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Samen sterk
V oor u ligt een schets van de sector Ondersteuning en Participatie.  

We beschrijven een aantal mooie initiatieven voor en door bewoners 
van de stad Leiden. Het is een kleine selectie, maar veelzeggend voor 

wat we doen. Het gaat om het verhaal van de mensen. Het zijn beschrijvingen 
van activiteiten die voor veel buurtbewoners een grote betekenis hebben. 
Niet alleen wat ze er doen, maar vooral wat het voor ze betekent. Ergens bij 
horen maakt mensen meer gelukkig dan alleen thuis zitten. 
 
Het is niet alles. Er zijn veel meer projecten en initiatieven, vaak ook samen 
met andere partners in de stad. We zijn deel van de coöperatie sociale  
wijkteams, samen met Kwadraad, MEE en Radius. De combinatie met de 
activiteiten in de wijk zorgt voor de aansluiting tussen zorg en welzijn. Dat  
is belangrijk. Juist in de onderlinge verbinding ligt de kracht. 
 
Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft willen vertellen hoe het met ze 
gaat en het goed vond dat er een foto werd gemaakt. Dank aan de mensen  
die zich met hart en ziel voor deze activiteiten inzetten. Mooi en hartverwar-
mend.  
 
Samen sterk in de wijk! 
 
Sjors Gerritsen 
Sectormanager Ondersteuning en Participatie 
Libertas Leiden
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huizen van de buurt 

De Huizen vormen een vast punt in de wijk. Er 
zijn activiteiten om aan deel te nemen en ze 
bieden een plek om anderen te ontmoeten. Ze 
zijn in de wijk centrale punten voor informatie 
en advies en de toegang naar de vele 
initiatieven die er zijn. Een Goede Buur gaat 
in 2018 als een paraplu de toegang faciliteren, 
inclusief die naar de sociale wijkteams.

wijken

Leiden kent meerdere wijken en nog veel 
meer buurten. Ieder met een eigen karakter. 
Er zijn talloze initiatieven die betrokkenen op 
eigen kracht ondernemen, samen en voor de 
buurt. Waar we ondersteuning kunnen bieden 
doen we dat. Waar het initiatief niet ontstaat, 
nemen we dat samen met buurtbewoners. 
Een proces dat altijd opnieuw begint, stopt en 
weer start.

INHOUDSOPGAVE

Bakkie-in-de-Buurt bindt
Trudy Polane (sociaal beheerder Huis 
van de Buurt Vogelvlucht) en vrijwilligers 
Sandra en Kees.

10

BOP Herenstraat
Fransje Barnard (sociaal werker wijk) en Evelien 
(medewerker ‘Sosjaal’) geven een kijkje in de 
‘keuken’.

8

BOP Willem Klooslaan
Sjuul Paauw (sociaal werker 
wijk) en echte Boppers Ria, 
Sjaan en Abdallah.

12
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projecten 

Er bestaan veel verschillende projecten. Jong 
WijkTalent en Buurtbemiddeling zijn daar 
voorbeelden van. Op hun beurt bereiken zij 
weer andere bewoners van de stad: jong, oud, 
gelijk gestemd of juist niet. In alle projecten 
ondersteunen we bewoners door te regelen, 
te helpen organiseren, aanvragen te doen of 
zelf activiteiten te ondernemen.

iDoe

Zonder vrijwillige inzet komt de stad 
tot stilstand. Honderden betrokken 
buurtbewoners zetten zich dagelijks in voor 
anderen en maken het mogelijk dat er zoveel 
activiteiten bestaan. iDOE biedt daarvoor 
extra mogelijkheden: een uitgebreide 
vacaturebank, bemiddeling, matching 
of voorlichting en trainingen over het 
organiseren van vrijwillige inzet.

Veel animo voor Buurttafel Morschwijck
Valentijn Canno (sociaal beheerder),  
Martin en Jan (deelnemers) leggen uit waarom 
de Buurttafel zoveel betekent voor de 
wijkbewoners.

18

Buurtschuur
Manon van der Hoeven 
(sociaal werker wijk) en Renée 
(wijkbewoner).

14

Buurtbemiddeling: 
denken in oplossingen
Rudo Jockin, coördinator 
buurtbemiddeling.

28
‘Een Goede Buur’ 
Erik Olijerhoek (projectleider 
van ‘Een Goede Buur’).

22

iDOE: Het draait allemaal om 
vrijwilligers
Anke Breur (cursusleider), 
Jorinde en Jeanine.

30
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projecten | Ondersteuning en Participatie

“Ondersteuning en activering van burgers die 
in een kwetsbare positie verkeren. Met als doel 
ze mee laten doen in onze samenleving”. Dat is 

wat de sector Ondersteuning en Participatie wil 
bereiken. 

Het klinkt als het opbouwwerk van oudsher?
Hij reageert gebeten. “We werken vanuit een visie die is 
gebaseerd op het heden, zoals het nu voor velen in de 
stad nodig is. Als mensen weer onder de mensen komen, 
is er minder zorg nodig. Welzijn voorkomt zorg! We 
maken keuzes en we werken veel samen, met bewoners, 
met andere organisaties en met de gemeente Leiden”.

Waar gaat dat over, ‘Ondersteuning en Participatie’?
“Dat gaat over mensen die een opstapje nodig hebben 
om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Onze 
mensen zoeken contact met bewoners en maken het 
mogelijk en stimuleren dat bewoners met anderen in 
contact komen. Het gaat er om dat mensen het gevoel 
hebben ergens bij te horen en deelnemen aan de wereld 
om hen heen. Kunnen participeren dus”.

Mensen kunnen dat toch wel zelf regelen?
“Het merendeel gelukkig wel”, zegt Sjors met een deels 
tevreden, maar ook zorgelijk gezicht. “Die vinden hun 
weg doordat ze bijvoorbeeld werk hebben, een sociaal 
netwerk en voldoende inkomen. Er zijn echter grote 
groepen mensen in de stad die niet als vanzelf mee 
kunnen doen. Geen werk (meer), weinig financiële 
mogelijkheden, korte schoolloopbanen, fysieke of  
psychische belemmeringen…noem maar op”. 

Welzijn voorkomt zorg

Sjors Gerritsen
Sectormanager 
Ondersteuning 
en Participatie
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En dan gaan jullie het regelen?
“Nee, dat ook weer niet”, is de voorzichtige reactie. “Op 
alle mogelijke manieren bieden we mensen een opstap 
en dat zetje waar ik het al eerder over had”. In de Huizen 
van de Buurt staat de deur altijd open. Er zijn activitei-
ten, vaak georganiseerd door buurtbewoners zelf. Daar 
is iedereen welkom. “Op dat ‘iedereen’ letten we heel 
goed, want heel snel vallen er mensen buiten de boot, en 
dat is niet wat we willen”. “Mensen moeten uiteindelijk 
zelf in actie komen en dan ervaren ze dat het veel ople-
vert om contacten met anderen op te zoeken. Wij bieden 
een rode loper”.

Dan moeten mensen wel komen….
Sjors gaat enthousiast door: “Onze werkers in de wijk 
zoeken de bewoners bewust op, soms zelfs door aan te 
bellen. Groepen bewoners worden gestimuleerd en 
ondersteund om bij elkaar te komen, om iets te onder-
nemen, leuk of serieus. Dat kan heel verschillend zijn,  
in elke wijk weer anders. In de ene wijk zijn er de 
Powervaders, in de andere zijn er eettafels waar mensen 
voor en met elkaar koken, is de Piëzo-aanpak actief of er 
is een Pittig Bakkie of Bakkie in de Buurt. Voorbeelden 
genoeg voor oud en jong”. 

En de mensen die zich vrijwillig inzetten?
“We maken mensen enthousiast om zich in te zetten 
voor anderen. Vaak gaat dat vanzelf als mensen bij 
elkaar komen. Er zijn altijd mensen die de handen uit de 
mouwen steken”. Het kan ook via BUUV dat on- of 
offline de mogelijkheid biedt om als individu hulp te 
bieden aan mensen die daar om vragen of via het vele 
vrijwilligerswerk waar mensen zich in zetten voor ande-
ren. “Zonder deze inzet komt er heel veel tot stilstand”.
 
