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Voorwoord
In dit jaarverslag is te lezen waar Stichting Welzijn Diemen (SWD) met de medewerkers en vrijwilligers 
in 2017 aan hebben gewerkt. Bij de verschillende activiteiten is steeds het uitgangspunt dat we 
mensen (groot, klein, jong, oud) stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving. 
Het accent van ons werk ligt op preventie. Welzijn voorkomt zorg en hulp.
Stichting Welzijn Diemen heeft een stevige positie ingenomen door de regie te nemen in de 
preventieve zorg in Diemen. Dit hebben wij gedaan door:
•  Goed te signaleren waar er behoefte is aan (preventieve) zorg.
•  Nieuwe samenwerkingsvormen op te zetten met partners (met name de zorgorganisaties).
•  Nieuwe projecten op te zetten in het bijzonder gericht op kwetsbare doelgroepen, om deze toe te 
    leiden naar reguliere activiteiten.
•  Nieuwe projecten te lanceren die preventieve maatwerkbegeleiding bieden om te zorgen dat 
    duurdere en ingewikkelder zorg uitgesteld wordt.

Dit betekent niet alleen een toenemend aantal deelnemers aan onze activiteiten maar vooral ook een 
groter bereik van deelnemers  uit kwetsbare groepen. Deze trend is het meest zichtbaar bij: het Jeugd 
en Jongerenwerk, Diemen voor Elkaar en het Huis van de Buurt.
Bij het werken met jeugdigen ligt onze focus bij:
0-4 jarigen: Goed beginnen met evenwichtig ontwikkelen. Ouders helpen met de opvoeding en hen het 
belang laten inzien van spelen voor de ontwikkeling van hun kind.

4-10 jarigen: Talentontwikkeling: kinderen helpen hun talenten te ontdekken, te benoemen en te 
ontwikkelen.

11-13 jarigen: Vaardigheden ontwikkelen: jongeren krijgen vaardigheden aangereikt om goed te leren 
en om zich verder te ontwikkelen.

14-18 jarigen: Projecten gericht op toekomstig werk, waarbij jongeren leren wat de mogelijkheden zijn 
op de arbeidsmarkt en welke vaardigheden en competenties ze moeten ontwikkelen om daarin 
succesvol te zijn.

Het Huis van de Buurt richt zich steeds scherper op de volgende doelgroepen en activiteiten:
•  Mantelzorgers; hoe kunnen ze ontlast worden.
•  Bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
•  Sociale activiteiten om eenzaamheid te bestrijden.

Diemen voor Elkaar richt zich steeds meer op hulpvragen van kwetsbare mensen, enerzijds op mensen 
die praktische ondersteuning nodig hebben maar anderzijds ook steeds meer op mensen waarbij 
eenzaamheid en een gebrek aan sociale activiteiten het probleem is.

Voor alle projecten geldt dat de sterkere positionering en de groei alleen mogelijk zijn door betere 
samenwerking. Niet alleen met zorgpartners zoals Cordaan, HVO, Philadelphia en Roads, maar ook met 
maatschappelijke partners zoals de basisscholen in Diemen en de gezondheidscentra. De korte lijnen 
die er nu zijn werken goed en zorgen er voor dat we snel casussen met elkaar kunnen afstemmen en 
snel tot zaken kunnen komen.

Tot slot, zijn we heel blij met de korte lijnen en de samenwerking met de Gemeente Diemen.

Ingrid Wells
Directeur
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Actief burgerschap is een belangrijk onderdeel van de SWD waarbij we bewoners stimuleren om zelf in 
actie te komen voor de samenleving. Dit geldt met name voor:
•  Jongeren die zelf projecten kunnen ontwikkelen en ontplooien.
•  Bewoners die via Diemen voor Elkaar zich inzetten om medeburgers te ondersteunen met praktische 
    klussen in en rondom het huis en met bezoeken om eenzaamheid tegen te gaan. 

