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Voorwoord
Voor Stichting Welzijn Diemen is 2018 opnieuw
een jaar om trots op terug te kijken. Met onze
medewerkers, ruim 100 vrijwilligers, hebben
wij de dienstverlening tot stand gebracht. Dit
hebben wij met veel inzet en passie gedaan. De
inzet van vooral de vrijwilligers is niet ongemerkt
gebleven Vier vrijwilligers zijn genomineerd voor de
vrijwilligersprijs en mochten een prijs in ontvangst
nemen.
In 2018 hebben we geïnvesteerd in nog betere
resultaten en efficiency. Meer investeren in onze
organisatie zodat we de bewoners in Diemen nog
beter kunnen faciliteren.
Nieuw is dat we op alle basisscholen in Diemen
actief zijn, hierdoor is ons bereik onder leerlingen
van het basis onderwijs gegroeid. Ons aanbod
maakt op sommige basisscholen deel uit van het
aanbod onder schooltijd.
Begin 2018 hebben we De Verbinding in gebruik
genomen. Naast het aanbieden van ons eigen
aanbod in De Verbinding maken steeds meer
bewoners en of organisaties gebruik van deze
locatie voor het organiseren van activiteiten.
Vooruitblik
In 2018 hebben we de prestaties geleverd die van
ons werden gevraagd met hier en daar een plus. In
2019 gaan we door met onze opdracht.
Wij denken dat onze welzijnsaanpak die aan
het begin van de zorgketen staat en die de
zelfredzaamheid ondersteunt en kwetsbaarheid
niet onnodig medicaliseert een belangrijke bijdrage
kan leveren tot het activeren en stimuleren
van bewoners. Vernieuwende ideeën zijn in
ontwikkeling. Ideeën genoeg.
I. Wells
Directeur Bestuurder
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Leeswijzer
De activiteiten zijn zoveel mogelijk gerangschikt
in activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen
maar ook naar werksoort.
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Jeugd
Stichting Welzijn Diemen (SWD) gelooft dat ieder
kind persoonlijke groei kan doormaken. Om dit
te realiseren streeft SWD ernaar dat haar aanbod
aansluit op de belevingswereld en talenten van
kinderen. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar
eigen leerstijl en talenten. In de 21e eeuw staan
vaardigheden zoals kritisch denken, sociale en
culturele vaardigheden en creativiteit centraal. Op
een speelse manier laat SWD kinderen kennismaken
met de competenties van de maatschappij van de
toekomst; oftewel de 21st century skills.
Het aanbod van activiteiten voor de jeugd wordt
onderverdeeld naar leeftijdsgroepen.

Peuterinloop
De peuterinloop vindt wekelijks plaats. Tijdens de
inloop komen de kinderen samen met hun ouders
langs om met andere kinderen te spelen. Ouders
zijn zeer enthousiast over de spelinloop omdat
deze peuterinloop als enige in de vakantie periode
doorgaat.
De peuterdans is in November 2018 van start
gegaan. Samen met hun moeder, oma of ook wel
vader komen de peuters om de week samen voor de
peuterdans. De peuters kunnen lekker los gaan op
de muziek begeleid door een dansdocent.

Vroege en voorschoolse educatie
Spelen is leren
Spelen is leren is een project waarbij spelenderwijs
de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4
jaar wordt gestimuleerd, zodat zij beter voorbereid
aan hun schoolloopbaan beginnen. Ook worden de
kansen op een positieve schoolloopbaan vergroot.
Het project is onderdeel van het vroege en
voorschoolse aanbod van Stichting Welzijn
Diemen. Het doel van Spelen is leren is het
vroegtijdig oppakken van signalen met betrekking
tot de ontwikkeling van het kind. Dit wordt
spelenderwijs gestimuleerd. Door in een veilige
omgeving spelmomenten te creëren tussen
ouder en kind, ontstaan handvatten voor ouders.
In zowel het thuisprogramma als de spelinloop
staat empowerment centraal. Waar het bij het
thuisprogramma draait om het stimuleren van de
interactie tussen ouder en kind, ligt bij de spelinloop
de focus voor ouders op het leggen van contact
tussen ouders en het uitwisselen van informatie op
het gebied van opvoeding.
Spelen is leren wordt georganiseerd in
samenwerking met partners bij De Brede hoed ; de
Ouder en kind coaches, Vluchtelingenwerk,
basisscholen en de kinderopvang in Diemen

