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Opbouwwerk/Wijkwerkplaats De Meerkoet 
 

 

Opbouwwerk 
 

Een leefbare buurt is een plek waar mensen op een prettige manier met elkaar samen leven en waar 

mensen gekend en gezien worden. Een plek waar mensen zich thuis en veilig voelen.  

Het opbouwwerk werkt vanuit Wijkwerkplaats De Meerkoet voor de wijk Noordoost en het centrum, 

dicht bij waar mensen wonen. Opbouwwerkers hebben hier een signalerende, verbindende en 

activerende rol. Daarnaast behoort het ondersteunen, adviseren en faciliteren van 

bewonersinitiatieven ook tot de taken van het opbouwwerk.  

 

Het opbouwwerk wordt gezien als een vraagbaak voor zowel bewoners als professionals. Het gaat dan 

veelal om vragen gericht op de sociale kaart, participatie en het vinden van vrijwilligers/deelnemers in 

de buurt.  

 

In 2019 had het opbouwwerk 5 stagiaires waarvan 3 voor een kortdurende opdracht in het centrum, 1 

stagiaire in De Meerkoet en 1 stagiaire die verbonden is aan het te ontwikkelen buurthart (De Geer) in 

de wijk De Sloot.  

 

 
Ondersteuning bij opzet bewonersinitiatief 
 
In 2019 heeft het opbouwwerk 5 initiatieven geholpen om tot wasdom te komen: 

 

 Samen 80-plus  

Een gespreksgroep waar 80-plussers iedere maand een ander onderwerp bespreken. Het speelt in 

op een steeds vitaler wordende oudere. 

Inzet opbouwwerk: samen met initiatiefnemers plan opstellen, PR, organisatie van 3 

bijeenkomsten. Initiatief verbinden met professionals die kunnen toe leiden.  

Samen 80-plus gaat zich in 2020 meer wijkgericht inzetten in het centrumgebied en een ruimere 

leeftijdsgroep aanspreken. 

 

 Open Atelier 

Een plek waar mensen wekelijks samenkomen om creatief bezig te zijn. 

Inzet opbouwwerk: initiatiefnemer ondersteunen bij het opzetten van het Atelier.  

 

 Kledingruil Maatje Meer  

Een plek voor waar vrouwen kleding met elkaar kunnen ruilen. De eerste bijeenkomst vindt plaats 

in maart 2020 plaatsvinden.  

Inzet opbouwwerk: samen met initiatiefnemer een werkgroep vormen, kijken hoe het elders gaat, 

ondersteuning bij aanvraag Ons Fonds, gebruik ruimte en PR.  
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 Samenzijn van Eritrese gemeenschap in De Meerkoet 

Eens per 3 maanden komen mensen met een Eritrese culturele achtergrond samen om elkaar te 

ontmoeten. In oktober heeft deze groep meegedaan aan Gluren bij De Buren waar 25 gasten van 

buitenaf zijn aangesloten.  

Inzet opbouwwerk: De Meerkoet ter beschikking stellen, nadenken over mogelijke verbindingen, 

present werken tijdens bijeenkomsten.  

 

 Krachtig Plus Houten 

Richt zich op jonge pensionado’s in de wijken van Houten. De werkgroep bestaat uit 13 

initiatiefnemers. De eerste startbijeenkomst voor de wijk Noordwest in november 2019 is bezocht 

door ruim 60 deelnemers. In januari 2020 is er een tweede startbijeenkomst voor Noordwest 

georganiseerd.  

Inzet opbouwwerk: ondersteuning van de werkgroep bij het maken van een plan, begroting, 

werkwijze. Verbinden met personen en mogelijkheden. Ondersteuning bij aanvraag Ons Fonds en 

de mogelijkheden voor initiatieven binnen ‘van Houten&co’ (ondersteuning financiële 

administratie en AVG).  

 

Er zijn 2 initiatieven ondersteund die niet van de grond zijn gekomen door ziekte en gebrek aan tijd 

van de initiatiefnemers.  

 

 

Advies en ondersteuning voor nieuwe bewonersinitiatieven 
 
 Buurthart De Geer 

In de wijk De Sloten wordt op de plek van ‘De Geer’ een gezinshuis gestart met daarbij een 

buurthart. 

De bouw zal in 2020 klaar zijn. 

Inzet opbouwwerk: meedenken over de betrokkenheid van de buurt bij het buurthart in 

oprichting. Eind 2019 is er een start gemaakt met een inventarisatie en in de eerste helft van 2020 

zal het betrekken van de buurt meer gestalte gaan krijgen.  

 

 Het Lokaal  

Met de bouw van de wijk ‘Haag en Hof’ aan de Roodborsthaag is ook ‘Het Lokaal’ gebouwd, een 

ontmoetingsplek voor de Weides, Hagen en het centrumgebied.  

Inzet opbouwwerk: Al vanaf de start is er contact geweest. Op aanvraag van de initiatiefnemers 

hebben er gesprekken plaatsgevonden over diverse onderwerpen. Het opbouwwerk heeft 1 

activiteit ondergebracht in Het Lokaal en Burendag Centrum heeft hier ook plaatsgevonden.  