Actief Burgerschap

Bij de jongeren heeft er een sterke verschuiving plaatsgevonden 
van activiteiten gericht op gezelligheid en ontmoeting naar 
activiteiten waarin jongeren werken aan hun toekomst. 

Dat betekent niet dat er geen gezelligheidsactiviteiten meer 
uitgevoerd worden. In het weekend zijn er vooral kickboksen, 
voetbal en inloopactiviteiten. Vorig jaar zijn er voetbaltoernooien 
georganiseerd en zijn er in het kader van Community Building 
jongeren betrokken bij verschillende initiatieven rondom de Rode 
Kruis Laan en Beukenhorst (lees verder bij Community Building).

In 2017 zijn voor jongeren twee projecten ontwikkeld:
Dream Job. Jongeren gaan maandelijks op bezoek bij een 
professional die een beroep uitoefent die interessant kan zijn om 
geïnterviewd te worden. Het doel is om jongeren met 
verschillende beroepen kennis te laten maken. De ontmoeting 
wordt voorbereid in een vaardigheidsworkshop en in 
vervolgbijeenkomsten nabesproken.

Huiswerkbegeleiding. Veel jongeren vinden het moeilijk om zich 
aan te passen aan de  eisen van de middelbare school. Op hun 
initiatief is er wekelijks ondersteuning in de vorm van huiswerk-
begeleiding, maar er zijn ook workshops over hoe zij kunnen 
‘leren leren’.

Verder is in 2017 met Serve The City Diemen het project 
uitgevoerd waarin kinderen van de basisschool het belang leren 
om zich maatschappelijk in te zetten. 

Tot slot is er een groep actieve jongeren die zich graag 
maatschappelijk wil inzetten, niet alleen bij activiteiten maar ook 
in de handhaving en bij het bestrijden van overlast. 

Jongeren
Cijfers
Deelname aan activiteiten 
zoals kickboksen, voetbal etc

100 jongeren

Aantal voetbaltoernooien in het 
kader van Community Building 

5
             
Aantal jongeren bij activiteiten 
rondom de Rode Kruislaan en 
Beukenhorst

20
Dream Job                                                                                                                

14 
jongeren

20 
vrijwilligers

Serve The City Diemen                                                                                                 
200 
leerlingen

Vaardigheidstraject        

10 
jongeren                                                                                             4



In 2017 heeft Diemen voor Elkaar zich sterker gepositioneerd als 
een verbinder tussen mensen die ‘zorg/hulp’ nodig 
hebben en vrijwilligers. De focus ligt op particuliere 
hulpvragers en mensen die graag een ander willen helpen en op 
zoek zijn naar een passende vrijwilligersklus. Daarnaast 
ondersteunen wij bij Diemen voor Elkaar organisaties die voor 
kwetsbare cliënten op zoek zijn naar een vrijwilliger.  
Steeds meer buurtbewoners, organisaties en verenigingen 
raadplegen de website van Diemen voor Elkaar. 

Daarnaast ondersteunen wij onze abonnees van de 
Buurthulpdienst met praktische diensten en bieden wij 
persoonlijke ondersteuning. Bij de Buurthulpdienst is de leeftijd 
om lid te kunnen worden omhoog gegaan van 65 jaar naar 75 
jaar en ouder. Onveranderd is gebleven dat chronisch zieken en 
mensen met een lichamelijke beperking zich kunnen aanmelden. 
Meerdere abonnees van de Buurthulpdienst maken gebruik van 
de website. 

Mensen zonder computer helpen we verder in de Brede HOED of 
door middel van telefonisch contact.  De vrijwilliger van Diemen 
voor Elkaar plaatst de hulpvraag, geeft de reacties door aan de 
hulpvrager en onderhoudt het contact met de hulpvrager totdat 
het signaal wordt ontvangen dat de match is geslaagd. Op deze 
manier kan iedereen ( mensen met en zonder computer) gebruik 
maken van de website.