En wat hebben jullie binnen Libertas Leiden nog 
meer zelf in huis?
“De samenhang tussen welzijn en zorg lijkt eenvoudig. 
Maar dat is nog niet zo simpel”. De thuiszorg biedt 
burgers de zorg die ze nodig hebben. Die mensen kun-
nen ook gebaat zijn bij activiteiten buitenshuis. We 
denken in termen van de positieve gezondheid: wat 
kunnen mensen nog wel? Door goed op de hoogte te zijn 
van de mogelijkheden die er in de wijk zijn, kan de 

thuiszorg extra mensen bereiken en stimuleren om naar 
activiteiten te gaan.

 “Met de sector Wonen met Zorg zijn we bezig om tot 
nieuwe vormen van ‘verzorgd zelfstandig wonen’ te 
komen. Mensen moeten steeds langer thuis blijven 
wonen, maar de problematiek van ouderen gaat alleen 
maar toenemen. Hoe gaan we dat in de toekomst doen? 
Een uitdagende vraag die voor de hele stad geldt”, met 
enige zorg in de stem uitgesproken.

Wanneer doe je het goed?
Zucht. “De resultaten zijn altijd zo moeilijk te meten. 
Want wat wil je dan weten? Hoeveel mensen er gebruik 
maken van activiteiten is eigenlijk niet interessant. Het 
gaat er om dat mensen zich beter voelen, minder uitge-
sloten”. Sjors beschrijft dat onderzoek uit wijst dat 
meedoen en sociale contacten ertoe leidt dat mensen 
zich gelukkiger voelen en meer het gevoel hebben dat ze 
het leven aan kunnen. Daardoor hebben ze minder zorg 
nodig. “Als we dat nou eens kunnen aantonen, dan doen 
we het zeker goed. Ik ben ervan overtuigd dat het zo 
werkt. Daar doe ik het voor”. 

“Als mensen zich gelukkig 
voelen, hebben ze minder 
zorg nodig”

Joke van Abswoude
Planner
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wijken | Tuinstadwijk

BOP: een Buurt Ontmoetings Plek waar je binnen 
kunt lopen voor koffie of thee, het stellen van vragen 
of voor hulp. BUUV, Buurtkantoor, repaircafé, hulp bij 
computeren, handwerken of buurtactiviteiten en nog 

veel meer.

Fransje Barnard
Sociaal werker wijk 

“Het eerste wat ik hier deed was de boel opengooien, 
letterlijk de luxaflex omhoog en de deur open, om een 
warm welkom te creëren. Ik was altijd al met de wijk 
bezig en sinds twee jaar hier in de Herenstraat. Het was 
hier een dichte bedoening en niet duidelijk wat er  
binnen gebeurde. Ik werk al 16 jaar bij Libertas Leiden  
en doe dat steevast met drie vaste uitgangspunten: 
• breng buiten naar binnen
• breng jong en oud bij elkaar
• werk samen met andere organisaties.

Breng buiten naar binnen kun je heel letterlijk nemen. 
Want zo werkt het. Mensen lopen langs, zijn nieuwsgie-
rig, ze krijgen koffie of thee en we zorgen dat ze zich 
welkom voelen. En met ‘we’ bedoel ik de vrijwilligers, 
daar draait alles op, samen zorgen we voor een goede 

sfeer. Deze mensen komen terug en 
binnen no time schenken ze zelf koffie, 
doen mee aan activiteiten en een vol-
gende stap is dan dat ze zelf met een 
initiatief starten. Dus: we schenken 
koffie, praten, en tegelijkertijd zoeken 
we naar talent en eigen kracht. En ik 

help ze op weg. Natuurlijk verzinnen we allerlei dingen 
om mensen over de drempel te krijgen. We hebben een 
mooi speerpunt: ’de wijk groener’. We kweken toma-

Mooi zijn de Tuinstaalvertellingen, 
verhalen over de buurt.

BOP Herenstraat
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UITGELICHT | SOSJAAL

Elke donderdagmiddag kan men van 12:30 – 14:00 uur 
terecht bij Sosjaal BOP op de Herenstraat 61 in Leiden. 
Iedereen is welkom!

Men kan zich aanmelden via sosjaalbop@gmail.com.  
Langskomen zonder aanmelden is ook prima. De 
kosten bedragen € 1,-. Mensen die als vrijwilliger 
willen meehelpen zijn ook van harte welkom!

Evelien
Neemt deel aan ‘Sosjaal’

“Ik heb een behoorlijke autistische stoornis en daar  
heb ik mijn hele leven al problemen mee. Op de lagere 
school werd het nog helemaal niet onderkend. 
Regelmatig werd ik gepest en wisselde ik van school. 
Een echte diagnose werd pas veel later gesteld. Punt is 
dat ik best slim ben en zo een hoop kan compenseren.  
Ik heb met pijn en moeite in 6 jaar een hbo-studie vrije-
tijdsmanagement afgerond. Maar een echte baan zit er 
niet in. Werken geeft te veel druk en te wisselende 
situaties. Maar niets doen is ook vreselijk, mijn wereldje 
wordt dan heel klein en dan raak ik somber. Iedereen om 
me heen werkt. Dat heb ik geprobeerd en het zes weken 
volgehouden bij het Kruidvat. Maar dat kon ik niet 
volhouden.

Ik ben dan ook op zoek gegaan naar zinvolle activiteiten 
en bij de handwerkgroep, Sosjaal heten we, terechtge-
komen. Ik vind het fijn, het geeft structuur door de vaste 
tijd, maar we delen ook onze zorgen en helpen elkaar 
met waar we in het leven tegenaan lopen. Ik kan nu af 
en toe weer eens blij zijn van het mensen ontmoeten, 
met elkaar praten maakt me vrolijk en geeft me  
energie.” 

Ik kan af en toe weer eens 
blij zijn

tenplantjes en delen die uit. Op dit moment pakken we 
zakjes met zaden in. Dat is een biologisch bijenmengsel. 
Daar zijn we ooit mee begonnen om uit te delen bij het 
stemlokaal wat hierbinnen is. Het eerste jaar 250 zakjes 
en nu vullen we er al 1000. 

Zo zijn er prachtige activiteiten ontstaan. We hebben 
bijvoorbeeld de groep Sosjaal, een wekelijkse handwerk-
groep die geheel zelfvoorzienend is. Er is een groep 
‘Raapstelen’ genaamd, die twee keer in de maand de 
straten in de wijk schoonraapt. En op NLDoedag gaan we 
dat met een grote groep doen. Maken we een feestje van. 
Erg populair zijn de zogeheten Tuinstaalvertellingen. 
Mensen uit de buurt vertellen over de buurt. We willen 
zo veel verschillendsoortige activiteiten en variatie 
creëren. Zoals we nu ook computerhulp en repair café 
hebben.

Mooi is bijvoorbeeld de samenwerking met de winkel-
straat. De Spar bijvoorbeeld, is een echte buurtsuper die 
de boodschappen nog bij de bewoners langsbrengt. 
Laatst hebben ze een proefmaaltijd gehouden in onze 
BOP. En andersom signaleren ze bij ons als er wat aan de 
hand is met buurtbewoners. Volgens mij helpen we zo 
om er een echte buurt van te maken waar nog een 
ouderwets soort gemeenschapsgevoel heerst.” 
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huizen van de buurt | Vogelvlucht - Haagwegkwartier

Trudy Polane: “Ik werk hier 25 jaar en vind nog iedere 
dag dat ik de leukste baan heb die je kunt bedenken. Het 
is geweldig om mensen weer met elkaar te verbinden, te 
zorgen dat mensen zich niet eenzaam voelen. 

Vogelvlucht moet een tweede huis zijn waar de buurtbe-
woners met elkaar in contact komen. Mijn rol is dat ik de 
activiteiten mogelijk maak en ondersteun, maar het wel 
aan de mensen zelf overlaat. Dat is met Bakkie-in-de-
Buurt ook zo gegaan. 