 

Het opbouwwerk heeft in 2019 zo’n 20 bestaande initiatieven ondersteund.  
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Initiatie ontmoetingsactiviteiten 
 
Samen met de consulenten Welzijn heeft het opbouwwerk 2 ontmoetingsactiviteiten geïnitieerd: 

 

 De Feel Good Food Club 

Een maandelijkse eetgelegenheid waar jongeren tussen 25-35 jaar aan mee kunnen doen. De 

reden voor het opzetten hiervan was de terugkerende vraag bij de consulenten Welzijn naar 

ontmoetingsactiviteiten voor deze doelgroep. Gekozen is voor een terugkerende 

ontmoetingsactiviteit van waaruit vervolgcontact of andere activiteiten kunnen ontstaan.  

De maaltijd wordt verzorgd door 5 vrijwilligers uit dezelfde doelgroep. De FGFC is in augustus 

2019 van start gegaan in Het Lokaal en heeft gemiddeld zo’n 10 deelnemers. Langzaam ontstaat 

er een vaste groep en een app-groep.  

Inzet opbouwwerk: werving vrijwilligers, ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers, PR en 

werving deelnemers.  

 

 De Dames 

Een groep van 8 dames van gemiddelde leeftijd die vanaf januari 2020 samenkomt in De 

Meerkoet voor een terugkerende ontmoetingsactiviteit. Daarnaast kunnen er vervolgcontacten of 

andere activiteiten ontstaan. Reden van oprichting was de terugkerende vraag bij de consulenten 

Welzijn naar activiteiten voor vrouwen van middelbare leeftijd. Een van de manieren om mensen 

aan elkaar te binden is een terugkerende ontmoetingsactiviteit.  

 

 

Contact netwerk extern 
 

 BONO 

 Houten werkt Samen; aanwezig geweest bij 3 bijeenkomsten in 2019. 

 Visiebijeenkomst Viveste; een in najaar 2019. 

 Wijkgericht werken; regelmatig contact met de wijkbeheerder, woonconsulent Viveste, wijkagent 

en de wijkcoördinatoren van de gemeente Houten.  

 Lister; regelmatig contact met de trajectbegeleiders van Lister gericht op participatie.  

 Buurtgezinnen; goede samenwerking, regelmatig contact; toeleiding en koppeling. 

 

 

Dialoogtafels sociale Koers 
 

In het eerste kwartaal van 2019 heeft het opbouwwerk meegewerkt aan 2 dialoogtafels gericht op de 

nieuwe sociale koers van de gemeente Houten (2023).  

 
 

Doorverwijzingen 
 

Er is 2 keer in samenwerking met het sociaal team gewerkt aan een casus . 

Er zijn 3 mensen doorverwezen door WIL. 

Er zijn 8 doorverwijzingen geweest door en naar de consulent Welzijn. 

Er zijn 3 mensen individueel aan elkaar gekoppeld. 
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Wijkwerkplaats De Meerkoet 
 

Wijkwerkplaats De Meerkoet is een ontmoetingsplek voor en door bewoners van de wijk Noordoost. 

Er zijn 57 bewoners actief aan hun eigen initiatief/activiteit. Er zijn 4 vrijwilligers actief betrokken bij 

het beheer. Een aantal bewoners is betrokken bij de keuken en de inrichting. De tuin wordt 

bijgehouden door 2 vrijwilligers.  

 

Bijzonderheden:  

 Er is één opbouwwerker minder dan in 2018. 

 Er is een beheerder aanwezig in De Meerkoet. 

 Er is een klussendag georganiseerd met vrijwilligers, gebruikers en een Houtens bedrijf in het 

voorjaar. 

 Realisatie nieuwe keuken in De Meerkoet. 

 De open inloop op dinsdag is omgevormd naar een lunchactiviteit, en een crea- en spellenmiddag. 

 

 

Bewonersinitiatief 2019 

De eetgroep, Samen 80-plus, Power, naailes, Connected, Natuur Ontdek Plek, Autisme 

ontmoetingsgroep, Buurtmoestuin, Eritrese gemeenschap, taalles, zwerfvuil werkgroep, Open atelier, 

Voor Elkaar kinderbingo, Kledingruil, bakdag migranten werkgroep RK, maandelijkse lunch, Burendag 

centrum, De Dames.  
 

Vrijwilligersactiviteiten 

Verteltas, exposities, Boekspot en de dinsdag inloop 

 

Gebruikers Meerkoet 

Weidevogels, gymgroep voor ouderen, koken voor kinderen, De Initiatieffabriek en sterke buurten.  

 

Het opbouwwerk als vraagbaak voor een aantal bestaande initiatieven in de wijken van Houten 

De Wakkere Akker, Buurzaam in de Slag, Randhoeve, Haag en Hof, De Geer en verschillende 

initiatieven Houten Centrum.  

In Houten centrum hebben bewoners de Burendag met verschillende activiteiten met hulp van het 

opbouwwerk tot stand gebracht.  

 

Team ‘t Centrum  

Bij de aanpak in Houten centrum heeft het opbouwwerk een trekkende rol.  

 

Sterke Buurten  

Een werkgroep met de gemeente Houten, Greenwish, Het opbouwwerk van ‘van Houten&co’ en de 

Krachtfabriek heeft in mei een bijeenkomst georganiseerd voor bewonersinitiatief in Houten. Hierop 

volgend werd de werkgroep uitgebreid met een aantal actieve bewoners. Er werd gewerkt aan en 

portal voor bewonersinitiatief en er werd een tweede bijeenkomst voor initiatieven georganiseerd in 

De Meerkoet.  

 

 

 

 

 


