. St. Saffier maakt deel uit van 
het netwerk participatie. Bij de uitval van een kok is er gezorgd voor een vervanger.  
 

Inzet Resultaat Effect 
Voorzitten van de 
netwerkbijeenkomsten en 
zorgen voor een open 
gezamenlijke sfeer 
  
Gezamenlijke koers 
bepalen en behouden. 
  
Weten wat er speelt, 
ontwikkelingen volgen en 
zorgen voor input 
  
Verbindingen leggen 
tussen organisaties en hun 
signalen, thema’s en 
doelen 
  
Delegeren van acties en 
zorgen voor opvolging 
  

26 betrokken organisaties 
4 bijeenkomsten 
Gemiddeld 25 deelnemers 
per bijeenkomst. 
Nieuw gezamenlijk plan 
gemaakt voor 2016/2017 
  
6 presentaties over: 
GGZ in de wijk 
Werk aan de Korte Uitweg 
De Uitdaging 
Zorgwijzer 
Ervaringscoaches 
Houtens werkbedrijf 
Onderwerpen behandeld: 
Golfkarren vervoer 
Sport in het sociaal domein 
Sport voor LVG 
Gezamenlijk opgepakt: 
Zomeraanbod sport 
(brochure) 
Samenwerking rondom 
maatjes 
Speeddate met netwerk 
vrijwilligers organisaties in de 
zorg 
Cursus motiverende 
gespreksvoering door Indigo. 
Hier deden 10 leden van het 
netwerk aan mee. 
  

Elkaar kennen 
Uitwisseling 
Samenwerking 
Signalering 
Kennis en ervaring 
delen 
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Participatie bijzondere doelgroepen 
 
Netwerk Participatie 
In het netwerk participatie Houten komen werkers vanuit diverse maatschappelijke 
organisaties samen rond één gemeenschappelijk thema; het meedoen (participatie)
van kwetsbare groepen in Houten. Vier keer per jaar is er een bijeenkomst, twee in 
het voorjaar en twee in het najaar. De coördinatie van het netwerk ligt in handen 
van het Opbouwwerk van ‘van Houten&co’. 
 
Er zijn 26 organisaties betrokken: ‘van Houten&co’, Lister, Altrecht, Reinaerde, 
Indigo, Saffier, Profila, Abrona, Philadelpphia, Deksels Lekker, Prago, Gemeente 
Houten, Timon, Sociaal Team, Krachtfabriek, Thomashuis, Axelhof, Ypsilon, 
Altrecht, Ervarings coaches, Sien, Sportpunt Houten, Samen Sterk Zonder Stigma, 
IDO en De Uitdaging.  
Via Lister, De Uitdaging, de Ervaringscoaches en Samen Sterk Zonder Stigma zijn er 
5 ‘peerworkers’ betrokken bij het netwerk.  
 
 
 

Activiteit Expositie Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 1 vrijwilliger heeft 6 exposities georganiseerd in 2016, waarbij 

wijkbewoners aan de wijk hun passie tonen. 
Effect Inspiratie bij wijkbewoners. 

6 exposanten hebben geleerd wat er bij het organiseren van een 
expositie komt kijken. 

Activiteit Crea café 
Inzet Helpen met PR en advies vanuit De Meerkoet 
Resultaat 2 bijeenkomsten in het Eetatelier met gemiddeld 10 deelnemers en 2 

initiatiefnemers. 
Effect Deelnemers inspireren elkaar. 

Deelnemers met zelfde interesse ontmoeten elkaar. 
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Inzet Resultaat Effect 
Nieuw 
bewonersinitiatief 
  
Bewoners en hun 
wensen en ideeën 
leren kennen. 
Ondersteunen, 
doorverwijzen en/
of verbinden met 
anderen. 
  
  

In 2016 zijn er 40 actieve 
bewoners in Centrum-Oost. 
Daarnaast zijn er bewoners 
betrokken bij de wijkmusical. 
  
2 bewoners nemen, samen met 
anderen, initiatief voor opzet 
vrouwen netwerk. (uitwerking 
2017) 
  
2 statushouders vinden taalstage 
op de basisschool en bij Deksels 
Lekker. 
  
De werkgroep open inloop in het 
Eetcafé breidt uit met een 
maandelijks eetmoment. 
  
Bewonersgroep Kruitmolen 
organiseert Burendag en 
nieuwjaarsborrel. 
  
Ook realiseren zij samen met de 
gemeente Houten bloembakken 
in het voorportaal. 
  
2 bewoners doen mee aan 
zwerfvuilactie. 
  