In 2017 hebben we ervoor gezorgd dat de website en 
Buurthulpdienst naadloos in elkaar overgaan. Bij binnenkomst 
van een bezoeker wordt bekeken of men geholpen kan 
worden via de Buurthulpdienst en/of doorverwezen moet 
worden naar de website.

Op de website staan veel oproepen waarbij een maatje wordt 
gezocht. Om de gebruikers de gelegenheid te geven elkaar ‘live’ 
te kunnen ontmoeten zijn er een aantal ontmoetingsbijeenkom-
sten georganiseerd. In 2017 zijn er 2 succesvolle bijeenkomsten 
geweest (in het voorjaar en het najaar), met 40 deelnemers per 
bijeenkomst. 

Diemen voor Elkaar
Cijfers 
Diemenvoorelkaar.nl

Aantal matches via de website                                                            

310
Stijging aantal matches met                                                                   

150
Maatschappelijke waarde 
matches 150 x200                                

€ 300.000*
* Info van NLvoorelkaar: de 
berekening van de maatschappe-
lijke waarde is gebaseerd op een 
aantal onderzoeken waarin de 
gemiddelde waarde van één 
vrijwilliger per jaar op € 5.000 
wordt geschat. Aangezien op de 
websites van NLvoorelkaar, 
waaronder Diemen voor Elkaar, 
ook veel kortdurende klussen 
voorkomen, hanteert NLvoorelkaar 
een waarde van € 2.000 euro per 
vrijwilliger per jaar. 
Een wetenschappelijk 
onderzoek naar kortdurende 
vrijwilligersklussen is in Nederland 
(en internationaal) nog niet 
gedaan, maar NLvoor elkaar is er 
van overtuigd dat dit realistisch is.

Cijfers  Buurthulpdienst: 
Aantal geleverde diensten                                                                             

1825.
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Community Building
Nieuw in 2017 is Community Building; wij verwachten in 2018 
uitbreiding van dit project. 
Vanaf 2016 zijn we in beperkte mate bezig geweest met het 
ondersteunen van bewonersinitiatieven in de Beukenhorst na 
het traject met ‘Eigen Plan’. In 2017 hebben we actief 
bijgedragen aan Community Building in de Rode Kruis Laan, 
vooral door jongeren te betrekken en te stimuleren om zelf
initiatieven te ontwikkelen voor de buurt.

Cijfers 

Deelname                                                                          

45 jongeren en 8 volwassenen

Dagbesteding, Activering en 
Talentontwikkeling
Bij deze activiteiten hebben we onze successen doorgezet naar 
2018. Ook is er meer aandacht voor het activeren van 
kwetsbare doelgroepen.

Onder de noemer dagbesteding, activering en talentontwik-
keling zijn de volgende activiteiten op verschillende locaties 
uitgevoerd:

Vakantieactiviteiten inclusief Kinderzomerspelen
Aan de vakantieactiviteiten hebben  kinderen meegedaan 
waarvan 80%  tot een kwetsbare doelgroep behoort.

Cijfers
Vakantieactiviteiten aan-
tal kinderen  per dag                                                                      

300
Kinderzomerspelen aan-
tal kinderen per dag                                                                        

140

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling bestaat uit een reeks educatieve naschoolse 
workshops. De workshops hebben als uitgangspunt het 
stimuleren en ontwikkelen van verschillende metacognitieve 
vaardigheden als: communiceren, samenwerken, creativiteit en 
andere sociale en culturele vaardigheden. Het project waarbij 
alle talenten centraal staan, sluit aan op de diverse interesse-
gebieden en biedt sportieve, creatieve en technische 
activiteiten 

Er is een nieuwe doelgroep aan Talentontwikkeling 
toegevoegd: de peuters. Een groepje peuters heeft meegedaan 
aan een workshop gedurende het schooljaar.  Aanleiding voor 
deze workshops is om samen met het Ouder Kind Centrum 
gezinnen in beeld te krijgen. Er wordt preventieve 
ondersteuning geboden; deze jonge deelnemers stromen door 
naar andere activiteiten. Het idee achter deze aanpak is dat 
preventief werken op zeer jonge heel goed werkt. Vanuit dit 
project is in 2017: het project “Spelen is leren” ontstaan.