Cijfers
Aantal gezinnen die deelnamen aan het
thuis aanbod

19

Aantal weken aanbod Spelen is leren

20

Peuters bij de spelinloop en peuterdans

12-15
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Jeugd
Het Kinderwerk
Het kinderwerk organiseert in samenwerking met de basisscholen en de buurtsportcoaches (sport)
activiteiten voor kinderen die niet zijn aangesloten bij een sportvereniging. In samenwerking met de
basisscholen hebben medewerkers van Stichting Welzijn Diemen middels een enquête onderzocht welke
kinderen aangesloten zijn bij een sportvereniging.
Uit de publicatie factsheet van de GGD “Zo gezond is Diemen” in 2010, blijkt dat een grote groep
kinderen (73%) te veel zoete dranken consumeert en vaak overgewicht heeft. Op basis van deze gegevens
hebben wij gekozen om onze focus te richten op deze doelgroep en te onderzoeken wie wel/niet bij een
sportvereniging is aangesloten.
Er is een grote groep meisjes die niet mag sporten van hun ouders. Daarnaast speelt het
niet hebben van voldoende financiële middelen een rol bij de beslissing om wel/ niet lid te
worden bij een sportvereniging. De buurtsportcoach ondersteunt deze gezinnen bij de
aanvraag bij het Jeugdsportfonds.
Doelgroep
De doelgroep bestaat uit (basisschoolkinderen in de leeftijd van
8-12 jaar. De verhouding 50% meisjes en 50% jongens. 90% van
de doelgroep heeft een andere etnische achtergrond dan de
Nederlandse en komt voornamelijk uit sociaal zwakke gezinnen.
Problemen die deze gezinnen ervaren zijn slechte gezondheid en
slechte financiële situatie.

Cijfers
Deelname aantal kinderen aan
deze activiteit

18

Er wordt bij het stimuleren van kinderen tot een gezonde leefstijl
samengewerkt met de coördinator Moeders in Beweging, het
Jongerenwerk en de buurtsportcoaches en met de coördinator
Dream Job. Externe samenwerking vindt plaats met de diëtist en de  
Kinderfysiotherapeut.

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is een project binnen het jeugdwerk waarbij
kinderen van groep 1 t/m 8 binnen Diemen spelenderwijs worden
gestimuleerd om kennis te maken met de 21e-eeuwse vaardigheden.
Dit gebeurt in een reeks naschoolse activiteiten waar kinderen zich
aanmelden voor verschillende thema’s naar keuze zoals sport, kunst,
techniek, wetenschap en natuur.
De naschoolse activiteiten van Talentontwikkeling zijn erop gericht
om kinderen problemen voor te leggen. Vervolgens gaan zij aan de
hand van de stappen van ontdekkend en onderzoekend leren aan de
slag met een product of probleem. Gedurende de reeks activiteiten
ligt de focus op vier belangrijke vaardigheden van de toekomst. De
belangrijkste aspecten van ons educatieve activiteiten zijn creativiteit,
kritisch denken, samenwerken en communiceren.

Cijfers
Deelname aantal kinderen

200

Deelname aantal scholen

6
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Aan het einde van de reeks activiteiten worden aan de hand van een eindpresentatie de diverse
21e-eeuwse vaardigheden getoond. Tijdens de tweede eindvoorstelling van 2018 werden de drie
belangrijkste kunstwerken van het museum gestolen. De kinderen helpen de mascottes Lisa, Jimmy en Jack
om de kunstwerken veilig en onopgemerkt uit het huis van Oscar te halen en naar het museum te brengen.
Partners
• Muziekschool Diemen
• Basisscholen: Ark, Atelier, Sint Petrus, Nieuwe Kring, Kersenboom, Octopus, Noorderbreedte
• Hogescholen: HVA, Inholland, HKU
• Young Talent Factory
• Theater de Omval
• OBA
• Max Verstappen
• Diemer Nieuws

Nieuwe Ontwikkelingen
Filmeducatie
De veranderingen in het medialandschap gaan
razendsnel en hebben gevolgen voor de manier
waarop we communiceren en participeren in de
samenleving. Toch kent Nederland bijna geen
traditie van filmeducatie. In het kader van het
streven naar een inclusieve samenleving voelt
Stichting Welzijn Diemen zich mede
verantwoordelijk voor het media wijsmaken van
kinderen. Dit doen wij door kinderen te stimuleren
om zelf een bijdrage te leveren aan de creatie van
media. Dit met als doel de media ontwikkeling van
kinderen te begeleiden en hen met een kritische blik
naar media te leren kijken en zo hun wereldbeeld te
vergroten.

De inzichten van deze ontwikkelingen hebben geleid
tot een duurzaam en
innovatief beleid:
Talentenfabriek doel
• Professionalisering van projectleiders
(Masteropleiding en praktijkervaring)
• Geen commercieel belang
• Focus op kritische houding
• Verbreding van het nationale onderwijs
curriculum
• Een podium voor talent om zich te ontwikkelen
in de setting van een werkplaats of lab.
Nieuwe partners
• Onpoint Dance lab
• Daarom Diemen
• Studio Diemen
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Jongeren
Jongerenparticipatie 12+
Doel: jongeren ondersteunen en begeleiden om zelf initiatieven te ontplooien. Het uitgangspunt is dat
jongeren zelf de regie hebben en tot nieuwe inzichten komen. Zij leren strategieën om vraagstukken op te
lossen. Activiteiten voor deze doelgroep:
•

Vaardigheidstrainingen die erop gericht zijn om de overgang van het basis naar het voortgezet
onderwijs soepel te laten verlopen. Hiervoor worden thema’s als zelfvertrouwen en
vriendschapsrelaties als leidraad gebruikt.

•

Beroepenoriëntatie/Dream job: Signalen hebben geleid tot het project DreamJob. Dit is een activiteit
waarbij beroepenoriëntatie en talentontwikkeling centraal staan. Deelnemers worden door middel van
spel uitgedaagd en beleven in een realistische setting de uitdaging van verschillende beroepen. Naast
aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden is er veel ruimte voor individuele inbreng.