Een groepje bewoners 
organiseert zelfstandig een 
wekelijkse klaverjas activiteit in 
Brasserie Vershof. 
  
  
  
 
 
Een bewoner uit De Fuik wil 
initiatief nemen voor opzet 
buurtnetwerk. Hij betrekt 
allereerst de buurt bij inzet voor 
zieke buurvrouw. 
  
Viveste start een nieuwe 
bewonerscommissie met 
bewoners van het Achterom 
(nieuwe woontoren). 
  
Een bewoner exposeert zijn 
schilderijen bij de dierenwinkel. 
  
Een bewoner uit de Weide neemt 
het initiatief voor de organisatie 
een maandelijks van crea café in 
het eetatelier op het Rond. 

  
  
  
  
  
Vrouwen helpen elkaar, 
doen mee en ontwikkelen 
zich. 
  
Mannen zetten zich in en 
worden gezien. Zij leren de 
Nederlandse taal. 
  
Bewoners kunnen elkaar 
ontmoeten vlak bij huis. 
  
  
  
 Bewoners blijven elkaar 
zien ondanks ‘anonimiteit’ 
van het wonen in een 
appartementencomplex. 
  
De buurt ziet er verzorgder 
en fleuriger uit. 
  
 
 
 
Bewoners hebben samen 
veel plezier. Zij zetten zich in 
voor een schonere buurt. 
  
Bewoners die van 
klaverjassen houden 
hebben een plek waar zij 
terecht kunnen vlak bij huis. 
  
Buurtbewoners voelen zich 
gesteund door elkaar. 
  
  
  
  
 Mensen inspireren en 
ontmoeten elkaar op 
gezamenlijke interesse. 
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Leefbaarheid 
 
Het Rond Bruist 2016 
Onder de titel “Het Rond Bruist” nemen het Opbouwwerk van ‘van Houten&co’ en 
Viveste in 2014 het initiatief om te onderzoeken hoe bewoners van Centrum-Oost 
de leefbaarheid ervaren in het gebied waar zij wonen. Dit heeft geleid tot 
verschillende initiatieven en activiteiten in de periode 2014-2017.  
De inzet van het Opbouwwerk in 2016 bestaat vooral uit het blijven ondersteunen 
van datgene dat is ontstaan. Verder is het versterken van nieuw bewonersinitiatief 
ook wat het Opbouwwerk doet.  

Inzet Resultaat Effect 
Projectcoördinatie, 
gericht op afstemming en 
samenwerking tussen de 
vrijwilligsters die de 
vrouwengroepen 
begeleiden, de 
peuterscholen in de wijk 
en de bibliotheek/
VoorleesExpress. 
  
Contact leggen met 
toeleidende organisaties. 
  
Eerste contact met 
potentiele nieuwe 
deelneemsters. 
  
Faciliteren en begeleiden 
van de vrijwilligsters die 
de werk/
ontmoetingsbijeenkomst
en begeleiden. 
  
Informeren en activeren 
van de deelneemsters tot 
het zetten van 
vervolgstappen o.a. 
deelname aan andere 
activiteiten of het 
oppakken van 
vrijwilligerswerk. 

1 verteltasgroep 
Alle maandagochtenden m.u.v. de 
schoolvakanties. 
  
3 vrijwillige begeleidsters. 
11 vrouwen (deelnemers) 
2 wisselingen van deelnemer. 
2 tassen gerealiseerd. 
  
1 deelneemster is vrijwilliger 
geworden in De Meerkoet. 
1 deelneemster is actief in de 
Krachtfabriek. 
6 deelneemsters doen mee aan 
een cursus budgetteren. 
  
De tassen worden per 1 januari 
2016 gemaakt voor de voorlezers 
van de Voorleesexpress Houten. 
  
Kapstok gemaakt door de 
Krachtfabriek komt in de 
bibliotheek te staan met de 
verteltassen. 

Deelneemsters 
ondersteunen 
elkaar. 
  
Deelneemsters 
horen ergens bij en 
worden gezien. 
  
Deelneemsters 
zetten zich in en 
ontwikkelen 
zichzelf. 
  
Voorlezers van de 
Voorleesexpress 
kunnen het (voor) 
lezen nog 
aantrekkelijker 
maken. 
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Ondersteuning st. Saffier  
Het Opbouwwerk is contactpersoon voor st. Saffier. In 2016 heeft het 
Opbouwwerk 4 keer mee gegeten bij Saffier. Het Opbouwwerk heeft de 
vrijwilligers van Saffier in contact gebracht met Lister. Lister wil hen coachend 
ondersteunen indien gewenst. Er is verbinding gemaakt tussen de activiteiten van 
Saffier en de Uitdaging. De cursus motiverende gespreksvoering (Netwerk 
Participatie) is bezocht door 1 vrijwilliger van Saffier. St. Saffier maakt deel uit van 
het netwerk participatie. Bij de uitval van een kok is er gezorgd voor een vervanger.  
 