Het grootste deel van de kinderen doet mee aan de Kinderzomerspelen. Er is een sterke stijging van 
het aandeel van deelnemers uit kwetsbare doelgroepen. Door de inzet van het intensief kinderwerk en 
uitgebreide netwerkcontacten  kwamen deze kinderen in beeld. Deze kinderen hoeven de bijdrage om 
deel te nemen aan de Kinderzomerspelen niet te betalen.

Cijfers
Deelname aantal kinderen                                                                                                                  

200
Scholen die meedoen                                                                                                                            

4
Aantal workshops                                                                                                                                 

20
Peuters                                                                                                                                               

7
6



Beweeg en sportactiviteiten door de buurtsportcoaches
In 2017 hebben de buursportcoaches de volgende 
activiteiten succesvol uitgevoerd:
•  Het hele jaar door zijn tafeltennis-clinics op alle 
    basisscholen 
    georganiseerd voor de groepen 3 t/m 8 .
•  Het Loswal Festival: sportaanbieders deden mee aan de 
    Sportmarkt en de sportavond in de tent.
•  Eenmalige samenwerking bij evenementen met 
    judovereniging Fritz, handbalvereniging SV Zeeburg en 
    dansschool On Point.
•  Wijkgericht Sporten: kinderen bewegen wekelijks op de 
    verschillende speeltuinen. 
•  Vrouwenzwemmen: waaraan vrouwen wekelijks meedoen.
•  Evenementen: Bij de verschillende evenementen zijn 
    totaal 750 kinderen bereikt.
•  Aanvragen bij het Jeugdsportfonds. De sportcoach heeft 30 
   aanvragen voor verschillende sporten, voetbal, handbal, 
   judo, zwemles, dansen en ballet ontvangen. De aanvragen 
   worden bij de sportcoach door de ouders ingediend. De 
   sportcoach selecteert de aanvragen en stuurt die door naar 
   het Jeugdsport fonds. Hierdoor konden de kinderen waarvan 
   de ouders over onvoldoende financiële middelen beschikken 
   aan de eerder genoemde activiteiten meedoen.

Cijfers
6 tegen 6-toernooi op het Johan 
Cruiff Court: 

64 deelnemers

Mini Zomer Spelen: 

40 deelnemers

Santa Run: 

70 deelnemers

Winterspelen: 

415 deelnemers.

Tafeltennis clinics 

80 kinderen

Loswalfestival 

15 sportaanbieders deden mee 
aan de sportmarkt

Na de vele bezwaren om de activiteiten van het Noorderlicht 
over te hevelen naar de Noorderbreedte is besloten meer te 
gaan investeren in het welzijnswerk in Diemen-Noord/ in het 
Noorderlicht.  Er werd  meer menskracht ingezet voor het 
wijkcentrum (een uitbreiding van 4 uur naar 32 uur in 2017) 
Hierdoor kon het Noorderlicht zich gaan ontwikkelen en 
konden initiatieven van buurtbewoners ondersteund worden 
zoals de Naaiklusjes Service, Vrolijke Zondag, maandelijks 
project Groen-Zilver (ontmoetingen tussen kinderen en 
senioren), Sinterklaas en Kerstfeest. Ook de vraagbaak/ 
doorverwijsfunctie (gemiddeld 12 vragen per week) is op gang 
gekomen.

In de zomer is een programma ‘Samen Zomeren’ opgezet. 
Om de bezoekers te behouden zijn ook nieuwe initiatieven 
opgezet:  
     
•  Naaiklusjes Service (vanaf 1 november) ;
•  Sinterklaasfeest;
•  High tea met Pasen;
•  Kerstfeest;
•  Maandelijks Project Groen-Zilver.

Het Noorderlicht heeft ook vaste verhuurgroepen. Er is ook 
losse verhuur geweest voor vergaderingen, presentaties, 
familiebijeenkomsten en workshops.

