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Missie

Het omzien naar elkaar weer een natuurlijk proces laten worden op 
individueel-, straat- en buurtniveau. Door de wijze waarop wij in relatie zijn 
met de bewoners helpen wij hen om zelf keuzes te maken en ondersteunen 

wij de ontwikkeling van hun eigen kracht. 
Leren van wat wij doen en blijven door ontwikkelen (waarbij de vraag van 

buurtgenoten leidend is), is een belangrijk uitgangspunt.



Voorwoord

“Ik kijk terug op een goed jaar, waarin nog meer bewoners uit Zuid zich met 
elkaar en met ons hebben verbonden. Het oprecht ontmoeten van mens tot 
mens is een belangrijk en groot deel van het werk wat we doen. In de wijk en 
in Ons Honk. De manier waarop wij dat doen, daar ben ik trots op.

Als je kijkt naar wat mensen gelukkig maakt, kom je overal in de wereld 
ongeveer dezelfde principes tegen:
 • Iedereen heeft behoefte aan sociaal contact;
 • Iedereen wil gezien en gehoord worden, zich gekend voelen;
 • Iedereen wil tot zijn/haar recht komen;
 • Iedereen wil van betekenis zijn;
 • Iedereen wil erbij horen.

Kijk maar bij jezelf. Als je je alleen, verdrietig of niks waard voelt, ontstaat er 
vaak verlichting of troost als één van deze principes zich laat gelden. Voor het 
in praktijk brengen van deze principes zijn geen hoogopgeleide professionals 
nodig. Maar mensen zoals U, onze buurtassistenten, de vrijwilligers, actieve 
bewoners of een goede buur!!
Samen kunnen we het!” 
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Mechelien Burghout 
Directeur Buurtcoöperatie 
Apeldoorn-Zuid
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Inleiding

“2017 was het derde volledige jaar dat de Buurtcoöperatie Apeldoorn-
Zuid nu bestaat. Die Buurtcoöperatie bestaat uit 750 leden die enthousiast 
zijn over hun coöperatie, maar ook uit de tientallen vrijwilligers en actieve 
buurtbewoners die met onze vaste medewerkers (16 personen) samenwerken 
om er iedere dag weer wat moois van te maken. En dat lukt heel goed.  
Onze buurtassistent beginnen een vast onderdeel van de buurten te worden. 
In Ons Honk barsten we zowat uit onze voegen. In 2018 zijn we met de 
verbouwing begonnen, maar de voorbereidingen waren al in 2017 in volle 
gang. Op onze jaarvergadering is de verbouwing zo goed als afgerond. Dat 
gaan we zeker vieren. 

Inmiddels is de Buurtcoöperatie in heel Nederland een begrip geworden. 
Er zijn op dit moment honderden bewonersinitiatieven aan de gang in 
Nederland. Wij krijgen steeds meer collega’s op bezoek om ervaringen uit te 
wisselen. Maar ook krijgen ze in Den haag en Arnhem (Provincie Gelderland) 
steeds meer belangstelling voor ons en hoe we dat fl ikken. 
Wat ons veel energie geeft, zijn de reacties van de bewoners en de leden. 
Hoe blij mensen zijn dat ze met hun kwetsbaarheid en eenzaamheid toch 
gewoon mee kunnen doen. Dat zien we niet alleen zelf, maar onafhankelijk 
onderzoek bevestigt dat. Voor 2018 worden ons vanuit de leden weer veel 
spannende uitdagingen voor gehouden. Wij gaan daar in de jaarvergadering 
op dinsdag avond 29 mei verder op in. Wij hopen u daar te zien!”

Ton Kunneman
Voorzitter Buurtcoöperatie 
Apeldoorn-Zuid
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Wĳ  zĳ n Zuid Doet Samen!

Zuid Doet Samen (offi cieel Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid) is een 
ledencoöperatie. Samen zien we om naar elkaar. Eigenlijk zijn we een soort 
van grote familie: bij Zuid Doet Samen hoor je erbij en doe je mee. 

Dat blijkt bijvoorbeeld wel uit het feit dat bezoekers van Ons Honk kaartjes 
schrijven als er iemand ziek is. Of dat een buurtbewoonster een knoop op de 
jas van een jongeman zet die zelf niet met naald en draad om kan gaan. Of uit 
het gegeven dat een bezoeker van Ons Honk de naaimachine van een andere 
bezoeker repareert. Enzovoorts, enzovoorts. We doen het samen. Door om te 
zien naar elkaar staan we samen sterk. 