Intensief Jongerenwerk
Elke woensdagmiddag is het gezellig in de zaal
van het Kruidvat. Daar hebben leerlingen van de
groepen 7 en 8 hun “Chill-out”. Bijna alles mag,
niets moet. Ze kunnen bijvoorbeeld tafeltennissen,
sjoelen, gamen of naar muziek luisteren. Ook
voetbal, pizza bakken, knutselen zijn activiteiten
die jongeren tijdens de Chill-Out ondernemen.
Waar zij zin in hebben. Voor de jongerenwerker en
buurtsportcoach en de stagiaires is dit de ideale
manier om signalen op te pikken over het welzijn
van de jongeren. De werker probeert met de
jongeren een vertrouwensband op te bouwen.
Evaluatie
Na afloop van elke Chill -Out vindt er een evaluatie
plaats waarbij werker en stagiaire ieder vanuit de
eigen expertise aangeeft wat er goed  of minder

goed ging. Als er iets meer aan de hand met een
jongere blijkt te zijn, wordt na overleg contact met
school gemaakt en met het Brede Hoed team.
Observeren en signaleren zijn de kernbegrippen
bij de Chill- Out. De sleutel tot succes is toch de
vertrouwensband die tussen jongere en professional
wordt opgebouwd. Dat een jongere durft te zeggen
hoe hij/ zij zich voelt. Het is een komen en gaan
van jongeren bij de chill-Out. Sommige kinderen
blijven de hele activiteit, anderen komen alleen
gedagzeggen en een praatje maken. Door de goede
band die de jongerenwerker met de kinderen
opbouwt blijft het contact bestaan ook als ze op de
middelbare school zitten.
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Ambulant jongerenwerk
De ambulant jongerenwerker, heeft een
signalerende functie en bezoekt jongeren op eigen
terrein, (meestal) op straat. In gesprek met deze
jongeren bespreekt hij hun ambities, maar ook
problemen die zij in hun leven ervaren.
Jongeren worden aangemoedigd om mee te doen
met activiteiten bij Stichting Welzijn Diemen. Zij
mogen zelf ook nieuwe activiteiten opstarten.
Als er sprake is van zwaardere problematiek vindt
verwijzing plaats naar Het Brede Hoed team
waarmee korte lijnen worden onderhouden.
Het uitgangspunt is dat de jongere altijd de regie
heeft. De jongerenwerker vervult een
ondersteunende rol. Jongeren worden gestimuleerd
om verantwoordelijkheid voor hun
functioneren te dragen en om op een positieve
manier deel te nemen aan de samenleving. Door
(weer) naar school te gaan of op zoek te gaan naar
werk.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd
van 16-23 jaar, uit kwetsbare gezinssituaties.
De doelgroep komt voornamelijk uit de wijken
Beukenhorst en Rode Kruislaan. 99% jongens en
1% meisjes. Circa 95% van de doelgroep heeft een
andere etnische achtergrond. Een aantal van de
jongens heeft contacten met de Jeugd Reclassering.
Van huis uit wordt weinig tot geen steun ervaren.
Het risico op het afglijden naar het criminele milieu
is aanwezig. Deze jongeren ervaren problemen die
te maken hebben met werk & opleiding, financiën,
huiselijke relaties,
geestelijke gezondheid etc. In alle gevallen biedt de
jongerenwerker maatwerk.Elke jongere heeft zijn
eigen plan van aanpak.
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Jongeren
Activiteiten
Activiteit
Kickboksen

Doelstelling
Jongeren maken kennis met de sport,
leren discipline, leiding accepteren
en op tijd komen. Daarnaast wordt
de activiteit gebruikt als basis om de
signaleringsfunctie te kunnen vervullen
en om de pedagogische opdracht te
vervullen.

Resultaat
Behaald. Jongeren komen op tijd. Ervaren dat hard
werken vooruitgang tot gevolg heeft. Er is sprake van
wederzijds respect. Problemen worden vroegtijdig
gesignaleerd en aangepakt.

Een basis van waaruit er verder
gewerkt kan worden aan de
individuele doelen van de jongeren.
Daarnaast organiseren de jongeren zelf
de toernooien die plaatsvinden.
Coach traject Het stimuleren van jongeren bij
het ontwikkelen van strategieën,
zodat ze eigen vraagstukken kunnen
oplossen. Het hoofddoel is het
versterken van hun zelfredzaamheid.
Hiervoor wordt een Socratische
methode gebruikt, waarbij er vragen
worden gesteld i.p.v. de oplossingen
aan te reiken.

Jongeren organiseren zelfstandig de zaalvoetbal
activiteit. Daarnaast zijn er 16 jongeren ingestroomd
naar de begeleidings- en coachtrajecten.

Individuele
begeleiding

Er is een aantal jongeren dat werkt en/of een
opleiding volgt, is aangemeld bij schuldhulpverlening,
studiefinanciering of uitkering heeft aangevraagd,
een intake heeft gehad bij begeleid wonen etc.

Zaalvoetbal

Jongeren op laagdrempelige manier
begeleiden op de verschillende
leefgebieden, waarbij het uitgangspunt
is dat de jongere zelf de regie heeft.
Een activiteit die hierbij door de
jongeren wordt uitgevoerd, is het
zakgeld project, waarbij jongeren
vaardigheden aanleren zoals op tijd
komen, afspraken nakomen, sparen en
ook geld verdienen.