Cijfers
Deelname aan wekelijkse 
activiteiten                                         

100 bewoners

Samen Zomeren                                                                                 

238 bewoners

Vaste huurgroepen                                                                           
gemiddeld 

30 deelnemers

Incidentele verhuur                                                                         

250 deelnemers 
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Cijfers
Actieve vrijwilligers  

22 
 
Aantal bezoekers bij
reguliere activiteiten 

84

Het project voor ouderen is een zeer succesvol 
voorbeeld van ouderenparticipatie, waarbij door 
en voor de doelgroep activiteiten georganiseerd 
worden. 

In 2017 is Het Huis van de Buurt sterk gegroeid, zowel wat de aantallen deelnemers als de activiteiten 
betreft. De samenwerking met diverse zorgorganisaties zoals HVO Querido en Cordaan loopt steeds 
beter. 
De belangrijkste ontwikkeling is dat Het Huis van de Buurt een steeds belangrijker centrum wordt voor 
de ondersteuning en het ontlasten van mantelzorgers. Hierbij komen wekelijks gedurende drie dagen 
zo’n 40 senioren bijeen.  Er worden geheugenspelletjes, muziek en natuurlijk bingo gespeeld.  
We merken dat het Huis van de Buurt een belangrijke rol speelt voor mensen die niet geïndiceerd zijn 
voor opvang maar hier wel behoefte aan hebben.
Per week zijn er meer dan 500 bezoekers die deelnemen aan activiteiten in het Kruidvat.
•  Mensen komen voor zorg gerelateerde activiteiten die samen met de zorgorganisaties worden 
    georganiseerd (Cordaan, HVO, Roads, Philadelphia en Vluchtelingenwerk). Dit zijn of projecten 
    waarbij mensen in contact komen met buurtbewoners, of projecten die preventief worden ingezet 
    om duurdere zorg te voorkomen.
•  Kinderen uit groep 6 t/m 8 komen in het Huis van de Buurt in het kader van de Chill Out, Hang Out 
    in Style en yogalessen. Het idee is om ze te binden aan het Huis van de Buurt.
•  Senioren maken gebruik van het huis van de Buurt voor vaste activiteiten zoals de creatieve ochtend 
    op donderdag, maar ook van wisselende activiteiten.
•   Jongeren komen naar Het Huis van de Buurt als een belangrijke centrum waarin zij het onderdeel 
    jongerenparticipatie verder vorm kunnen geven.

Verder is er een nieuwe samenwerking ontstaan met de Sociale Dienst. In 2017 is gestart met een 
vacaturebank waar cliënten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen 
opdoen. Ook hier zien we veel mogelijkheden richting de toekomst. 

Het Huis van de Buurt 't Kruidvat
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Activiteiten voor Ouderen

Lezingen: 

20 bezoekers

Zondagmiddagsalon: 

70 bezoekers

Creativiteit en naailessen: 

10 bezoekers



Het is belangrijk om als Stichting Welzijn Diemen de regie te 
behouden op de nuldelijnszorg en dat er voldoende 
professionals een schakel functie vervullen. Professionals die 
met partners inventariseren wie kwetsbaar is, preventieve 
zorg nodig heeft en die ze persoonlijk naar passende 
activiteiten toe leiden. Uniek in Diemen is dat de professional 
zelf ook in de uitvoering zit. In deze zin verwijst hij/zij niet 
alleen door , maar nodigt ook de meeste kwetsbare mensen 
uit voor de eigen activiteiten. Op deze manier lukt het om 
contact te houden en om goed persoonlijk maatwerk te 
verlenen. Maatwerk dat belangrijk is om iemand de op de 
juiste wijze te activeren.

De zelfredzaamheid van kwetsbare groepen wordt vergroot 
bij:
Het Intensief jongerenwerk
Het intensief jongerenwerk was in 2017 niet alleen gericht op 
de begeleiding van jongeren. Steeds meer gaat de 
jongerenwerker het veld in om jongeren op te zoeken en om 
contact te leggen. Zo worden veel (kwetsbare) jongeren bij 
elkaar gebracht om samen activiteiten te organiseren. 