In dit jaarverslag laten we veel verschillende mensen die betrokken zijn 
bij Zuid Doet Samen aan het woord. Actieve buurtbewoners, het bestuur, 
buurtassistenten, vrijwilligers, studenten enzovoorts. Want samen maken we 
de Buurtcoöperatie. Samen zijn we de bewoners van Apeldoorn-Zuid. Met 
elkaar zijn we Zuid (Doet Samen)! 
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In de buurt

Onze buurtassistenten vervullen een belangrijke rol. Dagelijks zijn onze 
buurtassistenten op straat te vinden. Ze bellen huis aan huis aan om met al 
onze buurtgenoten in contact te komen. Regen of zonneschijn, zij zijn op 
pad om buurtbewoners in hun eigen straat te ontmoeten. Zij zijn de spil van 
Zuid Doet Samen, het project van de Buurtcoöperatie waarin wij mensen op 
straat- en buurtniveau verbinden. Afgelopen jaar is door buurtassistenten bij 
vele deuren aangebeld. Inmiddels hebben de buurtassistenten een behoorlijk 
netwerk in hun buurt opgebouwd. Iedere buurtassistent heeft namelijk een 
eigen buurtje toegewezen gekregen om in te werken. Zij komen daarin veel 
tegen: eenzaamheid, beperkte sociale cohesie, werkloosheid, enzovoorts. 
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Burgerkracht
Maar tegelijk komen zij ook de enorme potentie van de wijk tegen: mensen 
die iets willen betekenen voor een ander, mensen met ideeën voor hun 
straat of buurt, mensen met allerlei talent, mensen die dromen hebben et 
cetera. Er zit enorm veel talent en power verscholen in onze wijk. Onze 
buurtassistenten boren dit potentieel aan. Zij stimuleren buurtbewoners om 
te participeren en te emanciperen. Om mee te doen in de wijk. Zij betrekken 
buurtbewoners bij de wijk. Zij bevorderen dat mensen er weer bij horen in 
de wijk. Zij verbinden mensen onderling. Brengen mensen die iets voor een 
ander willen doen in contact met mensen die wel wat ondersteuning kunnen 
gebruiken. Zij geven advies bij welk loket mensen moeten zijn om iets op te 
zetten in hun buurt. Zij ondersteunen buurtbewoners in het krijgen van de 
juiste zorg en ondersteuning. Zij stimuleren mensen om een netwerk op te 
bouwen en ondersteunen daarbij. Door te verbinden. En dat allemaal vanuit 
de vraag: wat wilt u? Omdat wij uitgaan van wat buurtbewoners zelf willen. 
En om hun eigen kracht te activeren en daarmee de zelfregie en autonomie 
te versterken. Kortom: dankzij onze buurtassistenten ontstaat er meer 
verbondenheid in de wijk en wordt de wijk zelfredzamer. De buurtassistenten 
stimuleren en ondersteunen om als buurtgenoten om te zien naar elkaar in de 
wijk. Samen staan we sterk!        
                                                                                
De buurtassistenten geven informatie, advies en korte ondersteuning die 
buurtbewoners helpt om zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de ondersteuning 
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die daarvoor nodig is te vinden en te krijgen. Ze leiden hierbij toe naar 
de juiste ondersteuning. De buurtassistenten staan op afstand van de 
gemeente en zorginstellingen en zijn daarom laagdrempelige en veilige 
gesprekspartners voor buurtgenoten. Dit laatste wordt versterkt door het 
feit dat de buurtassistenten allen getrainde ervaringsdeskundigen zijn en hun 
afkomst vinden in de wijk. 

Ons Honk is een belangrijke plek voor de buurtassistenten. Als uitvalsbasis, 
als plek waar mensen elkaar ontmoeten en verbindingen worden gesmeed, 
als plek waar een vinger aan de pols wordt gehouden, als plek waar 
buurtgenoten vertellen over mensen in hun buurt waar ze zich zorgen over 
maken enzovoorts.

In 2017 hebben de buurtassistenten bij meer dan 3000 deuren aangebeld en 
meer dan 2000 gesprekken met buurtbewoners gevoerd! Op de volgende 
pagina’s vertellen de buurtassistenten meer over hun buurt en hun werk in die 
buurt. Ook vertellen ze over een van de actieve buurtbewoners.

