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Opbouwwerk 

 
Bewonersinitiatieven, het 
opbouwwerk en  
Wijkwerkplaats De Meerkoet 
 

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 centrumgebied, 

dicht bij waar de mensen wonen. Opbouwwerkers 

hebben hier een signalerende, verbindende en 

activerende rol. Daarnaast behoort het ondersteunen, 

adviseren en faciliteren van bewonersinitiatief ook tot 

hun taken. 

Het opbouwwerk werkte in 2018 met 4 stagiaires 

waarvan 3 voor een kortdurende opdracht in 

Wijkwerkplaats De Meerkoet en één stagiaire verbonden 

was aan team ‘t Centrum.  

 

 
‘van Houten&co’ = bewonersinitiatief 
 

Het opbouwwerk behelst de ondersteuning van 

bewonersinitiatieven. Nog steeds vormt het werken aan 

de sociale samenhang in straten en buurten een 

basisdoel in het opbouwwerk. Soms zijn er kleine dingen 

nodig en is het wijzen van de weg voldoende. Maar ook 

vragen mensen of je even wilt optrekken, meedenken of 

anderen  betrekken. Het present werken, dichtbij waar 

mensen wonen, maakt dat mensen je ook vinden voor 

talloze vragen of het vertellen van hun verhaal.  

 

In 2018 heeft het opbouwwerk 4 initiatieven geholpen 

om tot wasdom te komen. Dat zijn: POWERHouten, 

Chronisch Positief, naailes en Una Cita. Er zijn 2 

initiatieven begeleid die niet van de grond zijn gekomen 

door ziekte en gebrek aan draagvlak. Daarnaast hebben 

zich in het najaar 2 nieuwe initiatieven aangemeld waar 

een start mee is gemaakt. Het opbouwwerk heeft in 2018 

zo’n 20 bestaande initiatieven ondersteund.  

 

 

Werkgroepen 
 

Stichting 'van Houten&co' werd bijna 40 jaar geleden 

(stichting Welzijn Ouderen Houten) als koepel van 

bewonersinitiatieven opgericht. 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). In de loop der 

jaren zijn er werkgroepen bijgekomen. 

'van Houten&co' faciliteert deze werkgroepen, die 

zelfstandig draaien, o.a. door middel van incasseren van 

de deelnemersbijdragen, ondersteuning bij de 

boekhouding, docentencontracten, het borgen van 

privacy gevoelige gegevens in een beveiligde omgeving 

en bijvoorbeeld het reserveren/het gebruik kunnen 

maken 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 verbinden van ideeën, mensen en organisaties.  

Voorbeelden van werkgroepen die ondersteund worden: 

Animo en smartlappenkoren, ICT-werkgroep (cursussen 

en onderhoud hardware en software leslokaal), Senioren 

Zomerschool Houten, Tafeltje Dek Je, Repaircafé, 

werkgroepen in de drie Kernen, Klikvakanties voor 

alleenstaande ouderen. 
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Infografic Opbouwwerk 

 

 

 

  