Samen met Filiz Dilmeci van het Sociaal Wijkteam en 
Sandra en Kees hebben we ‘Bakkie’ opgezet, maar 
Sandra en Kees zorgen zelf dat het blijft draaien. En ik 
zorg voor de ruimte en de koffie. En het is prachtig om 
te zien dat de buurtbewoners dan weer met nieuwe 
initiatieven komen zoals Lotgenotencontact, de Crea-
Beaclub, de Wandelgroep en De Buurttafel.”

Kees 
Kees (vrijwilliger): “Ongeveer acht jaar geleden kwam ik 
in de financiële problemen, maar daar bleef het niet bij. 
Van het één kwam het ander en ik kon het niet meer zelf 
oplossen. Filiz en Trudy haalden me over om mee te 
doen aan ‘Bakkie’. Al heel snel was ik met Sandra dege-
ne die het organiseerde. We stimuleren mensen om mee 

Bakkie-in-de-Buurt 
bindt buurtbewoners
Een oer-Hollands gratis bakkie koffie lokt iedere 

week zo’n 25 buurtbewoners naar Huis van de 
Buurt Vogelvlucht in Leiden Zuid West. Maar 
de koffie lijkt meer een alibi om in contact te 

komen met andere buurtbewoners en daarmee 
de eenzaamheid te ontvluchten. De bewoners 

komen vooral om de gezellige praatjes, de 
aandacht en in veel gevallen de ondersteuning 

omdat ‘het leven niet altijd meezit’. 

Trudy Polane
Sociaal Beheerder van 

Huis van de Buurt 
Vogelvlucht
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te doen, zorgen voor de koffie en de sfeer en we praten 
met de buurtbewoners.

Het is zo mooi dat je weer wat kunt betekenen voor 
mensen. Ik vind het heel goed dat ze hier de buurt-
bewoners stimuleren om zelf de touwtjes in handen te 
nemen. Ik organiseer nu ook de wandelgroep, waarbij we 
regelmatig met een groepje gaan wandelen, in de natuur 
of in Leiden. Ik weet heel veel van Leiden en het is leuk 
om dat te delen met anderen. Zo kom je weer in gesprek 
en in contact met allerlei mensen.”

Ida en Janneke
Ida (82) en Janneke (64) verloren allebei hun echtgenoot 
in de afgelopen twee jaar en kwamen er alleen voor te 
staan. “Ik miste mijn partner zo, dat valt niet te be -
schrijven”, zegt Janneke. Ze wist aanvankelijk niet wat 
ze daarmee aan moest. Ze dreigde in een isolement te 
raken tot een vriendin haar meenam naar de ‘Crea-Bea’ 
en ze zo kennis maakte met het Huis van de Buurt 
Vogelvlucht.

Ze sloot ook aan bij het Bakkie-in-de Buurt en leerde Ida 
kennen, die eigenlijk al kind aan huis was in Vogelvlucht, 
omdat haar overleden man er als vrijwilliger schaakacti-
viteiten organiseerde. “We delen verdriet en plezier,” 
zegt Ida, “want soms is het leven te zwaar en dan word 
je hier weer opgetild”. Janneke herkent zich daarin: “ik 
word vaak zo vrolijk van jou!”.

Nieuw doel in mijn leven
Sandra: “Ik heb het niet altijd even gemakkelijk gehad 
in mijn leven. Laten we het erop houden dat ik mentaal 
ups en downs ken. En dan gaat het soms weleens mis en 
kan je het niet meer in je eentje oplossen. Door die 
problemen kwam ik thuis te zitten en ging nauwelijks de 
deur meer uit. Filiz van het Sociaal Wijkteam en Trudy 
stimuleerden me om een bakkie in het Huis van de Buurt 
te komen doen. Het Bakkie-in-de-Buurt geeft me weer 
zin om op te staan”.

Het is mijn redding geweest. Ik kwam weer in contact 
met mensen. Samen met Kees zorg ik nu zelfs dat 
‘Bakkie’ goed blijft draaien. En inmiddels draaien we 
ook Lotgenotencontact, waar vrouwen elkaar opzoeken 
en ondersteunen. Als dit er allemaal niet was zou ik nu 
misschien in een diep gat zitten. Het heeft me een nieuw 
doel in mijn leven gegeven.” 

Ida en Janneke
Vrijwilligers

“Soms is het leven te  
zwaar en dan word je  
hier weer opgetild”.

Sandra
Vrijwilliger 
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wijken | Leiden Zuidwest

Sjuul Paauw
Sociaal werker wijk 

De Buurt Ontmoetings Plek (BOP) in een voormalig 
winkelpandje aan de Willem Klooslaan bestaat al sinds 
2004. Het was de eerste BOP in Leiden en als voorbeeld 
heel succesvol, want inmiddels zijn er al vier BOP’s. 

Sjuul Paauw, opbouwwerker bij Libertas Leiden, overleg-
de met Gemeente Leiden, politie en Woningstichting  
Ons Doel over de noodzaak tot meer verbinding tussen 
de bewoners in de wijk. Ons Doel had twee leegstaande 
winkelpandjes, die ze graag aan de wijk wilde ‘terugge-
ven’ en één daarvan, het hoekpand, werd als eerste BOP 
ingericht als laagdrempelige voorziening voor bewoners 
van de wijk. Inmiddels is die wijk flink veranderd. In de 
buurt van de BOP verrijst allerlei nieuwbouw, onder 
meer voor mensen met een beperking, maar ook voor 

een verzorgingshuis voor dementerende 
ouderen.

Meedoen is niet vanzelfsprekend
Sjuul Paauw mag je gerust onder het 
ouderwetse type opbouwwerker scharen. 
In goede zin wel te verstaan. “Iedereen 
moet volgens de politiek mee kunnen 
doen in de samenleving, maar de reali-
teit is dat het percentage dat aan de 
onderkant staat en niet mee kan of wil 

“In de BOP vonden emotionele  
vergaderingen plaats over de  
sloop- en nieuwbouwplannen  
in de wijk.”

BOP Willem Klooslaan
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Echte Boppers, die Ria, Sjaan en Abdallah

“Koffie?”, vraagt Sjaan als we aan de tafel gaan zitten 
die het middelpunt vormt van de BOP. Aan die tafel zijn 
al heel wat gesprekken gevoerd. Op deze druilerige 
donderdagochtend zitten er Ria, Sjaan en Abdallah. Ze 
zijn vaste vrijwilligers die dagelijks de buurtbewoners 
met koffie verwelkomen. ’Boppers’ noemen ze zichzelf 
wel eens spottend. Sjaan wordt de ‘opperbop’ genoemd. 
“Ik kom hier al 10 jaar en de laatste tijd bijna elke dag,” 
zegt Sjaan, “je ontmoet veel mensen en je kunt iets voor 
ze betekenen.” Dat beaamt Ria: “We zijn het aanspreek-
punt en helpen mensen op weg met regelingen en for-
mulieren. Soms doen we dat zelf, maar we verwijzen ook 
door naar het sociaal wijkteam in het Huis van de Buurt 
Vogelvlucht.” 

De Bop bemiddelt ook bij de inzet van klusjesmannen. 
Abdallah, 25 jaar geleden naar Nederland gekomen, is 
ook vrijwilliger en gastheer. Zijn vier volwassen kinde-
ren zijn het huis uit en hij is baanloos, nadat hij werkte 
bij een bouwbedrijf, het LUMC, een schoonmaakbedrijf 
en als chauffeur kinderen naar school reed. Hij is blij 
met dit vrijwilligerswerk: “Thuis zitten is maar saai”. 
Het gesprek gaat over de veranderende wijk, de nieuwe 
bewoners, de parkeerproblemen, de hangjongeren en 
het zwerfvuil. Soms met enige mismoedigheid, maar 
ook met optimisme, want al snel worden ideeën uitge-
wisseld wat de BOP kan betekenen voor de bewoners van 
het verzorgingshuis dat schuin aan de overkant wordt 
gebouwd. 