Inzet Resultaat Effect 
Voorzitten van de 
netwerkbijeenkomsten en 
zorgen voor een open 
gezamenlijke sfeer 
  
Gezamenlijke koers 
bepalen en behouden. 
  
Weten wat er speelt, 
ontwikkelingen volgen en 
zorgen voor input 
  
Verbindingen leggen 
tussen organisaties en hun 
signalen, thema’s en 
doelen 
  
Delegeren van acties en 
zorgen voor opvolging 
  

26 betrokken organisaties 
4 bijeenkomsten 
Gemiddeld 25 deelnemers 
per bijeenkomst. 
Nieuw gezamenlijk plan 
gemaakt voor 2016/2017 
  
6 presentaties over: 
GGZ in de wijk 
Werk aan de Korte Uitweg 
De Uitdaging 
Zorgwijzer 
Ervaringscoaches 
Houtens werkbedrijf 
Onderwerpen behandeld: 
Golfkarren vervoer 
Sport in het sociaal domein 
Sport voor LVG 
Gezamenlijk opgepakt: 
Zomeraanbod sport 
(brochure) 
Samenwerking rondom 
maatjes 
Speeddate met netwerk 
vrijwilligers organisaties in de 
zorg 
Cursus motiverende 
gespreksvoering door Indigo. 
Hier deden 10 leden van het 
netwerk aan mee. 
  

Elkaar kennen 
Uitwisseling 
Samenwerking 
Signalering 
Kennis en ervaring 
delen 
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Overige projecten/activiteiten/inzet 
 
Smakelijk Houten 
In het najaar van 2015 heeft er i.s.m. Thuis Afgehaald een tapasmiddag 
plaatsgevonden waar de eetinitiatieven in Houten zich presenteerden. Ik navolging 
hierop hebben er in 2016 nog een aantal activiteiten plaatsgevonden.  
 

 

 
 

Inzet Resultaat Effect 
Met Viveste en Shine 
samenwerking 
rondom 
buurtmusical: 
Gebied bepalen: Wed 
en Achterom 
Bewoners toeleiden 
Bewoners kennen 
  
  
  
  

10 bijeenkomsten 
georganiseerd door Shine. 
21 bewoners betrokken bij 
Musical en 8 bewoners bij 
uitvoering op het podium. 
Uitvoering voorjaar 2016. 
  
In augustus BBQ samen met 
Viveste en Shine georganiseerd 
voor de betrokken buurt. Hier 
waren 12 bewoners waarvan 3 
bewoners zich willen inzetten. 

Leefbaarheid en 
samenhang 
Ontmoeting in de buurt 
Participatie 

Inzet Resultaat Effect 
Informatie 
verzamelen over eet 
initiatieven in 
Houten. 
  
  

Vrijwillige vormgever heeft 
folder ontworpen met 
informatie over de 
eetinitiatieven in Houten. 
Deze folder is gedrukt en 
verspreid. 

Bewoners in Houten weten 
waar zij terecht kunnen. 
  
Eetinitiatieven kunnen zich 
presenteren. 

Thuis Afgehaald en 
praktijk ondersteuner 
huisartsen met elkaar 
in contact gebracht. 
  

De mogelijkheid van Bijzonder 
Thuis Afgehaald wordt onder 
de aandacht gebracht bij 
ouderen die slecht eten. 
  
Bijzonder Thuis Afgehaald krijgt 
advies waardoor zij ouderen 
beter kunnen bereiken in 
Houten. 
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Activiteit Connected! 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + ondersteuning 
Resultaat 47 keer is er open inloop geweest voor de wijk door de zelfstandige 

activiteit van 2 vrijwilligers. 
Gemiddeld 15 bewoners zijn aanwezig. 

Effect Ontstaan van hechte groep wijkbewoners die zelfstandig een activiteit 
organiseren. Connected is een kleine community van wijkbewoners 
geworden, waarbij men naar elkaar omziet. 

Activiteit Wijkvereniging de Weidevogels 
Inzet Faciliteren ruimte + aanspreekpunt 
Resultaat De vereniging organiseert tweewekelijks activiteiten voor de buurt (30 

leden en meer niet-leden). 
Ook heeft de vereniging evenementen georganiseerd. 

Effect De buurt blijft betrokken met elkaar, weet elkaar te vinden en helpt 
elkaar door de activiteiten. 