Jongeren zijn zelf in staat om hun probleem- en
vraagstukken op te lossen. Daarnaast heeft dit er toe
geleid dat de draaglast wordt verminderd.
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Aantal
Gemiddeld 11 deelnemers per
activiteit.

Samenwerking
Amansur kickboks vereniging
waar de jongeren naar toe konden
doorstromen.

Ontwikkeling
Er zijn jongeren die zich hebben
ontwikkeld in deze sport en
graag zelf de lessen aan andere
jongeren willen geven.

Gemiddeld 45 deelnemers per
activiteit.

Opbouwwerker, vluchtelingenwerk Jongeren zijn wederom bezig
en Brede Hoed verwijzen jongeren met het opzetten van een
door naar de activiteit.
groep, die kan deelnemen aan
het zakgeldproject.

Acht jongeren nemen deel aan dit
traject.

Er wordt samengewerkt
met de Brede Hoed. Tevens
worden bepaalde casussen
besproken tijdens het
uitvoerdersoverleg, waarbij de
jongerenwerker de betrokkenen
kan voorzien van informatie. Over
en weer vindt informatie
uitwisseling plaats. De
jongerenwerker wordt
geïnformeerd over bijvoorbeeld
“schoolzaken”, waardoor hij
gerichter te werk kan gaan.

Alle jongeren zijn succesvol
uitgestroomd.

Acht jongeren. Daarvan hebben zes
daarvan op dit moment zinvolle
dagbesteding.

Er wordt samengewerkt met de
schuldhulpverlening, MADI
maatschappelijk werker, Brede
Hoed pedagogische hulpverlener.

Met de HVA wordt
samengewerkt om de
begeleiding zo vorm te geven
dat terugval wordt voorkomen.
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Buurtsportcoaches
Activiteiten
Buurtsportcoaches hebben de specifieke opdracht voor het organiseren van het sport- en beweegaanbod in
de buurten en het maken van een verbinding tussen sport en andere sectoren zoals zorg en onderwijs. Het
aanbod richt zich op de jeugd en op volwassenen. Buurtsportcoaches dragen ertoe bij dat meer mensen
in hun eigen omgeving kunnen sporten en bewegen. De inzet van de Buurtsportcoaches draagt bij aan de
uitvoering van het beleid van de Gemeente, het bevorderen van een gezonde leefstijl.
Het aanbod in 2018 bestond uit:
Twee reeksen naschoolse tafeltennislessen (8 lessen per reeks) voor
de volgende scholen:
• De Nieuwe Kring
• Sint-Petrusschool
• De Kersenboom
• De Octopus
De doelstelling is kinderen op een laagdrempelige manier kennis
laten maken met de tafeltennissport. Deze activiteit wordt in
samenwerking met Tafeltennisvereniging Diemen georganiseerd. Om
nog meer kinderen te bereiken wordt in 2019 deze activiteit voor alle
kinderen uit Diemen opengesteld.
6vs6 voetbaltoernooi op het Johan Cruyff Court
Een Initiatief van de Cruyff Foundation waar jongens- en
meidenteams uit groep 7 en 8 uit Diemen tegen elkaar strijden voor
een plek in de kwartfinale. Respect staat hier hoog in het vaandel.
MiniZomerSpelen
In 2017 ontstond de behoefte onder ouders aan een vakantie
evenement voor kleuters. In de eerste week van de zomervakantie
organiseren wij een week vol leuke activiteiten voor kleuters.
Thema’s: sport & bewegen, creativiteit, samenwerken en een
gezonde levensstijl. Daarnaast wordt ouderparticipatie gestimuleerd
door ouders in te zetten als vrijwilligers. In 2019 wordt de mini
zomerspelen twee weken aangeboden. De eerste week in Diemen
Zuid en de tweede week in Diemen Centrum. De inschrijving wordt
open gezet voor alle kleuters uit Diemen.
Kinderzomerspelen
Een activiteit die al jaren door stichting Welzijn Diemen wordt
georganiseerd en is niet meer weg te denken uit Diemen. Deze
activiteit voldoet aan de behoefte van kinderen en ouders naar
zinvolle activiteiten in de zomervakantie. Het aanbod bestaat uit sport
en spel, uitstapjes, toneel, muziek. Aan de Kinderzomerspelen doen
kinderen mee in de leeftijd 6- 12 jaar.

Cijfers
Deelname aantal kinderen

36

Lid geworden

3

Aantal jongensteams

6

Aantal meidenteams

2

Aantal kleuters per dag

25

Dagelijkse deelname aantal
kinderen

140
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Buurtsportcoaches
Cijfers
Sporten in de Wijk
Iedere woensdag en vrijdagmiddag gaat een Buurtsportcoach de wijk
in om te sporten en bewegen met kinderen. Bij het Sporten in de Wijk
staat het stimuleren van buitenspelen centraal en worden thema’s
zoals samenwerken, winnen en verliezen en respect behandeld.
Nationale Buitenspeeldag
Halverwege juni vindt de Nationale Buitenspeeldag plaats.
Buitenspelen is enorm belangrijk, maar wordt steeds minder
vanzelfsprekend. Met deze dag willen Nickelodeon en Jantje Beton
aantonen hoe belangrijk en leuk buitenspelen is en kinderen
motiveren om dit te blijven doen. De Buurtsportcoaches sluiten met
de activiteit Sporten in de wijk hierbij aan.