“Thuis zitten 
is maar saai.”

doen gegroeid is van 10% naar 15%”, meldt Sjuul veront-
waardigd. Voor haar is de BOP hard nodig en een plekje 
waar iedereen terecht kan. “Maar let wel, de BOP is van 
de buurt en wordt gerund door de buurt; de vrijwilligers 
hebben allemaal een eigen sleutel van de BOP, dat geeft 
hen verantwoordelijksgevoel.” Er is dan ook iedere dag 
zo’n vrijwilliger aanwezig die wijkbewoners ontvangt 
met een bakje koffie. 

De vrijwilligers helpen wijkbewoners zo nodig op weg bij 
vragen van allerlei aard. De BOP had een belangrijke 
functie bij de vernieuwing van de wijk. Die hakte er 
namelijk behoorlijk in. In de BOP vonden emotionele 
vergaderingen plaats over de sloop- en nieuwbouwplan-
nen. De rust daarover is inmiddels teruggekeerd. Maar 
begin 2018 was er weer reuring in de BOP toen er ter 
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen 
levendige discussie-avonden werden gehouden. “Om de 
politiek dichtbij te brengen”, zegt Sjuul trots. Dat lukte, 
zo was ook wethouder Marleen Damen van de partij. 
Sjuul Paauw blijft fanatiek voorvechter van de BOP:  
“Het is een plek waar je jezelf kunt zijn en mee kunt 
doen, het maakt niet uit wie of wat je bent.” 

BOP 4EVER

Het maakt niet uit wie of 
wat je bent.
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wijken | Professorenwijk Zuidoost

Social Sofa
In ontwikkeling 

Het is even zoeken naar de Buurtschuur die ooit de  
werkplaats van de tuinman was en later als opslagplaats 
dienst deed. De Buurtschuur staat scheef ingeklemd 
tussen wat oudere portiekwoningen en fietsenschuur-
tjes. Het is een ‘cadeau’ voor de buurt van 
Woningstichting Ons Doel en is bedoeld om de binding 
tussen de wijkbewoners te versterken. 

En dat lijkt te lukken, want op een koude en natte dag is 
in de Buurtschuur een aantal wijkbewoners druk bezig 
een bank van kleurige steentjes te voorzien. Het is een 
‘social sofa’ die, eenmaal af, een prominente plaats in 
het wijkparkje moet krijgen. Het samen plakken van de 

duizenden mozaieksteentjes blijkt een 
leuke en gezellige activiteit te zijn en 
aanleiding tot nieuwe contacten. Het 
plakken is niet de enige bindende buurt-
activiteit. Regelmatig gaat een groep 
wijkbewoners, gewapend met vuilnis-
zakken en knijpstokken als ‘prikkers-
groep’ de wijk in om zwerfvuil op te 
ruimen. Het zijn activiteiten die de 
wijkbewoners meer betrokkenheid en 
grip op hun eigen buurt geven. 

Regelmatig gaat een groep wijk- 
bewoners de wijk in om zwerfvuil  
op te ruimen. 

Buurtschuur, van wijk- 
wens tot werkelijkheid
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Manon van der Hoeven 
Sociaal werker wijk

René 
Buurtbewoner

“Het is leuk om iets 
concreets te doen”.

Waarom een Buurtschuur?
“Met het sociaal wijkteam constateerden we in 2016 dat 
we veel cliënten in de wijk hadden. We hebben toen met 
de wijkagent en met collega Ali el Ali, de wijkopbouw-
werker, het project ‘wijkwensen’ bedacht”, vertelt 
Manon van der Hoeven, sociaal werker. 

Op 350 adressen werd een kerstwens bezorgd met de 
vraag wat de wijkbewoner zelf wenst voor de buurt. “We 
hebben de wensen persoonlijk op alle adressen opge-
haald en er een kerstboom mee volgehangen” zegt Ali. 

De belangrijkste wens was om de buurt opgeruimder en 
netter te maken. Bij de kerstboom werd een kerstborrel 
georganiseerd en ontstonden de eerste contouren van 
een wijkbewonersoverleg. “We betrokken Woning-
stichting Ons Doel erbij en zij kwamen met de 
Buurtschuur op de proppen. Een lumineus idee, omdat 
het een echte klusplek is waar bewoners samen aan de 
slag kunnen voor de buurt”, zegt Ali. Nu is er regelmatig 
overleg over de voortgang van de Buurtschuur en activi-
teiten in de wijk. 

Verbinden
Renée is musicus en woont in de Professorenbuurt:
“Mensen met elkaar verbinden is mijn belangrijkste 
motivatie om mee te doen. Het is leuk om iets concreets 
te doen. Je kunt lekker kletsen en nieuwe mensen leren 
kennen. Ik doe het vooral om meer verbinding te krijgen 
in de wijk. Een gezellige wijk voelt veiliger en verhoogt 
het woongenot. Ik ben erbij betrokken omdat ik op een 
bepaald moment even thuis kwam te zitten en behoefte 
had om wat zinnigs te doen. Ik kreeg ook zo’n kaartje 
van wijkwensen in de bus en ben van het begin af aan 
betrokken bij allerlei activiteiten. 

De Buurtschuur geeft veel mogelijkheden, ik denk aan 
gezamenlijk opknappen van fietsen, onderhoud aan 
rollators, het verzamelpunt (met koffie!) voor wandelin-
gen en misschien wel films vertonen. Maar eerst die 
social sofa afmaken en uit de schuur zien te krijgen. Dat 
ding is van beton en weegt volgens mij wel 600 kilo.” 

Ali el Ali 
Sociaal werker wijk
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• Morschwijck

• Het GebouwRijnsburgersingel •
• De Kooi

• Matilo
• LorentzhofHerenstraat •

Willem  
Klooslaan •

Buurtschuur
• Franchimontlaan

Vogelvlucht •
Rijn en Vliet •

De Parelvissers •

Robijnhof •

• Op Eigen Wieken

Stevenshof • 

Libertas Leiden | Onze locaties
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huizen van de buurt | Morschwijck 

Valentijn Canno
Sociaal beheerder 

Dinsdagmiddag vijf uur, zo’n dertig gasten, overwegend 
‘op leeftijd’ hebben in Huis van de Buurt Morschwijck 
hun plekje ingenomen aan een mooi gedekte tafel. “Wat 
eten we?”, roept de oudste gast (90 jaar), want dat is 
iedere twee weken een verrassing. Zuurkoolschotel met 
tortellinisoep vooraf en een toetje, zo blijkt het. Sociaal 
beheerder Valentijn Cannoo is met vier vrijwilligers druk 
in de weer om de gasten van een driegangenmaaltijd te 
voorzien. Die betalen daar (graag) maar €5 voor. 

Pittige wijk
Valentijn Cannoo is ook deze avond de spin in het web. 
Hij regelt, proeft, geeft aanwijzingen, checkt de tempe-
ratuur van de oven en maakt praatjes met de gasten. Het 
komt nu goed uit dat Valentijn, die zelf ooit kok was, 

regelmatig even kan bijspringen. “Dit is 
best een pittige wijk, een heel divers 
publiek, allochtonen, vluchtelingen, 
oorspronkelijke wijkbewoners, veel 
verschillende nationaliteiten”, zegt 
Valentijn, “met de Buurttafel creëren we 
een soort tweede thuis, als de wijkbewo-
ners eenmaal over de drempel zijn, 

komen ze ook voor andere activiteiten. En de Buurttafel 
loopt goed, er is veel animo voor”, zegt Valentijn,  
“misschien gaan we wel een tweede tafel starten.”

“Met de Buurttafel creëren we 
een soort tweede thuis”.

Veel animo voor  
Buurttafel Morschwijck 
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“Je houdt elkaar ook een 
beetje in de gaten.  
Het helpt tegen de 
eenzaamheid.”