Activiteit Fotografie werkgroep 
Inzet Faciliteren ruimte 
Resultaat De fotografiewerkgroep, die bestaat uit 5 personen en 3 vrijwilligers is in 

2016 tweewekelijks bij elkaar gekomen. 
Effect Wijkbewoners met een affiniteit voor fotografie wisselen kennis en 

kunde uit over fotografie. Hierdoor ontstaan ontmoetingen en mooie 
wijkportretten. 

Activiteit Goedzakje 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + ondersteuning 
Resultaat Er is 1 betrokken vrijwilligster en gemiddeld waren er zo’n 4 deelnemers 

die meewerkten aan het maken van de tassen en andere producten. 
Effect Dit heeft geleid tot een zinvolle creatieve activiteit, waarbij vrouwen 

vanuit de Verteltas een activiteit hebben waar ze elkaar beter kunnen 
leren kennen. 
De vaardigheden op het gebied van naaien is bij de deelnemers 
toegenomen. 
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Activiteit N.O.P. 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Tweemaandelijkse activiteiten door 5 vrijwilligers voor zo’n 20 kinderen. 
Effect Kennismaken met kunst en vaardigheden ontwikkelen in omgang met 

natuur. 
Organisatie weet beter hoe ze kinderen moeten werven voor activiteit. 

Activiteit Huiswerkbegeleiding 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat 3 vrijwilligers die in 2 groepjes begeleiding hebben geboden aan 4 

jongere statushouders. 
Hulp bij stages. 

Effect Jongeren kunnen beter mee op school. 

Activiteit Eetgroep Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 12x wijkmaaltijd voor gemiddeld 25 wijkbewoners door 3 vaste 

vrijwilligers en 7 koks. 
Effect Er hebben vele nieuwe ontmoetingen plaats gevonden. 

Mensen uit de wijk kennen elkaar beter. 

Activiteit Eetgroep Reinaerde 
Inzet Faciliteren ruimte 
Resultaat 45 keer een informele maaltijd door 1 vrijwilliger voor cliënten van 

Reinaerde. Gemiddeld 8 pers. / week 
Effect De eetgroep is een vaste plek geworden in de week voor cliënten om in 

een informele setting met elkaar te kunnen ontspannen. 

Activiteit Inloop Meerkoet 
Inzet Faciliteren ruimte + advies + netwerk 
Resultaat 4 gastvrouwen 

2 vrijwilligers 
Elke week open inloop voor buurt. 
Tussen 4 en 15 bezoekers. 

Effect Mensen uit de wijk kennen elkaar en ontmoeten anderen. 
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Sport- en spelinloop volwassenen 

 
 

Gluren bij de Buren (2) / Kopje Suiker 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inzet Resultaat Effect 
Samenwerking 
tussen Fyiopraktijk 
de Molen, 
Sportpunt Houten, 
Lister en ‘van 
Houten&co’. 
Opbouwwerk met 
als doel: 
Gemeenschappelijk
e, laagdrempelige, 
beweegactiviteit. 

In 2016 is 46 weken de Sport- en 
spel inloop voor volwassenen 
gerealiseerd. 
  
Hierin zijn verschillende 
doelgroepen betrokken. 
  
De groep is gestaag gegroeid in 
2016. Het lokaal in de 
Krachtfabriek is momenteel 
maximaal bezet met deelnemers. 

Deelnemers met, na verloop 
van tijd, aantoonbaar meer 
sociale contacten. 
  
Deelnemers die door 
deelname andere sporten 
onderzoeken. 
  
Deelnemers die 
aanmerkelijk fitter worden. 

Inzet Resultaat Effect 
Betrekken van het 
netwerk binnen 
VHEC voor groter 
bereik van Gluren 
bij de Buren 

Gluren bij de Buren – promoten 
(flyers, contact etc.) 
  
Binnen afdelingen zoeken naar 
manieren om kwetsbaardere 
doelgroepen te betrekken. 
  
Jongen met een fysieke handicap, 
maar met ongekend draaitalent 
een podium kunnen bieden op 
Gluren bij de Buren. 

Bereik vergroten van een 
sociaal-cultureel 
evenement. 
  
Duidelijkere mogelijkheden 
in samenwerking tussen 
Gluren bij de Buren en ‘van 
Houten&co’. 
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2. Buurtbemiddeling 
 
 
Wat is Buurtbemiddeling? 
 