Wekelijkse deelname aantal
kinderen

10-15

Aantal deelnemers

30

Overige activiteiten voor kinderen
Santa Run en Winterspelen
Evenementen op het Diemerplein vlak voor de kerstdagen waarbij het
sportieve aspect centraal staat, maar ook de gezelligheid rondom de
feestdagen. De Santa Run is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Aan de Winterspelen mogen alle kinderen mee doen.
Diemer Doe Dag
Een initiatief van een leerling van de Nieuwe Kring. Haar concept: een
dag waarop sport en kennis (over Diemen) worden gecombineerd. De
buurtsportcoaches ondersteunen bij de uitvoering.
Doelgroep: kinderen uit de groepen 6 t/m 8 en hun ouders.

Aantal deelnemers Santa Run

60

Aantal deelnemers
Winterspelen

300

Aantal deelnemers

40

Activiteiten voor volwassenen
Diemer Zwemmaatjes
Deze activiteit is ontstaan uit de vraag naar betaalbare
zwemactiviteiten voor vrouwen op een voor hen geschikt tijdstip. De
middag staat in het teken van het zwemmen (sport), maar ook het
sociale aspect is zeer belangrijk. Het aanbod bestaat uit: zwemles,
recreatief zwemmen en aquarobics.
Mannenzwemmen
In samenwerking met Vluchtelingenwerk Diemen hebben de
Buurtsportcoaches in 2018 eenmalig zwemlessen georganiseerd voor
mannelijke statushouders. Veel mannelijke statushouders kunnen niet
zwemmen en reguliere zwemlessen kunnen zij niet betalen.

Wekelijkse deelname aantal
vrouwen

40

Aantal deelnemers

12

Aantal behaalde A diploma’s

7

15

Cijfers
Overig
Sportmarkt op het Loswal Festival
Doel: op een interactieve manier promoten van het sportaanbod in
Diemen. Op dit festival vindt de uitreiking van de Toppers diploma’s
en de Sportclub van het jaar award plaats.
Jeugdsportfonds
Een van de Buurtsportcoaches is intermediair voor het
Jeugdsportfonds en dient aanvragen in voor ouders die niet in staat
zijn om de contributie bij een sport of culturele vereniging te betalen.

Aantal goedgekeurde
sportaanvragen in 2018

30

Aantal goedgekeurde
cultuuraanvragen in 2018

4
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Buurtsportcoaches
Bewegen op recept en Welzijn op recept
De projecten bewegen op recept en welzijn op recept zijn de laatste jaren niet meer uit het
straatbeeld weg te denken. Beide projecten zijn al voor het 5e jaar actief binnen Stichting Welzijn
Diemen uitgevoerd en met succes. De doelstelling van welzijn op recept is om de eenzaamheid onder
de ouderen te bestrijden. Bewegen op recept draagt hieraan bij door ouderen in beweging te krijgen.
Door de ouderen te laten bewegen met lotgenoten is het de bedoeling dat de eenzaamheid daalt.
Twee vliegen in één klap

Bewegen op recept
In 2018 is vanuit bewegen op recept een aantal
activiteiten aangeboden: de wandelgroepen( drie
wandelingen van verschillende afstanden) de
scootmobielclub maar ook het afvalprogramma
en het sportprogramma in ‘t Noorderlicht. Deze
activiteiten hebben hun plek binnen het “recept”
gevonden. Dit tot grote tevredenheid van de
deelnemers. De drie verschillende wandelgroepen
zijn gestegen in deelnemersaantallen. Waar er
vorig jaar nog gemiddeld 55 deelnemers per week
mee liepen is dit in 2018 gestegen naar
gemiddeld 74.
Het grote succes van het wandelen ligt niet alleen
in de stijging van de deelnemersaantallen. Het
grootste succes is misschien wel te vinden in de

gebeurtenissen in het jaar. Deelnemers beginnen
namelijk zorg te dragen voor elkaar. Zo gaan
deelnemers bij elkaar op ziekenbezoek, koken twee
wandelaars regelmatig in het Kruidvat en wordt er
met elkaar gewandeld buiten de georganiseerde
wandelingen om.
Er bestaat echter behoefte aan meer. De
groepsgrootte neemt toe zodat het tempo bij de
wandelgroep wisselend is. De coaches zijn daarom
van plan om in 2019 een extra wandelgroep te
organiseren. Een groep tussen de 3 en 5 km in. een
4 km groep, een groep die het gat tussen deze
groepen invult.
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Welzijn op recept
Vanuit de verschillende gezondheidscentra in Diemen en door het
informatief huisbezoek worden mensen doorgestuurd naar de
Welzijnscoach. Door middel van een gesprek wordt er gekeken welke
activiteiten de mensen vroeger gedaan hebben. Door verschillende
activiteiten uit te proberen worden de mensen op het voor hen juiste
aanbod geplaatst.
Afgelopen jaar zijn minder mensen doorgestuurd door de huisartsen.
Dit heeft mede te maken met de wisselingen binnen de directie van
de gezondheidscentra in Diemen Noord en Zuid. Toch hebben er in
het afgelopen jaar 12 mensen een activiteit gevonden die bij hen
past. Dit is 75% van de totale doorverwijzingen. De reden dat
sommige mensen niet mee zijn gaan doen aan een activiteit is, dat zij
nog niet klaar waren voor die stap. . Met deze mensen wordt in het
volgende jaar nog steeds contact gehouden. De mensen die wel zijn
doorgestroomd, zijn terecht gekomen bij verschillende activiteiten
in ’t Noorderlicht of ’t Kruidvat, van sportief tot creatief.