Rivierenbuurt 

Buurtassistent Mhamed: 
“Wat mij opvalt in mijn buurt is dat de buurtbewoners 
onderling weinig contacten hebben. De buurtbewoners 
geven dit zelf aan. Ze denken dat dit vooral komt 
doordat er nu meer jongere mensen komen wonen. 
Voorzieningen zijn ruim voldoende aanwezig.
Ik vind mijn buurt leuk, omdat ik netwerken 
kan leggen onder de bewoners. Bij meerdere 
buurtbewoners heb ik ervoor gezorgd dat ze 
een keukentafelgesprek kregen voor 
huishoudelijk hulp van het WMO. Ook heb ik 
stagiaires geplaatst bij buurtbewoners die het nodig hebben. Zo kunnen 
deze stagiaires lichte huishoudelijke taken doen en in gesprek gaan met de 
bewoner. 
Ik geef mijn bewoners onder andere de informatie dat ze bij Ons Honk of een 
andere buurthuis activiteiten kunnen doen. Bij mensen die vrijwilligerswerk 
willen doen, geef ik aan dat dit ook bij ons kan. Dan nodig ik de bewoner 
uit om te komen kijken bij Ons Honk en samen bekijken we dan welke 

Mhamed Elouardi, 06–8355 0560 
mhamed@zuiddoetsamen.nl
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werkzaamheden deze bewoner voor het buurthuis kan doen. Of ik kijk of ze 
iets in de buurt kunnen betekenen.”  

Brummelhof

Buurtassistent Vincent: 
“Het leuke van de Brummelhof vind ik dat er allerlei 
typen woningen en kleine buurtjes zijn met elk hun eigen 
bouwstijl en kenmerken. Het aantal inwoners was in 2017 
3435, waarvan er 1750 ouder zijn dan 45 jaar. Jong en 
oud wonen aardig door elkaar. 
Tijdens mijn gesprekken merk ik dat Ons Honk 
al jaren een begrip is in de Brummelhof. Als 
buurtassistent kom ik tijdens het aanbellen 
met allerlei mensen in contact. Ik vind het 
prachtig als ik met zo’n gesprek 
mensen enthousiast maak om zich op te geven als actieve buurtbewoner. Om, 
als het nodig is, andere buurtbewoners te gaan helpen. 
Daarnaast ontmoet ik ook mensen die een steuntje in de rug kunnen 

       Actieve buurtbewoner: Han Mulderij
      “Het is fi jn om als actieve bewoner te mogen werken in mijn directe       “Het is fi jn om als actieve bewoner te mogen werken in mijn directe 
omgeving in de rivierenwijk met de bewoners. Door je open op te stellen, 
ontstaan er veel contacten met de mensen in mijn buurt en door goede 
gesprekken en goed luisteren kan ik, samen met de buurtassistent, veel 
goed werk doen. 
Ook voer ik veel gesprekken met de bezoekers op de dinsdagochtend 
in “Ons Honk”. Op die manier hoor ik veel en vang de problemen 
op die er zijn op sociaal en maatschappelijk 
gebied. Ik probeer dan ook altijd, in overleg met 
buurtassistenten, oplossingen aan te dragen. Ik 
ontmoet veel eenzaamheid bij ouderen en tracht 
daar oplossingen voor te vinden. 
Kortom, het is een genot om zo mijn vrije tijd in 
te vullen en iets te kunnen betekenen voor Zuid 
Doet Samen en mijn buurtbewoners.”

       

Vincent van Nieuwland, 06–8355 0092
vincent@zuiddoetsamen.nl
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gebruiken. Vaak zijn dit alleenstaanden of een echtpaar, waarbij de één 
mantelzorger is voor de ander en zo overbelast dreigt te geraken.
Bij verschillende individuele gevallen heb ik kunnen bijdragen dat diegene 
weer sterker in het leven is gaan staan.

Afgelopen jaar heb ik daardoor verschillende mensen met elkaar kunnen 
verbinden en bij anderen heb ik kunnen assisteren bij de verdere weg naar 
hulpverlening, ontmoetingsplekken en andere zorg.
Ik ben in samenwerking met de buurtregisseur Aart de Graaf en met de 
bewonersgroep rond de Meerkoetweg, bezig om via dialoog met diverse 
partijen de woonkwaliteit en de buurtveiligheid te bevorderen. Het leuke 
hierbij is dat ik zie dat onderlinge contacten in deze buurt hierdoor worden 
gestimuleerd.”