Het Buurtbemiddelingsproject richt zich primair op een vroegtijdige aanpak van 
burenproblemen, zodat conflicten aangepakt kunnen worden, voordat ze escaleren.  
Hierbij wordt uitgegaan van vijf doelstellingen: 
• Herstel c.q. het tot stand brengen van communicatie tussen buren, waarbij 

herstel van de relatie tussen de partijen wordt beoogd. Hierdoor zijn buren 
in staat om hun probleem met de buren bespreekbaar te maken en op te 
lossen. 

• Het bevorderen van wederzijds respect, acceptatie en meer begrip voor 
elkaar. 

• Het zoeken naar gezamenlijke belangen en van daaruit toewerken naar 
afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. 

• Verbetering in de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken en buurten. 
• Vermindering van de werklast en de kosten van in het bijzonder de politie, 

woningbouwverenigingen en andere deelnemende organisaties. 
 
Uitgangspunten voor een succesvolle toepassing van Buurtbemiddeling 
• Buurtbemiddeling gebeurt voor en door bewoners. 
• De buren zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) een conflict. 
• Centraal staat de aanpak van ergernissen en conflicten tussen bewoners. 
• Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie. 
• Eigen gevonden oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen. 
• Deelname aan bemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
• De buurtbemiddelaars ondersteunen beide partijen in een conflict. 
• De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel. 
• Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk. 
• Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. 
• Deelname aan Buurtbemiddeling is gratis en dus laagdrempelig 
 
 
 
Inzet coördinator Buurtbemiddeling 
  
In de kern is de coördinator Buurtbemiddeling verantwoordelijk voor succesvolle 
bemiddelingen door vrijwilligers.  
Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor het onderhouden en 
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Activiteiten/initiatieven  2016 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Activiteit Buurtmoestuin de Buurtklaver 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat 4x vergadering in Meerkoet 

1x vrijwilliger statushouder 
Effect Zelfstandig draaien initiatief 

Activiteit An’noer 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Wekelijk Arabische les voor kinderen & bestuursvergaderingen 
Effect Zelfstandig draaien initiatief 

Activiteit Fietscursus 
Inzet Toeleiding deelnemers. 

Spreekbuis vrijwilligers. 
Voorzitten vergadering. 
Advies + netwerk. 
Faciliteren plek. 

Resultaat 6 vrijwilligers 
2 cursussen 
14 deelnemers (1 nog niet klaar, 3 afgevallen) 

Effect Tevreden en betrokken vrijwilligers. 
8 vrouwen die veilig met de fiets door Houten kunnen bewegen. 

Activiteit Kunstwerkgroep 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Elke schoolweek op woensdag kunstles voor kinderen (14 totaal in 2016) 
Effect 14 kinderen kennismaken met kunst en daarin ontwikkelen. 
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Wijkwerkplaats De Meerkoet 
 
 
Wijkwerkplaats De Meerkoet is dé plek binnen ‘van Houten&co’ voor bewoners-
initiatieven. Daarnaast kun je er als wijkbewoner terecht voor advies, een ruimte 
en een netwerk van andere wijkbewoners en professionals.  
In Wijkwerkplaats De Meerkoet vind je verschillende ruimtes. Beneden is een 
huiskamer met keuken en een kantoor. Boven vind je de vergaderruimte met een 
bar. De vergaderruimte is, behalve voor vergaderen,  ook geschikt voor andere 
activiteiten.  
Wijkwerkplaats De Meerkoet biedt ruimte aan bewoners om hun initiatieven vorm 
te geven. Het Opbouwwerk zal hierin, waar nodig, ondersteunen.   
 
Vanuit Wijkwerkplaats De Meerkoet speelt het Opbouwwerk een belangrijke rol als 
het gaat om vrijwilligerswensen, toeleiding naar professionals, informatie-
voorziening voor bewoners. We zijn daarmee het aanspreekpunt voor de wijk.  
 
Daarnaast speelt het Opbouwwerk een belangrijke rol in het beheer van 
Wijkwerkplaats De Meerkoet. Het Opbouwwerk ondersteunt en begeleid 
individuen uit de wijk die verantwoordelijkheid van beheertaken in de Meerkoet op 
zich nemen, zoals: de boodschappen, het beheren van de kas, de was, het poetsen 
van de keukenkastjes en sporadisch het doen van klussen in de Wijkwerkplaats.  
 
Het Opbouwwerk heeft in 2016 ook beheertaken vervult: 
• Verhuurverzoeken 
• Aanspreekpunt klussen 
• Organiseren en faciliteren bijeenkomsten over ontwikkelingen in 

Wijkwerkplaats De Meerkoet met alle betrokken bewoners. Dit is in 2016 
twee keer gebeurd met een aanwezigheid van gemiddeld 12 bewoners. 