Cijfers
Verschillende wandelgroepen

3

Gemiddeld aantal wandelaars
per week

74

Doorverwijzigen door
huisartsen

16

Percentage doorverwezen
mensen die een activiteit
hebben gevonden

75%

Het plan voor 2019 is om het contact met de huisartsen weer
op te starten en ervoor te zorgen dat er meer mensen worden
doorgestuurd.

Moeders in beweging
De activiteit Moeders in Beweging draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om een gezonde
leefstijl bij jongeren te stimuleren. Kinderen met een risico op overgewicht worden door de kinderwerker
geobserveerd. Vanuit een multidisciplinaire aanpak (kinderwerker, jongerenwerker, diëtist en
fysiotherapeut) worden de gezinnen ondersteund om gezondere keuzes t.a.v. voeding en bewegen te
maken. De moeders van deze kinderen worden  benaderd en gestimuleerd om mee te doen met het project
Moeders in Beweging waarbij zij gestimuleerd worden om gezondere keuzes t.a.v. voeding te maken maar
ook om zelf aan een beweegactiviteit in ’t Kruidvat of het vrouwenzwemmen mee te doen. Ook worden zij
gestimuleerd om hun kinderen  aan te melden bij een sportvereniging. De buurtsportcoach ondersteunt
hierbij met het aanvragen van een bijdrage uit het Jeugdsportfonds. Dit project slaat aan, in de loop van het
jaar werd gestart met een tweede groep moeders. Aantal moeders per groep 8 - 12.
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Huizen van de buurt
De huizen van de buurt
De Huizen van De Buurt zijn ontmoetingscentra waar laagdrempelige en gevarieerde activiteiten
georganiseerd worden. Ontmoeting wordt gestimuleerd ook om eenzaamheid te voorkomen. Vooral
(ouderen) senioren maken gebruik van het aanbod. Het gaat om verbinden en versterken. Om meedoen en
meetellen.
In het Noorderlicht worden voornamelijk recreatieve activiteiten georganiseerd terwijl Het Kruidvat zich
meer toelegt op zorg gerelateerde activiteiten in samenwerking met verschillende zorgpartners.
Steeds meer bewoners/ bezoekers weten de weg naar De Verbinding te vinden. Naast eigen activiteiten
worden vaker activiteiten door buurtbewoners georganiseerd.
In de Huizen van de Buurt bieden wij behalve activiteiten ook vrijwilligers- en stage plekken aan. Ook aan
mensen die nieuw zijn in de Diemense samenleving zoals statushouders.

‘t Kruidvat
In mei 2018 zijn we in het Kruidvat gestart met
kookproject ’t Stekkie. De opzet van dit project is om
buurtbewoners te laten koken voor buurtbewoners.
Deze buurtbewoners kunnen vrijwilligers zijn,
aan dagbesteding doen of mensen die willen
participeren naast het leren van de Nederlandse
taal. Gedurende het jaar hebben de nodige mensen
zich ingezet voor dit project, de één wekelijks, de
ander voor een aantal weken. We zijn van start
gegaan om drie keer per week een warme maaltijd
aan te bieden met drie kleine teams. De teams
bestaan uit 2 a 3 personen. De maaltijd kan samen
gegeten worden in ’t Stekkie of af worden gehaald.
Per dag worden er tussen de 10 en 30 maaltijden

afgenomen. De maaltijden worden gebruikt
door verschillende doelgroepen, de buurt haalt
af, ouderen van Cordaan eten gezamenlijk, ook
buurtbewoners schuiven aan. door de maaltijden
aan te bieden ontstaat er contact ontstaat tussen de
verschillende doelgroepen.
De vrijwilligers koken zeer trouw. We voorzien door
dit project in de behoefte van enerzijds mensen een
vorm van dagbesteding aan te bieden en anderzijds
de buurtbewoners de mogelijkheid te bieden tot het
aangaan van sociaal contact en het nuttigen van een
voedzame maaltijd. We zijn zeer tevreden met het
resultaat
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Dagbesteding
Het aansturen van mensen in de dagbesteding is uitgebreid.
Mensen worden aangemeld door HVO-Querido, Philadelphia,
Cordaan en Pantar. Het Huis van de Buurt blijkt een prima plek om
laagdrempelige activering aan te bieden. De locatie wordt gebruikt
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De dagbesteding
voorziet in een behoefte om rustig weer in de structuur van werken
te komen. Nieuwkomers in de Nederlandse samenleving
vinden via taalbureau NT2 digitaal of Vluchtelingenwerk de weg
naar het Kruidvat. Zij kunnen een onderdeel “ Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt” afronden door een aantal uren mee
te draaien met een activiteit in het Kruidvat. Met Pantar loopt er
een pilot om mensen die moeilijk mee kunnen komen in grote
organisaties een andere werkomgeving aan te bieden.