       Actieve buurtbewoner: Willy van der Wal
       Vincent vertelt: “Via het sociale wijkteam werd ik ingeschakeld, omdat   
     mevrouw Van Rijsen na opname in het ziekenhuis en Randerode, 
verzwakt weer thuis kwam.
Verpleging en huishoudelijke hulp waren al opgestart. Daarnaast bleek dat 
mevrouw ook behoefte aan sociaal contact en een helpende hand had. 
Daarop ben ik samen met Willy bij mevrouw gaan kennismaken.
Willy was enthousiast en er was bij beiden een klik. Een vervolgafspraak 
werd snel gemaakt en een wekelijks contact werd een feit. Wat Willy 
vooral goed heeft aangevoeld is samen met mevrouw in beweging 
te komen. Een wandeling die steeds verder werd uitgebreid, met als 
resultaat dat de boodschappen nu al lopend 
met rollator gehaald worden.
Daarnaast is in overleg met De Goede 
Woning het huis opgeknapt, waaronder een 
nieuwe CV, wc en badkamer.
Tijdens deze werkzaamheden vlak voor kerst, 
is  Willy met mevrouw vaak gezellig op pad 
geweest. Daarnaast hebben ze verschillende 
nieuwe spullen voor het huis aangeschaft. 
Zo kon mevrouw nog net voor kerst, vooral 
dankzij Willy, weer in haar opgeknapte huisje 
vertoeven.”
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Westenenk/Metaalbuurt/Bouwhof-Noord

Buurtassistent Ilonka:
“Sinds april ’16 ben ik buurtassistent van Westenenk, 
Metaalbuurt en Bouwhof-Noord.
In ‘mijn’ buurt kom je voornamelijk laagbouwwoningen 
tegen, met als uitzondering een paar fl ats in de 
Metaalbuurt. In de Metaalbuurt staan monumentale 
woningen in het groen, wat een dorps karakter 
weerspiegelt. Verder is het in de laagbouw 
een mix van koop-en huurwoningen. De fl ats 
die haaks op de Hoenderparkweg staan, 
nodigen niet uit om als bewoner contact met 
elkaar te onderhouden.  De bewoners blijven 
er niet lang in wonen en de stedenbouw-
kundige opzet heeft een ongezellige uitstraling. De Bouwhof-Noord 
bestaat uit laagbouw, met aan de Carrouselweg de woningen van de 
kermisexploitanten. De Westenenk heeft grotendeels vrijstaande woningen. 
Het Westenenkerpark en het Bronsparkje zijn echte ‘eyecatchers’ in deze 
omgeving.

In 2017 had ik met veel bewoners contact en er waren veel leuke, mooie, 
verdiepende gesprekken. Ik bel aan. Ik stel me voor. Vaak word ik binnen 
genodigd. De gesprekken gaan dan bijvoorbeeld over het contact in de 
buurt, de zorgen die er zijn, de talenten en hobby’s die ze hebben. En 
eenzaamheid kom ik vaak tegen. Ik vertel dat ik bewoners met elkaar wil 
verbinden, elkaar laten helpen. En kunnen ze mij helpen met informatie, 
ideeën? Daar staan veel bewoners voor open en zo heb ik al wat lijntjes 
gelegd voor een duurzame verbinding en ik mag daar onderdeel van zijn. 
Ook heb ik al heel wat kopjes koffi egedronken. Zo ontstaat er een relatie met 
elkaar. De samenwerking met buurtbewoners, collega’s, de buurtregisseur, 
en wanneer echt nodig, zorgverleners, woningbouw en wijkagent zijn daarbij 
belangrijk.”