Martin kan niet stilzitten
Martin Stapper (links op de foto) is het prototype van de 
gedreven vrijwilliger die zich op allerlei plekken inzet 
om “iets voor anderen te betekenen”, zoals hij zegt. 
Hier helpt hij het eten klaarmaken, uitserveren, oprui-
men en na afloop de boel weer schoonmaken. 
Onvermoeibaar is hij in de weer. Dat hij een bezig mens 
is, blijkt uit de opsomming van activiteiten die hij alle-
maal doet: hij werkt bij Eurotransplant, is klusjesman in 
de flat, doet sociaal werk bij de kerk, is in de weer bij de 
harttrimclub en helpt bij het stoomtreintje in 
Valkenburg. Wat drijft Martin? “Ik kan niet stilzitten, 
wil actief bezig zijn, maar nog belangrijker, ik vind het 
heerlijk om mensen te helpen.” 

Het helpt tegen de eenzaamheid
Jan, deelnemer (rechts op de foto): “Het duurde even 
voordat ik hier naar binnen stapte. Ik had eerst zoiets 
van: ik ga toch niet bij al die ouwe knarren zitten eten. 
Verkeerde grootsigheid, hé. Iemand nam me twee jaar 
geleden mee en ik ben niet meer weg geweest. Ik ken nu 
veel meer mensen, die zie je dan weer bij de Jumbo en 
dan maak je een praatje. Je houdt elkaar ook een beetje 
in de gaten. Het helpt tegen de eenzaamheid. En ze 
hebben me hier ook geholpen bij het aanvragen van 
subsidie voor een driewielfiets, ik heb evenwichtsstoor-
nissen en kan niet meer op een gewone fiets. Ik vind de 
Buurttafel een uitkomst, je zit toch tussen lotgenoten en 
je kan je ouderdomsgedoe met elkaar delen.” 

UITGELICHT | MORSCHWIJCK

Huis van de Buurt Morschwijck is centraal gelegen in 
de wijk. Tal van activiteiten vinden er plaats. 
Een prachtige grote zaal biedt mogelijkheden voor 
verschillende soorten bijeenkomsten.
Het Sociaal WijkTeam (inclusief GGZ-wijkagent en 
Kwadraad) houdt spreekuur in Morschwijck.

Openingstijden: ma. 08.00-17.00 uur / 
di. t/m do. 08.00-23.00 / vr. 08.00-12.30 uur
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iDOE | interview met Kirsten Zitman

De computer zoemt constant. Het scherm staat 
open op de vacaturebank van iDOE. “Altijd 

wat te doen, het staat nooit stil”. Er komen 
vacatures bij en er moeten er weer af als ze er 
te lang opstaan. “Het is net een levend wezen: 
het beweegt, is elke dag weer anders. Mensen 

reageren via de vacaturebank of site”. 

De kern van iDOE is dat het mensen ondersteunt zich 
vrijwillig in te zetten. Een uitgebreide vacaturebank 
helpt mensen een leuke en voor hen geschikte plek te 
vinden. Organisaties kunnen aangeven wat ze nodig 
hebben aan kwaliteiten. Mensen zelf kunnen aangeven 
waar hun voorkeuren en talenten liggen. “De vacature-
bank kan zelf matches voorstellen. Een slim ding”. 

Meer dan 600 vacatures staan er gemiddeld wel open, 
vraag genoeg dus. Jaarlijks vinden ruim 700 mensen een 
plek via deze digitale marktplaats. Iedereen kan gratis 
de vacaturebank gebruiken om een plek te vinden. Het is 
echter wel alleen voor organisaties of initiatieven die 
zonder winstoogmerk werken, want we zijn er niet om 
commerciële bedrijven te helpen. We selecteren wat er 
op onze vacaturebank staat. We houden ook goed bij of 
het niet dicht slibt met vacatures die er te lang op staan. 
En mensen stellen vragen via de site. “Het is niet voor 
niets dat ik er veel tijd aan besteed, het heeft aandacht 
nodig”.

Kirsten Zitman mag iDOE vertegenwoordigen. Ze geeft 
aan wat er zo leuk aan is: “Het zijn vooral de contacten 
met al die organisaties en vrijwilligers die het meeste 
energie geven. Er zijn zoveel bevlogen mensen die zich 
inzetten voor anderen en goede doelen. Het is geweldig 

iDOE als geheel

Kirsten Zitman
Teammanager iDOE
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“Het is niet voor niets dat ik er veel tijd 
aan besteed, het heeft aandacht nodig”.

UITGELICHT | PROJECT DOOR

Project Door zetten we in om mogelijk meer mensen 
een rol te geven in de Leidse samenleving met als 
groter uitgangspunt: alle Leidenaren nemen deel aan 
de maatschappij. Project Door gaat inventariseren 
welke mensen buiten de boot van de hulpverlening 
vallen, hoe zij het beste geholpen kunnen worden en 
waar de kansen liggen om mensen een stapje verder 
op de participatieladder te helpen. De medewerker 
van Project Door is er om het eerste contact met 
deze mensen te leggen en dan om een stappenplan 
te ontwikkelen en uitvoeren richting duurzame 
participatie.

om deze mensen te ontmoeten, met alle talenten die er 
zijn en kansen die mensen pakken”. 

Enthousiast gaat ze verder. “iDOE is actief op zoveel 
vlakken. We hebben open contactpunten in de stad, 
waar mensen ons kunnen spreken. We bieden cursussen 
en trainingen aan voor organisaties en vrijwilligers. 
Maar we ondersteunen ook de organisatie van de Leidse 
Vrijwilligersprijs, organiseren zelf de jaarlijkse waarde-
ringsactie voor vrijwilligers, voeren de Beursvloer uit, 
zetten mensen met GGZ-problemen toe tot vrijwillige 
inzet en richten ons op jongeren. Met de maatschappe-
lijke dienstplicht die er aan komt, is dat weer een hele 
uitdaging!

We zijn actief om mensen kansen te bieden een tegen-
prestatie te leveren voor de uitkering die zij krijgen. We 
ondersteunen ook nog Verder, scholing voor en door 
vrijwilligers. We zijn actief in Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest en gaan ook in Zoeterwoude aan de slag.  
Wat een dynamiek! 

Vanuit iDOE verlenen we veel verschillende diensten. 
Een ander voorbeeld is het Project DOOR. We bezoeken 
mensen die al lang een uitkering ontvangen, om met 
hen samen te bekijken wat er toch mogelijk zou zijn om 
weer uit huis te komen. “We komen veel problemen 
tegen. Gewoon heel lang geen werk hebben, is heus  
niet zo gewoon: er speelt vaak veel meer mee”. 

iDOE heeft zich in 2017 als kennis- en adviescentrum 
wederom vol enthousiasme ingezet voor de ondersteu-
ning van vrijwillige inzet in Leiden.

iDOE | 4 BASISDIENSTEN

1. Informatie en advies (informeren en adviseren van 
organisaties en vrijwilligers)

2. Matching (matchen van vacatures en vrijwilligers)
3. Deskundigheidsbevordering 
4. Promotie (van vrijwillige inzet en vacatures).

Gezien alle ontwikkelingen in de maatschappij is het 
nodig om voor deze basisdiensten meer structurele 
financiële ruimte te krijgen. 
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huizen van de buurt | Een Goede Buur

Het gaat om wat we  
gezamenlijk kunnen 

betekenen voor de 
wijkbewoners”

Erik Olijerhoek
Projectleider van ‘Een Goede Buur’

“Kom maar naar de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) in 
de Herenstraat”, had Erik gezegd voor het interview 
over het project ‘Een Goede Buur’. Die plek koos hij 
niet voor niets, blijkt in het gesprek; hij ziet de BOP als 
goed voorbeeld van het concept ‘Een Goede Buur’.  
“Dan gaat wel het logo van Libertas Leiden eraf, want 
we gaan dit doen voor iedereen en daar hoort een nieuw 
logo bij. Het gaat om wat we gezamenlijk kunnen 
betekenen voor de wijkbewoners”. Erik is een bevlogen 
projectleider van ‘Een Goede Buur’, een idee van Radius 
Welzijn en Libertas Leiden, waar inmiddels Kwadraad 
(maatschappelijk werk) en MEE (gericht op mensen 
met een beperking) bij aangehaakt zijn. 