Het Intensief kinderwerk
Bij het intensief kinderwerk worden kinderen naar een 
workshop of structurele activiteit van de SWD geleid; er is 
door goed observeren en door het oppikken van signalen bij 
kinderen  van start gegaan met het vergroten van de ouder 
betrokkenheid. Om het gedrag van een kind te veranderen is 
het van belang om  met de ouders aan de slag te gaan.  
Ouders worden betrokken bij de maatschappelijke projecten. 
In deze projecten wordt informatie gegeven over gezonde 
voeding en het aanleren van de juiste schoolse vaardigheden 
.Het is belangrijk om  met samenwerkingspartners te kijken 
hoe de ouders versterkt en ondersteund kunnen worden om 
hun kind te stimuleren.
In 2017 is er in samenwerking met de diëtist, jeugdverpleeg-
kundige en de kinderfysiotherapeut ( werkzaam in het 
gezondheidscentrum) een nieuwe pilot: ‘Moeders in Bewegen’, 
gestart. 

Cijfers
5 jongeren uit de risicogroep 
worden begeleid.

4 (van minimaal 5 bijeenkomsten) 
worden belegd door de doelgroep.

Cijfers
Deelname aantal kinderen 
aan workshops                                                                  

65
Moeders in Beweging  
moeders die wekelijks meedoen                                           

20

9
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‘Bewegen op recept’ een project waarbij de Buurtsportcoach en 
de welzijnscoach steeds meer samen werken maatwerkbege-
leiding te geven aan mensen die moeilijk te bewegen zijn om 
aan een lichamelijke activiteit of aan sport te doen. 
In het algemeen betekent het dat mensen eerst naar een 
activiteit geleid worden die laagdrempelig is (zoals wandelen). 
Deze activiteit wordt door de welzijnscoach uitgevoerd. Als het 
contact tot stand is gebracht en de deelnemers  open staan 
voor andere activiteiten wordt gekeken naar andere behoeften. 
In totaal is 60% van de mensen die contact hebben gehad met 
de welzijnscoach toegeleid naar een vervolgactiviteit.

Het is belangrijk dat de informatievoorziening over het aanbod  
voor senioren in Diemen beter wordt. Stichting Welzijn Diemen 
geeft  twee keer per jaar een boekje uit waarin alle activiteiten 
voor senioren in vermeld staan. 

De samenwerking met de gezondheidscentra is verbeterd er 
doen steeds meer huisartsen en zorgprofessionals mee aan het 
project Welzijn op Recept.

Cijfers
Deelname aan een beweegactiviteit                                

54 
deelnemers

Cijfers
Aantal doorverwijzingen                                                                   

14
Aantal aangeschreven senioren                                                      

389
Aantal afgelegde huisbezoeken                                                          

137

Cijfers

6 
gezinnen zijn begeleid in de 
periode september t/m december

10

Welzijn op recept

Het preventief huisbezoekproject blijft een belangrijk 
instrument om senioren(70plus) te informeren over wat er zoal 
te doen is. In 2017 is de samenwerking met de welzijnscoach 
geïntensiveerd. 

Spelen is leren is in 2017 tot stand gekomen en laat de nieuwe 
manier waarop de SWD te werk gaat duidelijk zien. Samen met 
partners wordt geïnventariseerd waar een preventieve vraag 
ligt; vervolgens zetten we samen een project op om hieraan te 
werken. 

Door het Ouder Kind Centrum (in het bijzonder de ouder 
contact functionaris) wordt steeds duidelijker gesignaleerd dat 
door kwetsbare gezinnen het belang van het spelen met 
kinderen niet goed wordt ingeschat. In 2017 is de pilot opgezet 
om gezinnen hierbij te ondersteunen.

Het Preventief Huisbezoekproject 

Spelen is Leren