Ilonka Oldenhof, 06–8355 0928
ilonka@zuiddoetsamen.nl
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Componistenbuurt 

Buurtassistent Aart:
“De Componistenbuurt kent vele gezichten. En dan 
bedoel ik niet zozeer dat het nogal wat uitmaakt 
qua sfeer of je - om een voorbeeld te noemen - in 
de omgeving van de Politieacademie woont of in de 
Valeriuslaan. Ik vind het trouwens altijd weer mooi te 
merken hoe ik me binnen een paar vierkante 
kilometer in verschillende werelden waan. 
Met die verschillende gezichten bedoel ik in 
dit verband al die unieke mensen die met 
elkaar deze buurt vormen.
Het afgelopen jaar heb ik weer heel bijzondere mensen mogen ontmoeten. 
En op een enkele uitzondering na voelden zij zich allemaal verbonden met de 
plek waar zij wonen. Zelf kijk ik ook met veel plezier terug op de afgelopen 5 
jaren dat ik onderdeel uitmaakte van dit stukje Apeldoorn-Zuid. 
Wat ik heel bijzonder vind, zijn de mensen in de Componistenbuurt die iets 
voor anderen willen betekenen en daarom actie ondernemen. Ik denk aan 
de Buurtmensen die uitstapjes voor ouderen verzorgen. En sinds kort is aan 
het Schubertplein koffi ehuis Het Kletskopje geopend; speciaal gericht op 
het ontmoeten van elkaar in oudhollandse stijl. Ook bestaat er een goede 
samenwerking met de medewerkers van Buurtzorg. Wanneer zij bewoners 
tegenkomen in hun werk die onze ondersteuning kunnen gebruiken dan ga ik 

       Actieve buurtbewoner: Georges Dérop
       Ilonka vertelt: “Georges Dérop, bewoner aan de Bronsweg, is            Ilonka vertelt: “Georges Dérop, bewoner aan de Bronsweg, is     
      initiatiefnemer van de jaarlijkse Burendag in het Bronspark. Zijn doel       initiatiefnemer van de jaarlijkse Burendag in het Bronspark. Zijn doel 
is bewoners met hun talenten bij elkaar brengen en onderzoeken hoe dat 
gedeeld kan worden. Dit is in september ’17 
al een succes gebleken tijdens hun eerste 
Burendag in het parkje.  Kleine demonstraties 
en workshops, waaronder schilderen en 
boogschieten, kwamen voorbij. Er was een 
imker aanwezig en natuurlijk werd er samen 
gegeten. Het was een succes! En het wordt 
vervolgd in september 2018!”

              Actieve buurtbewoner: Georges Dérop              Actieve buurtbewoner: Georges Dérop

Aart Meiling, 06–8355 1251
aart@zuiddoetsamen.nl
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op bezoek voor een kennismakingsgesprek. En kijk met de bewoners wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.”

Vogelbuurt

Buurtassistent Rosalie: 
“In de Vogelbuurt werk ik nog maar een paar maanden. 
De verschillen met de andere buurten zijn de sfeer en 
de actieve vragen van bewoners om een bezoek die 
mij gesteld werden. Ik was niet gewend om spontaan 
gevraagd te worden langs te komen in de buurt waar ik 
eerst actief was, dus dat was een positieve 
verrassing. In deze gesprekken ging het om 
uiteenlopende dingen. Een bezoekje om 
te kijken wat iemand wil en wat er gedaan 
kan worden voor iemand bijvoorbeeld.       
De sfeer in de Vogelbuurt is prettig. Mensen zijn erg open en dat vind ik leuk. 

       Actieve buurtbewoner: Erik Kok
       Aart vertelt: “Op mijn ronde door de buurt in het afgelopen jaar         Aart vertelt: “Op mijn ronde door de buurt in het afgelopen jaar  
      ben ik onder andere in contact gekomen met Erik Kok. Wat begon       ben ik onder andere in contact gekomen met Erik Kok. Wat begon 
als een gesprek om gewoon eens kennis te maken en iets te vertellen 
over Zuid Doet Samen mondde uit in zijn vraag of hij ook iets zou 
kunnen betekenen voor mensen. En dat is natuurlijk iets wat ik graag zie 
gebeuren: mensen die actief willen worden in de buurt. Voor Erik geldt 
dat hij vrije tijd heeft en zich graag nuttig maakt voor iemand anders. 
Na wat over en weer praten kwamen we tot de conclusie dat hij dit 
graag voor Zuid Doet Samen ging doen. En 
zo rijdt hij iedere dinsdagmiddag naar de 
Voedselbank om voor iemand een pakket 
op te halen. Toen ik vroeg wat hij daar zelf 
voor terug kreeg, was zijn antwoord: een stuk 
waardering en het goede gevoel iets voor 
een ander te kunnen betekenen. Goed om 
te horen dat het werk van Zuid Doet Samen 
zo’n uitwerking heeft. Wanneer u zelf iets wilt 
doen in uw buurt, laat het mij dan weten!”