Een aanspreekpunt voor alle vragen
Ambitieus doel is om alle zorg- en welzijnsactiviteiten 
te stroomlijnen en te bundelen, zodat er een helder en 
overzichtelijk aanbod voor de burgers komt. »

 Leids zorg- en welzijnswerk onder één vlag 

‘Een Goede Buur’ 
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huizen van de buurt | Een Goede Buur “Dat aanbod is dan toegankelijk onder de gezamenlijke 
vlag ‘Een Goede Buur’”, zegt Erik. “Dat komt dan ook op 
de gevel te staan van de Buurt Ontmoetings Plek (BOP) 
van Libertas Leiden en bijvoorbeeld het Trefpunt van 
Radius”, neemt Erik een voorschot op de toekomst. We 
richten gezamenlijke aanspreekpunten in de wijken in. 
En dat doen we dus op fysieke plekken, maar ook op 
internet. Daar zouden we mooi kunnen aansluiten op 
Buurbook (link: https://leiden.buurbook.nl), een 
bestaande site van de gemeente Leiden.”

Van schuldhulpverlener tot bridge
Wat hebben de wijkbewoners straks aan ‘Een Goede 
Buur’? “Je kunt er voor van alles terecht.Voor vragen, 
advies of om de weg te vinden naar activiteiten die je 
leuk vindt. Denk aan het invullen van formulieren, 
woonvragen, mantelzorg, matching van vraag en aanbod 
(BUUV), schuldhulpverlening, maar ook groepsactivitei-
ten die helpen om contacten te leggen en te onderhou-
den. Klaverjassen of bridgen bijvoorbeeld.” Ook de 
sociale wijkteams zijn via Een Goede Buur toegankelijk. 
Vragen zijn soms de eerste stap, waar nog meer aan de 
hand is. In Een Goede Buur willen we dat onderscheid 
snel kunnen maken. Dan staat het sociale wijkteam 
paraat om in te springen. Zo ontstaat er een nog directe-
re lijn tussen allerlei activiteiten en de inzet van het 
sociale wijkteam.

Successtory?
Of het een haalbaar plan is, is voor Erik niet de vraag. Hij 
merkt aan alles dat dit de toekomst is, organisaties 
nemen zelf contact op om mee te doen. “Ik vind het 
moedig wat de organisaties willen doen”, zegt Erik. 
Daarmee bedoelt hij dat deze organisaties zich open en 
kwetsbaar willen opstellen om samen sterker te zijn om 
vooral de burgers beter te kunnen helpen. Ook de 
gemeente Leiden lijkt achter het initiatief te staan. 
“Mooi toch?”, glimlacht Erik, “samenwerking is de 
tendens, samen sterker geldt hier echt.” 

“Hij merkt aan alles  
dat dit de toekomst is”.
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wijken | Buurthuis de Kooi - Leiden Noord

De prima, swingende muziek slaat aan bij de buurtbe-
woners die, met een glaasje fris of een wijntje onder 
handbereik, na elk nummer enthousiast klappen. De 
band is duidelijk geïnspireerd en zet onvermoeibaar 
steeds een volgend nummer in.

Ruim honderd wijkbewoners zijn op deze zondagnamid-
dag op de matinee afgekomen die elke twee weken  
tussen oktober en april in het Huis van de Buurt De Kooi 
wordt georganiseerd. Elke keer een ander programma,  
de ene keer door en voor wijkbewoners (een dansschool 
bijvoorbeeld, de muziekschool of een buurtbewoner die 
goochelt) en de andere keer een Iers koor, of een thea-
tergroep. De entree is gratis. Fonds 1818 draagt een 
finan cieel steentje bij door een aantal optredens te 
bekostigen.

Na de matinee krijgen 60 wijkbewoners voor €5 per 
persoon nog een driegangendiner dat door vrijwilligers 
word klaargemaakt. Voor matinee en diner werkt 
Libertas Leiden nauw samen met stichting Tam Tam.

 

Zondagmiddagmatinee 
en diner

De echte zondagmiddagmatinee bestaat nog in 
Leiden, elke twee weken in het Huis van de Buurt 

De Kooi. Dit keer met een swingende big band, ruim 
honderd buurtbewoners en een echte, gezellige 

zondagnamiddagsfeer. Na het optreden schuiven 
zestig bewoners aan voor het diner.
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Riky van Went, sociaal werker in de wijk

“De zondag kan anders 
verdraaid lang duren.”
“We zijn begonnen met zondagmiddagpodia. We hoor-
den van veel wijkbewoners dat ze de zondag vaak maar 
moeilijk doorkwamen en zich eenzaam voelden. Ja, 
wachten of de kinderen misschien komen en dat was 
ook vaak een reden om niet de deur uit te durven gaan. 
Maar op een gegeven moment begon het te lopen en 
werd het steeds groter. In het begin hadden we wel eens 
moeite om artiesten te krijgen. Die hadden een negatief 
beeld van het Huis van de Buurt De Kooi, maar inmid-
dels komen ze graag! Het is dan ook altijd reuze gezellig 
en de wijkbewoners kijken er echt naar uit.”

Bart, vrijwilliger en kok

“Van een compliment ga 
ik gloeien.”

“Als iemand naar me toekomt en zegt dat hij weer zo 
lekker heeft gegeten, dan ga ik gloeien. Daar doe je het 
voor. Ik ben gewend om voor grote groepen te koken, ik 
heb vroeger onder meer als kok bij Van der Valk gewerkt, 
Haagsche Schouw, Avifauna, noem maar op. Mensen 
zeggen wel eens dat ik ouderwets kook, dat bedoelen ze 
als compliment. Het zijn vaak oudere mensen die alleen 
thuis zitten en wij geven ze hier het gevoel dat ze echt 
uit eten zijn met elkaar. Ik draai al 15 jaar als vrijwilliger 
en inmiddels als voorzitter, mee in Stichting Tam Tam, 
waarbij we mensen bij elkaar willen brengen. 
Multicultureel, jong en oud, wat dan ook. Vroeger orga-
niseerden we een tiendaags feest in een enorme tent. Nu 
doen we allerlei dingen, zoals salsales en deze matinee 
en diner. Ik vind dit prachtig werk, mensen de deur uit 
krijgen en een fijne dag bezorgen.”

Truus, wijkbewoner

“Ik heb het naar mijn zin 
onder de mensen.”

“Het is heel gek, ik ben graag op mezelf en kan me prima 
alleen vermaken, maar ik kijk wel enorm uit naar de 
matinee en diner. Mijn man overleed dertig jaar geleden, 
dus ik ben alleen-zijn wel gewend. Maar hier kom ik 
altijd, zelfs als het slecht weer is of gesneeuwd heeft. Ik 
ontmoet hier vaak dezelfde mensen en dat worden dan 
kennissen van je. Nee, geen vrienden, we komen niet bij 
elkaar op verjaardagen of zo. Ik doe aan veel buurtactivi-
teiten mee, koffie drinken, breien voor allochtonen en 

‘Old Queens day’. Als ik dit niet had...? Tja, dan zou ik 
misschien in een diep gat vallen. Ik heb het naar mijn 
zin onder de mensen.” 
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projecten | Jong WijkTalent

“Zakgeld verdienen met een bijbaantje helpt 
jongeren en helpt de samenleving,” was het 

uitgangspunt van een initiatief (Zakgeldbureau) 
dat Libertas Leiden een paar jaar geleden startte 

en dat leidde tot het project ‘Jong WijkTalent’.

Jongeren leren werkenderwijs (en betaald) vaardighe-
den, zoals samenwerken, het accepteren van gezag en 
het leggen van contacten. Ze krijgen namelijk coaching- 
on-the-job van sociaal werkers en stagiaires. Het werk 
bestaat uit onder meer het netjes maken van de wijk, 
folders uitdelen, helpen bij kooklessen aan kinderen. 
Maar dat is voor sociaal werker Yasmina Reggani niet 
genoeg. Ze werkt nu met de jongeren aan de projecten: 
‘De Ideale Wijk’ en ‘Kokend Vloggen’.