Cijfers
Aantal bezoekers per week

650

Aantal keer per week een
warme maaltijd

3

Aantal afgenomen maaltijden
per dag

10 - 30

Het aanbod in activiteiten is in deze periode verder uitgebreid met onder andere:

Pilates • Sportgroep Healthy Lions HVO en Philadelphia •
Spaanse lessen • Naailessen • mantelzorgspreekuur Markant • Salsa •
Bloemschikken met Cordaan • LabKids • Iedereen een filosoof • Diemerhulp •
Porselein beschilderen • cursus portret tekenen • cursussen Word en Excel
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Huizen van de buurt
Het Noorderlicht

Cijfers

Leeftijd doelgroep
Het aanbod in het Noorderlicht bestaat voornamelijk uit een
gevarieerd aanbod recreatieve activiteiten zoals: de koffie inloop,
geheugentraining, praten over vroeger, samen zingen, spelletjes
Aantal deelnemers/bezoekers
doen, stoel yoga, Zumba, beauty inloop, computerinloop/hulp,
per week
klaverjassen, stoelgymnastiek, line dance en schilderen. In 2018 zijn
verschillende themadagen rond speciale feestdagen georganiseerd,
zoals Pasen, Kerst en Sinterklaas. Maar ook thema’s die te maken
hebben met de actualiteit van alledag zoals veiligheid, omdat wij in
Deelnemers aan de activiteit
het Noorderlicht steeds vaker geconfronteerd worden met bezoekers
Samen Zomeren
met dementie is een training omgaan met dementie georganiseerd.
Het project Samen Zomeren blijft nog steeds in een behoefte
voorzien. In de zomervakantie worden een maand lang activiteiten
Vrijwilligers
georganiseerd voor de senioren die niet op vakantie gaan.
Project Groen-Zilver: één maand per maand komen leerlingen van
basisschool de Noorderbreedte een middag langs in het Noorderlicht.
Leeftijd vrijwilligers
Zij doen dan verschillende activiteiten met de ouderen, zoals
spelletjes en een quiz. Zeer leuk en leerzaam voor beide generaties!

75 - 80
200
290
33

65- 80 jaar

Het bezoekersaantal in het Noorderlicht is gegroeid en er worden
steeds meer activiteiten georganiseerd.
Samenwerkingspartners
• Basisschool de Noorderbreedte
• De Ouderenadviseur
• De wijkagent
• De Bibliotheek
• De Schakel
• PCOB (o.a. verkiezingsbijeenkomst)
• Trajectbegeleiding gemeente Diemen
Een wens binnen de de gemeente is om het Noorderlicht nog meer een Huis van De Buurt te laten zijn.
Stichting Welzijn Diemen ziet weinig tot geen mogelijkheden om aan deze wens uitvoering te geven door
steeds terugkerende klachten van de bovenbuurvrouw over ervaren geluidsoverlast.

Activiteiten voor ouderen
Activiteiten voor seniore bewoners worden niet alleen in de huizen van de buurt aangeboden maar ook in
De Schakel, de gymnastiekzaal aan de Schoolstraat, De Omval en De Verbinding. De activiteiten die worden
georganiseerd: lezingen, gymnastiek, naai klusjes, kaarten maken, samen breien
Een zeer geslaagde activiteit is het Zondagmiddag podium dat een maal per maand op de zondagmiddag in
De Schakel wordt georganiseerd. Kaarten voor de activiteit zijn maanden van te voren uitverkocht. Aan het
Zondagmiddag podium kunnen per keer 75 senioren meedoen.
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Diemenvoorelkaar
Diemenvoorelkaar bestaat uit twee onderdelen: de website Diemenvoorelkaar.nl en de Buurthulpdienst.

1. Website www.diemenvoorelkaar.nl
De doelstelling van de gemeente Diemen bij de oprichting van Diemenvoorelkaar.nl luidt als volgt:
•

een (digitale) marktplaats voor onderlinge hulp, waardoor mensen met een hulpvraag en mensen die
een ander willen helpen elkaar op een eenvoudige en laagdrempelige manier weten te vinden zodat
vraag en aanbod van vrijwillige hulp in Diemen beter op elkaar worden afgestemd.

•

Deze marktplaats is direct toegankelijk voor cliëntondersteuners, dienstverleners zoals de Wmoconsulenten en de zorgaanbieders .Zij kunnen cliënten direct koppelen aan een vrijwilliger die met
hun boodschappen gaat doen, mee naar het ziekenhuis gaat, helpt met het invullen van formulieren of
klussen in en rondom het huis.

In 2018 heeft de website www.diemenvoorelkaar.
nl zich verder ontwikkeld als hét digitale platform
in Diemen voor alle hulpvragers en hulpaanbieders
én voor alle mensen die nieuwe sociale contacten
willen opdoen.
De focus lag in 2018 wat meer op particuliere
hulpvragers en mensen die graag een ander
willen helpen en op zoek zijn naar een passende
vrijwilligersklus. Bij particulieren blijven de
hulpvragen enigszins achter bij het hulpaanbod.