       
       Actieve buurtbewoner: Erik Kok

       
       Actieve buurtbewoner: Erik Kok

kan worden voor iemand bijvoorbeeld.       

Rosalie Strampel, 06–8355 0009
rosalie@zuiddoetsamen.nl
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Er wonen heel veel verschillende mensen in de wijk en dat kan op problemen 
stuiten. Mensen hier hebben een uitgesproken mening en steken die vaak 
niet onder stoelen of banken. Dat kan confl icten opleveren. 
Maar ik kom ook veel buurtkracht tegen. Zo ligt er een voorstel voor een 
repair cafe en daar zoek ik nog mensen voor. Iemand die wasmachines, 
koffi ezetapparaten kan repareren en een ander die naaimachines kan 
herstellen. Daar zoeken we nog wat mensen bij zodat er meer gemaakt dan 
worden. Voordeel van deze buurt is dat het levendig is, dat vind ik wel leuk.”

       Actieve buurtbewoner: Paulien Werff
       Paulien vertelt: “Ik doe dit omdat ik van uit mijn christelijke        Paulien vertelt: “Ik doe dit omdat ik van uit mijn christelijke 
achtergrond als ik alleen voor mijzelf zou leven mijn leven dan als leeg       achtergrond als ik alleen voor mijzelf zou leven mijn leven dan als leeg       
zou ervaren. Met mijn eigen mooie huis, spullen en verder niets. Ik wil iets 
doen voor mijn medemens, daardoor wordt ook mijn eigen leven rijker.’
Ik heb af en toe contact met een van de buurvrouwen en ontdek tot mijn 
genoegen dat ze heel zelfstandig is en dat ze fi jne sociale contacten heeft. 
Ik luister naar haar onder het genot van wat drinken. Ik heb haar ontmoet 
op een buurtfeest en zodoende zijn we in contact gekomen. 
Verder heb ik iemand die graag wat Nederlandse les zou willen.  Ik heb 
hem bij ons thuis uitgenodigd en dat was gezellig. Nederlandse les geef 
ik (nog) niet, maar hij en mijn man gaan nu samen naar badminton en 
zien elkaar wekelijks. Was niet de planning maar is zo gegroeid door de 
omstandigheden. Daar geniet ik ook van, zo is mijn man ook betrokken 
geraakt bij wat ik aan het doen ben voor Zuid Doet Samen.
Ik heb ook opgepast bij iemand thuis zodat de mantelzorger even ergens 
anders heen kon om te ontspannen en contacten te onderhouden. 24uur 
de zorg voor iemand hebben die ziek is kan 
erg zwaar zijn. Het kan de mantelzorg enige 
verlichting geven.
Juist de afwisseling van activiteiten vind ik 
leuk. Deze dingen geven doel en bestemming 
aan mijn leven en het geeft mij voldoening. Ik 
krijg er ook meestal energie van en het gevoel 
dat ik leef. Naast mijn eigen leven en werken. 
Bovendien sluit het ook aan bij mijn eigen 
interesses voor andere culturen. Ik heb ook 
buiten Nederland gewoond en daardoor ga je 
dingen soms ook anders bekijken.”

       
       Actieve buurtbewoner: Paulien Werff

       
       Actieve buurtbewoner: Paulien Werff
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Staatsliedenbuurt

Buurtassistent Andre: 
“Veel huizen zijn gebouwd rond de jaren 50. Isolatie, 
daar had men nog nooit van gehoord en sindsdien is er 
ook niet veel aan gedaan. Niet iedereen had een auto, 
dus parkeren was geen probleem. Nu, 50 jaar later, is er 
qua infrastructuur wel het een en ander nodig. Gelukkig 
gaat dat de komende jaren gebeuren. Ik ben erg blij met 
die aankomende revitalisering van een 
gedeelte van het Staatsliedenkwartier, waarbij 
de bewoners het voor het zeggen krijgen. 
Het ophalen van suggesties is beter dan 
bedenken van bovenaf!

Als je naar de bebouwing kijkt, zijn er meerdere architecten bezig geweest. 
Kijk maar naar de H- fl ats, met aangrenzend vrijstaande huizen, maar tevens 
ook rijtjeswoningen en “moderne fl ats”. Wat niet heeft geholpen zijn de 
achtertuintjes tegen elkaar aan te leggen met 1.80 meter schuttingen. Dit 
bevorderde nou niet bepaald verbinding maar afsluiting.