 
 
Wijkkrant  
 
In 2016 zijn twee wijkkranten verschenen. De redactie bestaat uit drie 
wijkbewoners o.l.v. het opbouwwerk. De wijkkrant wordt bezorgd door 20 
bewoners uit de wijk.  
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ontwikkelen van zijn beroepspraktijk, zorgt voor continuïteit en innovatieve 
ontwikkeling en bewaakt kwaliteit van de uitvoering. 
 
 
Activiteiten en de concrete resultaten 
 
Na een melding volgt een intake met de betreffende buur of buren. Soms wordt 
alleen advies gegeven, soms wordt terug- of doorverwezen en in andere gevallen 
gaan bemiddelaars op huisbezoek bij beide buren.  
In het huisbezoek is de inzet coachend van aard en als beide buren instemmen met 
een gezamenlijk bemiddelingsgesprek, is de inzet gericht op het oplossen van het 
conflict met verbetering van de relatie en de leefbaarheid in de buurt. Soms is er 
sprake van een ‘Groot overleg’, wat inhoud, dat ook andere partijen zoals Viveste, 
politie en/of maatschappelijk werk aan tafel worden gevraagd, om het probleem op 
een duurzame manier op te kunnen lossen. Tweemaal per jaar is er een Stuurgroep-
vergadering met gemeente, politie, Viveste en 'van Houten&co', welke wordt 
voorbereidt en voorgezeten door de coördinator Buurtbemiddeling. In 2016 is er 
drie maal een regionaal overleg bijgewoond met andere projecten. Ook is er 
overleg geweest naar aanleiding van een verwijzing met Viveste, politie, BOA 
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). 
 
In 2016 zijn er via diverse verwijzers, maar voornamelijk door directe contact met 
betrokkenen 56 meldingen binnen gekomen. Van deze meldingen waren er 53 
geschikt voor Buurtbemiddeling. 79% van de overlastsituaties zijn opgelost of 
aanzienlijk verbeterd. Er waren een paar in het oog springende zaken: 
• Ten opzichte van 2015 hebben minder kopers (21 in 2015, 12 in 2016) en 

meer huurders (30 in 2015 en 37 in 2016) gebruik gemaakt van 
Buurtbemiddeling. 

• Het aantal zelfmeldingen ging van 30 in 2015 naar 36 in 2016, meldingen 
door Viveste van 9 in 2015 naar 12 in 2016, en meldingen door de politie van 
11 in 2015 naar 4 in 2016 

• Er waren veel minder meldingen die niet geschikt waren voor 
Buurtbemiddeling (10 in 2015, 3 in 2016). Het aantal meldingen van overlast 
die opgelost werden bij de intake is gestegen (14 in 2015, 19 in 2016). 

• Het aantal meldingen in Noord-Oost en Noord-West zijn stabiel (namelijk 20 
en 17). Het aantal meldingen in Zuid-Oost is gestegen van 5 naar 11, in Zuid-
West gedaald van 9 naar 6. 

• Een groot deel van deze meldingen gaat over geluidsoverlast (20 keer).  
 
Er is een grote stijging van het aantal meldingen van bedreiging/intimidatie (van 2 
in 2015 naar 10 in 2016). 
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2. Buurtbemiddeling 
 
 
Wat is Buurtbemiddeling? 
 
Het Buurtbemiddelingsproject richt zich primair op een vroegtijdige aanpak van 
burenproblemen, zodat conflicten aangepakt kunnen worden, voordat ze escaleren.  
Hierbij wordt uitgegaan van vijf doelstellingen: 
• Herstel c.q. het tot stand brengen van communicatie tussen buren, waarbij 

herstel van de relatie tussen de partijen wordt beoogd. Hierdoor zijn buren 
in staat om hun probleem met de buren bespreekbaar te maken en op te 
lossen. 

• Het bevorderen van wederzijds respect, acceptatie en meer begrip voor 
elkaar. 

• Het zoeken naar gezamenlijke belangen en van daaruit toewerken naar 
afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. 

• Verbetering in de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken en buurten. 
• Vermindering van de werklast en de kosten van in het bijzonder de politie, 

woningbouwverenigingen en andere deelnemende organisaties. 
 