Bijbaantje met sociale vaardigheden
Op de eerste etage van de Buurt Ontmoetings Plek aan 
de Willem Klooslaan is een heus kantoor ingericht waar 
de jongeren van het Jong WijkTalent verzamelen als ze 
aan het werk gaan, maar ook aan hun project werken. 
Naast vuilgrijpers en vuilniszakken liggen er beschreven 
flipovervellen klaar. Yasmina Reggani blijkt een gedre-
ven en ambitieus sociaal werker, die naast haar werk ook 
nog pedagogiek studeert aan De Haagse Hogeschool. In 
haar MBO-opleiding ondervond ze regelmatig onbegrip 
over de positie van migranten met een andere culturele 
achtergrond: “Ik was verbaasd over de ouderwetse 
opvatting over integratie en problemen daarbij, terwijl 
ik zelf hét voorbeeld ben van opgroeien binnen twee 
culturen”. Ontstond daar haar gedrevenheid voor sociaal 
werk? Ze vertelt enthousiast over het project. Vóór haar 

Jong WijkTalent
van zakgeldbaan naar 
verbeteren van de buurt
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Zakaria, Maily en Donya

De Ideale Wijk is gezellig

Aan het eind van een zonnige woensdagmiddag werken 
er drie jongeren aan het project ‘De Ideale Wijk’. Zakaria 
volgt een VMBO-opleiding op het Bona en wil later iets 
met zijn handen gaan doen: “Iets in de bouw, timmer-
man of loodgieter.” Maily heeft een duidelijker toe-
komstideaal: “Ik wil iets met design gaan doen, tijd-
schriften maken bijvoorbeeld.” Maily en Donya doen de 
HAVO op het VlietlandCollege. De toekomst boeit nog 
niet zo, eerst die school maar eens door zien te komen: 
“Het leukste aan school is als je naar huis mag”, zegt 
daar iets over. Meedoen aan Jong Wijktalent is leuk. 
Zakaria vindt het vooral gezellig: “Je maakt nieuwe 
vrienden en je verdient wat”. Hij vindt het leuk om 
zwerfvuil in de wijk op te ruimen: “Ik word er zelf ook 
netjes van”. Maily en Donya vinden geld verdienen 
eigenlijk net zo belangrijk als vriendinnen leren kennen 
bij Jong WijkTalent.

Het project De Ideale Wijk vinden ze interessant. Voor 
Zakaria is zo’n wijk vooral ‘gezellig’, de meiden hechten 
aan ‘schoon’ en ‘groen’. Zakaria houdt een pleidooi voor 
meer hangplekken in de wijk: “Dan trappen jongeren 
minder rotzooi als ze een eigen plek hebben.” Het gaat 
verder over het voorbereiden van de speeddate voor 
buurtbewoners. Hoe gaat dat in zijn werk? “We willen 
buurtbewoners bij elkaar aan tafel zetten en elkaar 
vragen laten stellen, want daardoor krijgen ze meer 
contact met elkaar.” De Ideale Wijk is dus schoon, heeft 
hangplekken en er is geen rotzooi en de mensen kennen 
elkaar. Gezellig dus! 

Bedoeling is dat de 
teams gaan ‘battlelen’. 
Ze bereiden dan een 
maaltijd voor buurt-
bewoners die mogen 
beoordelen wie het 
beste is.

tijd ontstaan vanuit het ‘Zakgeldbureau’ en gericht op 
een bijbaantje voor jongeren van 12 tot 15 jaar, die dank-
zij coaching ook sociale vaardigheden leren. 

Het Zakgeldbureau werd ‘Jong WijkTalent’, waar 
Yasmina nu met de jongeren werkt aan hun ‘skills’: 
‘waar ben je goed in’, ‘hoe profileer je jezelf’ en ‘hoe kun 
je je sterke punten gebruiken in je werk’. Die skills 
zetten de jongeren in bij het project ‘De ideale wijk’’. Ze 
brainstormen hoe zo’n wijk eruit zou zien en ze beden-
ken concrete plannen om dat ook echt toe te passen: 
speeddaten voor buurtbewoners bijvoorbeeld. Yasmina 
zit bepaald niet stil en is alweer met een volgend project 
bezig. Onder de vlag ‘Wijkacademie voor Jongeren’ gaan 
jongeren in twee teams koken en vloggen. De teams 
kunnen gebruik maken van een kok en een diëtist (het 
gaat ook om een gezonde leefstijl). Bedoeling is dat de 
teams gaan ‘battlelen’. Ze bereiden dan een maaltijd 
voor buurtbewoners die mogen beoordelen wie het beste 
is. Gezien het aanstekelijke enthousiasme van Yasmina 
gaat dit vast lukken. 
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projecten | Buurtbemiddeling

GOEDE BUREN
BETERE BUURTEN

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies 
op te lossen. Betrokkenen moeten wel de 
intentie hebben er uit te komen, want ze 

moeten uiteindelijk zelf met elkaar verder.

Waarom is er buurtbemiddeling?
Rudo Jockin, coördinator buurtbemiddeling: “Wij vinden 
het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een 
buurt waar bewoners elkaar groeten en elkaar zonodig 
een helpende hand bieden.” Als dat niet meer lukt, dan 
is het belangrijk dat er snel ondersteuning is om de 
situatie niet nog verder uit de hand te laten lopen. 
Burenruzies komen overal voor, soms door kleine irrita-
ties die niet uitgesproken worden. “Zonde, want kleine 
irritaties kunnen uitgroeien tot vetes”.

Waarom werkt het?
Rudo: “Bij elk conflict is het beter dat de betrokkenen 
zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij 
een oplossing oplegt. Zo is de kans groter dat de mensen 
weer samen verder kunnen”. Buren die in conflict zijn 
met elkaar moeten open en eerlijk met elkaar kunnen 
praten over hetgeen hen dwars zit. En daarmee leggen 
ze een basis om samen een oplossing te vinden. Maar 
veel mensen kunnen daar wel wat deskundige onder-
steuning bij gebruiken. 

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
Er is een centrale plek waar de vragen binnen komen. 
Samen met Anja Greve en Yvonne van Trierum, bemenst 
Rudo het coördinatiepunt. “Er komt een verzoek voor 

Buurtbemiddeling: 
denken in oplossingen

Rudo Jockin
Coördinator 

buurtbemiddeling
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GOEDE BUREN
BETERE BUURTEN

bemiddeling binnen. We zoeken uit of het conflict 
bemiddelbaar is. Soms zijn de gemoederen al zo opgelo-
pen en is er al zoveel gebeurd, dat bemiddeling niet 
meer aan de orde is.” Als het wel mogelijk lijkt om tot 
oplossingen te komen vormt de coördinator buurtbe-
middeling een team van twee bemiddelaars. De bemid-
delaars leggen contact met de betreffende buren. De 
bemiddelaars houden een kort voorgesprek/intake. 
Daarna volgt een bemiddelingsgesprek op een neutraal 
terrein. Deelname aan bemiddeling gebeurt op basis van 
vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend.

Hoezo niet vrijblijvend?
Om tot een oplossing te komen moeten mensen bereid 
en in staat zijn naar elkaar te luisteren en zich in te 
spannen om er samen uit te komen. Een geslaagde 
bemiddeling sluit af met onderlinge afspraken, waar 
mensen achter staan. De mensen verbinden zich aan 
deze afspraken. Na enige tijd wordt met betrokkenen 
contact opgenomen om te vragen hoe het gaat en of de 
gemaakte afspraken naar tevredenheid zijn en werken. 
Rudo: “Het lukt niet altijd natuurlijk. Soms blijkt de 
situatie al zo uit de hand gelopen, dat bemiddeling toch 
niet meer lukt. Dan kan er ook coaching worden aange-
boden aan één of beide buren. Of de coördinator kan 
doorverwijzen naar bijvoorbeeld het sociaal wijkteam 
voor verdere hulp ”.