Er zijn niet veel faciliteiten. Het winkelcentrum maakt een uitgebluste indruk 
en de homogeniteit onder winkeliers is ver te zoeken. De enige levendigheid 
vindt plaats bij het brengen en halen van kinderen bij de aangrenzende 
Emmaschool. 
Bij het aanbellen kom ik veel verschillende mensen tegen. Naast 
vereenzaming van ouderen, bewoners met rugzak, oorspronkelijke bewoners 
en nieuwkomers, zit er ook veel onvrede achter de deuren, die geen 
vertrouwen hebben in de gemeente. De bewoners zijn toch wel op zichzelf 
gericht. De Staatsliedenbuurt is een smeltkroes van individuen die als het 
ware eilandjes vormen. Aan mij de taak hier bruggetjes te bouwen. Je voelt 
het potentieel aan buurtwarmte en dat stemt mij dan positief over mijn mooie 
buurtje. 

Wat ik wens voor mijn buurt? Ik wens dat mensen niet thuiskomen als ze de 
deur achter zich dicht doen, maar als zij hun buurt binnen komen!”

Andre van der Nat, 06–8355 0235
andre@zuiddoetsamen.nl
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De Heeze

Buurtassistent Tomaz:
“De Heeze is een buurt met straatnamen die allemaal 
met een boerderij te maken hebben. Dat komt omdat 
vroeger op deze plek (vanaf 1800) een grote boerderij 
stond. Het grootste gedeelte bestaat uit woningen 
uit de periode 1975-1980. Een klein gedeelte is nog 
vooroorlogs. Dat zijn in de meeste gevallen vrijstaande 
eengezinswoningen. 
In 2017 heb ik veel aangebeld om actieve 
buurtbewoners op te sporen. Ik heb veel 
genetwerkt met actieve buurtbewoners en 
ook met medewerkers van organisaties als 
Ons Huis, Stimenz, politie e.d. die in de buurt werkzaam zijn. Ik maak deel uit 
van het buurtteam De Heeze, dat als doel heeft bewoners te ondersteunen 
bij het creëren van een vitale buurt. Ik ondersteun ook Buurtraad De Heeze. 
Dat is een groep van actieve buurtbewoners uit De Heeze die als doel 
hebben de buurt zo prettig mogelijk te houden voor de bewoners. Waar 
nodig nemen zij stappen om de leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast 
adviseren zij de gemeente over ontwikkelingen in de buurt. Ook promoten ze 
burgerinitiatieven. Bovendien zoeken zij verbinding met de buurtbewoners en 
zijn ze een richtingwijzer voor bewoners naar organisaties in de buurt. 

       Actieve buurtbewoner: Cobie
       Andre vertelt: “Cobie is het zonnestraaltje van de Staatsliedenbuurt.               Andre vertelt: “Cobie is het zonnestraaltje van de Staatsliedenbuurt.        
      Ze is een warme persoonlijkheid die veel betekent voor de mensen       Ze is een warme persoonlijkheid die veel betekent voor de mensen 
in haar omgeving. Ze is erg actief voor de mensen in haar buurt. Ze is 
ook lid van de bewonerscommissie van 
de Staatsliedenbuurt. Die organiseren 
bijvoorbeeld bij Burendag een gezellige 
buurtbarbecue. Een tijdje terug heeft 
ze geregeld dat er een buurtladder 
is gekomen. Niet iedereen heeft zelf 
een ladder, maar die is wel handig als 
je boven de ramen wilt lappen. De 
Woonmensen heeft nu voor een ladder 
gezorgd. Die staat bij Cobie in de schuur 
en buren kunnen hem bij haar lenen.”