Uitgangspunten voor een succesvolle toepassing van Buurtbemiddeling 
• Buurtbemiddeling gebeurt voor en door bewoners. 
• De buren zijn zelf verantwoordelijk voor (de oplossing van) een conflict. 
• Centraal staat de aanpak van ergernissen en conflicten tussen bewoners. 
• Een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie. 
• Eigen gevonden oplossingen zijn duurzamer dan opgelegde oplossingen. 
• Deelname aan bemiddeling is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
• De buurtbemiddelaars ondersteunen beide partijen in een conflict. 
• De bemiddelaars stellen zich onpartijdig op en geven geen oordeel. 
• Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk. 
• Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. 
• Deelname aan Buurtbemiddeling is gratis en dus laagdrempelig 
 
 
 
Inzet coördinator Buurtbemiddeling 
  
In de kern is de coördinator Buurtbemiddeling verantwoordelijk voor succesvolle 
bemiddelingen door vrijwilligers.  
Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor het onderhouden en 
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Activiteiten/initiatieven  2016 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Activiteit Buurtmoestuin de Buurtklaver 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat 4x vergadering in Meerkoet 

1x vrijwilliger statushouder 
Effect Zelfstandig draaien initiatief 

Activiteit An’noer 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Wekelijk Arabische les voor kinderen & bestuursvergaderingen 
Effect Zelfstandig draaien initiatief 

Activiteit Fietscursus 
Inzet Toeleiding deelnemers. 

Spreekbuis vrijwilligers. 
Voorzitten vergadering. 
Advies + netwerk. 
Faciliteren plek. 

Resultaat 6 vrijwilligers 
2 cursussen 
14 deelnemers (1 nog niet klaar, 3 afgevallen) 

Effect Tevreden en betrokken vrijwilligers. 
8 vrouwen die veilig met de fiets door Houten kunnen bewegen. 

Activiteit Kunstwerkgroep 
Inzet Faciliteren ruimte + advies 
Resultaat Elke schoolweek op woensdag kunstles voor kinderen (14 totaal in 2016) 
Effect 14 kinderen kennismaken met kunst en daarin ontwikkelen. 
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3. Bewonersinitiatieven en werkgroepen van   
 ‘van Houten&co'  
 
 
De stichting 'van Houten&co' werd ruim 35 jaar geleden (als stichting Welzijn 
Ouderen Houten) als koepel van bewonersinitiatieven. Deze initiatieven, gericht op 
ontmoeting, activiteiten en maaltijdvoorziening voor en door ouderen (55-plussers), 
bestaan vandaag grotendeels nog steeds: de werkgroepen van de drie kernen, 
zangkoor Animo, de werkgroep Tafeltje Dek Je en bijvoorbeeld de Kontaktclub 
Houten (KCH). Het zijn zelfstandig functionerende groepen vrijwilligers die hun 
activiteiten organiseren en de financiële administratie borgen bij 'van Houten&co'.  
In de loop der jaren zijn er werkgroepen bijgekomen en hebben enkele 
bewonersinitiatieven zoal de Senioren Zomerschool ons gevraagd hen te faciliteren 
door het innen van de deelnemersbijdragen.  
'van Houten&co' faciliteert onderstaande werkgroepen, die zelfstandig draaien, 
door middel van incasseren van de deelnemersbijdragen, ondersteuning bij de 
boekhouding, docentencontracten en bijvoorbeeld het reserveren van ruimten. 
Daarnaast kunnen de werkgroepen een beroep doen op de kennis en het netwerk 
van de welzijnswerkers. Het kan dan gaan om ondersteuning van de organisatie van 
hun werk, het verbinding van ideeën, mensen en organisaties.  
 
 
Beveiligde data-omgeving beschikbaar voor bewonersinitiatieven 
 
‘van Houten&co’ ondersteunt waar nodig en sluit aan bij de behoefte van 
bewonersinitiatieven. In 2016 zagen we een opkomende behoefte van het borgen 
van privacy gevoelige gegevens in een beveiligde omgeving. Er zijn groepen/
stichtingen die tot voor kort hun klantgegevens op privé computers hadden staan 
en deze nu op het zgn. (beveiligde) extranet van ‘van Houten&co’ hebben geplaatst: 
afgeschermd van andere gegevens, alleen door hen te ontsluiten. Voorbeelden 
hiervan zijn: 
• De Nationale Ouderendag 
• De Vrijwilligers Academie Houten 
• De werkgroep Prokkelen 
• Stichting Omgangshuis Houten 
• Stichting Duurzaam Vervoer Houten 
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1. Opbouwwerk 
 