Daarnaast weten organisaties ons platform ook
goed te vinden voor het werven van vrijwilligers
voor de eigen organisatie.
Per jaar organiseren wij twee
ontmoetingsbijeenkomsten waarbij de ene keer het
accent wat meer op de klusjes ligt en de andere keer
wat meer op het opdoen van nieuwe sociale
contacten.
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2. Buurthulpdienst van Diemenvoorelkaar
De doelstelling van de Buurthulpdienst wordt als volgt omschreven: het ondersteunen van ouderen (75+),
chronisch zieken en mensen met een beperking bij het zo lang en prettig mogelijk zelfstandig blijven
wonen.
Een vaste groep van vrijwilligers ondersteunt onze abonnees van de Buurthulpdienst met praktische
diensten en persoonlijke ondersteuning. Voorbeelden zijn: hulp bij klusjes in en rond het huis,
ondersteuning in de tuin, begeleiding naar het ziekenhuis en (tand)arts en computerondersteuning.
Daarnaast organiseren wij maandelijkse en tweemaandelijkse activiteiten voor de doelgroep, zodat men
een sociaal netwerk kan opbouwen en onderhouden.
Veel abonnees van de Buurthulpdienst maken gebruik van de website, zowel met – als zonder hulp van
onze vrijwilliger op het meldpunt. Mensen zonder computer helpen we verder in de Brede HOED of door
middel van telefonisch contact. Op deze manier kan iedereen gebruik maken van de website.
Samenwerkingspartners

hoofdzakelijk de Brede HOED partners.

Ontwikkelingen

in 2019 willen we Diemenvoorelkaar.nl verder op de kaart zetten.

Cijfers 2018
Info van NLvoorelkaar: de berekening van de maatschappelijke
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
Diemenvoorelkaar, 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 NLvoorelkaar is er van overtuigd dat dit realistisch is.
Aantal activiteiten georganiseerd voor de abonnees van de
Buurthulpdienst: maandelijks eten in het Wapen van Diemen of Resto
van Harte (Amsterdam) en een kerstlunch bij een Molen in Ankeveen,
12 x totaal. Dit gaat om een vaste groep ouderen.
Tweemaandelijkse activiteiten: 6 x totaal. Dit zijn uitstapjes in of
rondom Diemen (o.a. een high tea in Amsterdam, een boottocht
Diemen-Amsterdam en een lunch in Weesp). De samenstelling van de
groep wisselt per activiteit.
(de vrijwilligers van de Buurthulpdienst zijn geworven door de
coördinator van het meldpunt).

Cijfers
Aantal medewerkers

1

Aantal matches via website

100

Aantal matches door
ontmoetingsbijeenkomsten

25

Maatschappelijke waarde
matches

250.000 euro
Aantal vrijwilligers
Diemenvoorelkaar

25

Aantal diensten uitgevoerd
door vrijwilligers

1870
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Informatief huisbezoek project
Doel van het project
Ouderen in staat stellen met de juiste hulp en ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Het informeren, signaleren en rapporteren na een huisbezoek aan de opdrachtgever (de Gemeente) en
andere instanties.
De doelgroep
Zelfstandig wonende ouderen van 75, 80, 85 en 90 jaar
Resultaten/Cijfers
Aantal ouderen aangeschreven
4e kwartaal
3e kwartaal
2e kwartaal
1e kwartaal
Totaal

30
0
86
128
244

Aantal uitgevoerde huisbezoeken
4e kwartaal
3e kwartaal
2e kwartaal
1e kwartaal
Totaal

13
13
51
24
101

101 huisbezoeken afgelegd
De huisbezoeken hebben zeker bijgedragen aan de doelstelling
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Na het afleggen van de huisbezoeken zijn
de ouderen doorverwezen naar instanties die hen ondersteunen in het zelfstandig blijven
wonen.

Cijfers aangeschreven
Aantal adressen ontvangen

369

In 2018 aangeschreven

243

Aantal “ja “ontvangen

104

Aantal “nee “ ontvangen

98

Aantal nog niet gereageerd

41

Nog aan te schrijven

126

Aantal bezocht

101

Cijfers doorverwijzingen
Ouderenadviseur

17

WMO

15

Diemen voor Elkaar

5

Markant

4

Welzijnscoach

6

Brede Hoed

1

Gemeente Diemen

1

Aandachtspunt blijft het vinden van huisbezoekers. Het plaatsen van een advertentie in het Diemernieuws
en werven op de site van Diemen voor Elkaar heeft niet tot versterking van het team geleid. In 2019 zal de
werving geïntensiveerd worden met name omdat de Gemeente Diemen overweegt om de huisbezoeken op
te voeren
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Community Building
Doel van het project
Samen met bewoners werken aan het versterken van de onderlinge relaties en (buurt)verbondenheid.
Bewoners, jong en oud, staan daarbij centraal en aan het roer. Samen met hen wordt gewerkt aan
‘Buurtkracht’ en worden goede contacten (‘korte lijntjes’) gelegd tussen bewoners en beroepskrachten van
organisaties in de buurt, zoals woningcorporatie, gemeente, politie (wijkagent), straatcoaches etc.
De community builder is actief in de buurten Rode Kruislaan en de Beukenhorst.
Resultaten
Er zijn meer onderlinge contacten en verbinding tussen de bewoners en samen organiseren zij meer
activiteiten. Daarbij hebben bewoners (meer) het gevoel zelf en met elkaar veranderingen in hun buurt
teweeg te brengen (“Buurtkracht”). In 2019 worden de activiteiten voortgezet en worden inspanningen
verricht om nog meer bewoners bij hun buurt te betrekken.