Wie doet de bemiddeling?
Getrainde vrijwilligers, de bemiddelaars, luisteren naar 
het verhaal van beide betrokkenen. Ze geven geen oor-
deel, zijn en blijven neutraal. Het is de bedoeling dat de 
ruziënde buren onder begeleiding van de bemiddelaars 
zelf samen hun conflict oplossen. “Zonder hen, geen 
bemiddeling. Getraind, ervaren, betrokken en deskundig 
vormen zij de stevige basis van buurtbemiddeling”. 
De meeste bemiddelaars hebben een opleiding als medi-
ator en allen hebben een training buurtbemiddeling 
gevolgd. De bemiddelaars werken allemaal vrijwillig. 
Rudo komt nog extra terug op de geheimhouding. 
“Uiteraard hebben bemiddelaars een geheimhou-
dingsplicht”. Het is belangrijk dat iedereen weet dat 
informatie niet zomaar naar derden gaat.

Buurtbemiddeling: 
denken in oplossingen

Voor wie is buurtbemiddeling bedoeld?
Buurtbemiddeling Leiden is voor inwoners van Leiden 
en omstreken, die in een conflictsituatie zitten of drei-
gen te komen. Van betrokkenen wordt verwacht dat ze 
nadenken over een acceptabele oplossing voor alle 
betrokkenen en hier ook aan meewerken. “Als de 
gemoederen hoog zijn opgelopen dan is dat niet altijd 
gemakkelijk. Juist een “deskundige vreemde” kan dan 
helpen”.

Kost het wat?
“We hebben afspraken met woningcorporaties en 
gemeenten om een bepaald aantal bemiddelingen te 
doen. Zij vragen die vaak aan, hoewel het ook van de 
mensen zelf kan komen. Zolang we binnen die afspra-
ken blijven gaat het goed. Voor de betrokkenen zijn er 
nooit kosten verbonden aan bemiddeling”.
 
Buurtbemiddeling is niet geschikt bij: zware mishande-
ling, heftige alcohol- of drugsverslaving, buitensporige 
agressie, crisissituaties, conflicten binnen één familie, 
onenigheid met instanties en burenruzies waarbij zware 
strafbare feiten zijn gepleegd. 
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iDOE | training Vrijwilligersbeleid en -Management

Hoe zorg je ervoor dat de vrijwilliger zich 
belangrijk en gewaardeerd voelt en zich 

verbonden voelt aan de organisatie. Maar 
ook dat de match tussen de vrijwilliger en 

organisatie goed is en de taken en inzet van de 
vrijwilliger goed geregeld zijn. Dus: hoe zorg je 

dat de vrijwilligers goed in het organisatieplaatje 
passen? Dat is waar iDoe zich al een aantal jaren 
mee bezig houdt. Één van hun activiteiten is het 

geven van trainingen aan organisaties.

Veertien deelnemers van een grote variatie aan Leidse 
organisaties kent de training Vrijwilligersbeleid en –
management die Anke Breur van iDoe samen met Katja 
Willems ieder jaar verzorgt. In vier dagen wordt hard 
gewerkt aan een beleids- en uitvoeringsplan voor de 
eigen organisatie. Na deze training stapt de cursist de 
deur uit met een concreet plan, afgestemd met (en op) 
de eigen organisatie en direct toepasbaar. Én met een 
certificaat waar de deelnemer behoorlijk trots op is.

Een professioneel  
vrijwilligersplan, dat echt 
werkt!

Anke Breur: “Vrijwilligers beginnen vaak met de beste 
bedoelingen en ook organisaties maken graag gebruik 
van hun talenten. Er is steeds meer vraag naar vrijwilli-
gerswerk en veel organisaties zijn er afhankelijk van.  
Het volstaat niet meer om mondeling wat afspraken te 
maken. Organisaties moeten bewust nadenken over hun 
visie en hun beleid met betrekking tot het inzetten van 
vrijwilligers. En vooral de zaken goed op papier zetten. 

Het draait allemaal 
om vrijwilligers

Anke Breur
Cursusleider iDOE
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En zo ontstaat er een professioneel plan, maar wel 
eentje dat goed werkbaar is. 

Waarom werk je met vrijwilligers, wat dragen ze bij, hoe 
houd je ze gemotiveerd, wat kan je van ze vragen, hoe 
waardeer je ze, hoe beschrijf je hun rol, hun taken en 
hoe leg je alles vast? Allemaal vragen die we stellen om 
hen te helpen één en ander expliciet te maken. In de 
training werken we vier dagen (elke twee weken een 
dag) aan een beleidsplan over het inzetten van vrijwilli-
gers in hun organisatie. Vrijwel zonder huiswerk. We 
hebben een handig format ontwikkeld en dat vullen we 
stap voor stap in met de cursisten. Uiteraard helemaal 
toegeschreven op hún organisatie. We willen dan ook 
dat de deelnemers het tussentijds bespreken met hun 
bestuur. Ik vind het prachtig om een training op te 
zetten en te geven om mensen aan het denken te zetten 
en hen tools te geven waarmee ze direct de kwaliteit 
kunnen verbeteren. Het concrete handvat om meteen 
mee aan de slag te kunnen. 

Met 30 vrijwilligers moet 
je de boel wel op orde 
hebben
Jorinde: “Molens zijn mijn leven. Het is mijn beroep bij 
‘De Hollandse Molen’, maar ik ben ook nog vrijwilligers-
coördinator bij Molenstichting Leiden, waar we vijf 
molens beheren en bij twee ervan ben ik hoofdmole-
naar, namelijk Molen De Put en de Stadsmolen. 
Molenstichting Leiden is in 2016 geformaliseerd en 
daarna qua financiën en subsidie ingericht. We begon-
nen met drie vrijwilligers, voornamelijk familie en 
vrienden, maar geleidelijk groeiden we tot 30 vrijwilli-
gers. Met je vrienden kun je dingen wel onderling rege-
len, maar nu kregen we vrijwiligers van buitenaf en dat 
vraagt om duidelijkheid. Temeer omdat veiligheid in een 
molen een groot issue is. Vrijwilligers begeleiden ook 
bezoekers bij openstelling en in zo’n molen zijn er 
allerlei risico’s voor bezoekers. We kregen te maken met 

ARBO-regelgeving, risicomanagement, roosters opstel-
len, taakverdelingen, en noem maar op. Maar je moet 
ook de verantwoordelijkheden benoemen en wij gaan 
daarom echte contracten aan met de vrijwilligers. Deze 
cursus geeft mij een goed kader en allerlei tools die ik zo 
kan gebruiken. Ik sta nu sterker in mijn schoenen en 
kan nu met meer recht van spreken bepalen wat we 
kunnen en mogen vragen van vrijwilligers. Het helpt me 
enorm om van ‘vrijwilligersvrienden’ te groeien naar 
een meer professionele organisatie van vrijwilligers.”

Wij hebben 
eigenlijk  
150 vrijwilligers
Jeanine: “Kort door de bocht gezegd vormen we met 
Lumen een tweede thuis voor mensen met een GGZ-
problematiek. Wie bijvoorbeeld een psychiatrische 
achtergrond heeft en niet lekker in zijn vel zit, kan bij 
ons op de Hooijgracht binnnenlopen. En we hebben een 
behoorlijke aanloop van mensen met verward gedrag, 
die vaak niet in de officiële opvang terecht kunnen. Wij 
zijn een veilige plek waar het niet gek is om raar te doen. 
We geven mensen die bij ons komen graag een taak en 
zo worden cliënten vrijwilligers. Zo hebben we eigenlijk 
150 vrijwilligers… Lumen is een organisatie na fusie 
waar we bezig zijn om de boel geolieder te laten lopen. 
Dat geldt ook voor de vrijwilligers, zij gaan veel meer 
duidelijkheid krijgen. Deze cursus helpt me daar enorm 
bij.” 

Jorinde
Cursist en molenaar

Jeanine
Cursist, werkt bij  
Stichting Lumen
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