 
In maart 2016 is er een wisseling geweest binnen het Opbouwwerk team. Lidwine 
Elshof ging met prepensioen en Joeri van de Riet heeft het stokje van haar 
overgenomen.  
In juni 2016 heeft het Opbouwwerk deelgenomen aan de werkbijeenkomst, 
georganiseerd door de gemeente Houten, in het kader van de Monitor Sociale 
Kracht.  
Het Opbouwwerk is betrokken geweest bij de voorbereiding van de Proeftuin 
Houten in maart 2016. In dit kader zijn 3 bijeenkomsten geweest. Het Opbouwwerk 
heeft bijgedragen aan het overzicht van bestaande initiatieven in Houten. Tijdens 
Proeftuin Houten stond het Opbouwwerk op een centrale plek. Hier konden 
bezoekers advies krijgen over hun bewonersinitiatief en kon verbinding gemaakt 
worden. Er hebben zich deze dag geen nieuwe initiatieven gemeld. Wel is er met 
bestaande initiatieven gesproken en zijn er verbindingen gelegd. 
Het Opbouwwerk heeft het initiatief genomen om de partijen rondom het 
wijkgericht werken (Viveste, gemeente Houten wijkcoördinatie en het 
Opbouwwerk) weer eens samen te laten komen. Er is een bijeenkomst geweest in 
september waar vooral is kennis en informatie uitgewisseld. Het idee is om dit 
halfjaarlijks te gaan doen.  
Het Opbouwwerk heeft in het najaar deelgenomen aan de evaluatie van Ons Fonds. 
Daarvoor is een interview afgenomen door de gemeente Houten. 
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Zowel werkgroepen die zelfstandig opereren onder de paraplu van ‘van 
Houten&co’, als zelfstandige juridische entiteiten (stichtingen) bieden we de 
mogelijkheid hiervan gebruik te maken. We vinden het belangrijk dat privacy 
gevoelige gegevens in een beveiligde omgeving staan en dat deze faciliteit 
beschikbaar is óók voor bewonersinitiatieven en de zgn. informele zorg. We 
investeren in deze mogelijkheid en houden rekening met het verder uitbreiden van 
deze faciliteit. 
 
De werkgroepen die onderdeel uit maken van 'van Houten&co' zijn: 
• Animo: zangkoor voor 50-plussers, bestaat al bijna 35 jaar 
• Kontaktclub Houten (KCH)*: organiseert bridge, klaverjassen en een 

handwerkgroep. KCH spaart al jaren met haar leden voor een computer voor 
de bridge uitslagen. KCH organiseert jaarlijks een Nieuwjaarsviering voor 
haar leden en ook een Kerst- en Paasbridge drive.  

• De ICT-werkgroep*: organiseert met een eigen groep docenten (vrijwilligers) 
de computercursussen in het ICT-lokaal in Lorech. Zij zijn ook 
verantwoordelijk voor de hardware en software beheer en de inhoud van de 
lessen. De indeling van de deelnemers in lesgroepen wordt door een 
beroepskracht gedaan.  

• De smartlappenkoren*: (de Zingende Vuurtoren, de Castellumsingers en de 
Red Flowers) hebben een eigen bestuur van deelnemers/vrijwilligers die 
alles organiseren rond hun repetities, optredens en bijvoorbeeld de kleding 
van de deelnemers. 

• Senioren Zomerschool 50plus: De Senioren Zomerschool is een zelfstandige 
werkgroep met een groeiende groep vrijwilligers. De Zomerschool is vanaf 
2011 een werkgroep van vrijwilligers vanuit Samenwerkende Bonden 
Ouderen Houten en 'van Houten&co' en wordt ondersteund door 
'Cursus&co' 

• Tafeltje Dek Je: (zie ook de paragraaf over praktische hulp&ondersteuning). 
Het meldpunt Tafeltje Dek Je zorgt voor de bestelling van de maaltijden, 
hebben klantcontacten en de rijders van de werkgroep brengen wekelijks de 
maaltijden rond. 

• Repaircafé: (www.repaircafehouten.nl) en buurtmoestuin de Buurtklaver: 
'van Houten&co' faciliteert met de financiële administratie. 

 
 
 
* Deze werkgroepen draaien zonder subsidie 
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• Open eettafels: Maandelijks Wijketen in Wijkcentrum/cultuurhuis 
Schoneveld en diverse eetactiviteiten in Wijkwerpplaats De Meerkoet. De 
Dinerclub, die vanuit Lorech is verhuisd naar het Onderdoor is eind 
november gestop in afwachting van betere keukenfaciliteiten aan het 
Onderdoor. (de wens is om deze weer op te starten)  

• Werkgroepen De Drie Kernen: De werkgroep Tull en 't Waal en werkgroep 
Senioren Schalkwijk en werkgroep 't Goy organiseren activiteiten voor 
ouderen in hun dorp. De werkgroepen in de drie kernen werken samen en 
hebben jaarlijks overleg waar ook andere zaken aanbod komen rond ouder 
worden in de dorpen en worden ondersteund door een de 
aandachtsfunctionaris bijzondere doelgroepen. 
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