              Actieve buurtbewoner: Cobie              Actieve buurtbewoner: Cobie

Tomaz Pattiapon, 06–8354 7365 
tomaz@zuiddoetsamen.nl
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In 2017 ben ik ook bezig geweest met het ondersteunen van een groep 
bewoners van de Mathaak in verband met het speelveld aan de Zichtweg. 
Daar waren al jarenlang strubbelingen tussen bewoners en jongeren. Inmiddels 
zijn deze groepen met elkaar in contact gebracht en dat levert veel nieuwe, 
positieve energie op.Verder heb ik samen met mijn collega Andre een cursus 
Active 80+ gedaan. Dit was een cursus over hoe je ouderen ondersteunt actief 
deel te blijven nemen in de samenleving. Naast buurtassistent ben ik ook 
stagebegeleider. Ik begeleid studenten die stagelopen bij bewoners thuis. Ten 
slotte heb ik buurtbewoners ondersteund, ben ik de oren en ogen in de buurt. 
Ik heb veel leden gemaakt voor Zuid Doet Samen. Ook ben ik verschillende 
actieve buurtbewoners op het spoor gekomen en heb vrijwilligers 
aangedragen voor Ons Honk en Buurtraad De Heeze.”

Edelmetaalbuurt/Winkeweĳ ert

Buurtassistent Rosalie:
“Ik werk in de Edelmetaalbuurt/Winkewijert (en de 
Vogelbuurt) als buurtassistent. De Edelmetaalbuurt /
Winkewijert ervaar ik als rustige buurtjes, met weinig 
problemen en veel zelfredzaamheid. Er zijn het 
afgelopen jaar nogal wat mensen geweest die ik 
regelmatig bezocht heb. Dat zijn de mensen 
die ziek geweest zijn op welke manier dan 
ook. Ervaringen van verlies, gezondheid of
 partner of huisdier: het is er allemaal 
onderdeel van het leven. Soms kan een 

       Actieve buurtbewoner uit De Heeze: Herman Eilander
       Tomaz vertelt: “Herman is 67 jaar en is een actieve buurtbewoner.        Tomaz vertelt: “Herman is 67 jaar en is een actieve buurtbewoner. 
Hij woont aan De Mathaak. Herman is ondanks zijn Hij woont aan De Mathaak. Herman is ondanks zijn 
gezondheidsproblemen actief voor de buurt. Zo 
speelt hij een rol in het contact op gang brengen 
tussen buurtbewoners en jongeren die moeilijk met 
elkaar door een deur konden.  Verder heeft Herman 
met de buurt een buurtapp en organiseert hij mede 
een gezellige barbecue met buurtgenoten. De 
nieuwjaarsborrel was erg gezellig en drukbezocht!” 

       
       Actieve buurtbewoner uit De Heeze: Herman Eilander

       
       Actieve buurtbewoner uit De Heeze: Herman Eilander

afgelopen jaar nogal wat mensen geweest die ik 

Rosalie Strampel, 06–8355 0009
rosalie@zuiddoetsamen.nl
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luisterend oor genoeg zijn. En in deze wijk is dat vaak het geval. Een enkele 
keer komt er een verbinding tot stand tussen buurtbewoners. Om de tuin 
te doen, een praatje te maken of gewoon af en toe als je elkaar ziet contact 
te hebben. De buurt is aan het verjongen, steeds meer jongere mensen 
komen hier wonen. Vooral in de fl ats zie je dat, nu de huizencrisis voorbij is, 
gebeuren. De mensen die begonnen in de fl at gaan vaak op zoek naar meer 
ruimte vanwege gezinsuitbreiding.     
In de Winkewijert is laat 20e eeuw een buurt neergezet om een menging 
tussen jong en oud te creëren. Dat is gelukt, alleen zijn de jonge mensen nu 
de ouderen en de samenhang gaat daardoor langzaam verloren. Wel is ook 
hier een grote zelfredzaamheid. 
Het komt af en toe voor dat ik onze zorgcoach Sylvia inschakel voor wmo 
vragen. Verder geef ik informatie en advies over bijvoorbeeld een taxipas 
en hulp aanvragen als de kinderen dat niet kunnen doen. Mensen naar Ons 
Honk en de dagbesteding leiden en het inzetten van leerlingen en waakvlam 
contacten zijn onder andere taken die ik het afgelopen jaar heb vervuld. Ook 
het contact met familie kan heel belangrijk zijn om juist dat voor elkaar te 
krijgen wat de buurtbewoner wil. 
Ik ben trots op de vrijwilligers die bij Ons Honk actief zijn en op de actieve 
buurtbewoners die zich inzetten in de buurt en hun buurt wat dichter bij 
elkaar brengen op deze manier!” 
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        Actieve buurtbewoner uit de Winkeweijert: Marjolein
      Rosalie vertelt: “Marjolein werkt al een ongeveer anderhalf jaar bij ons       Rosalie vertelt: “Marjolein werkt al een ongeveer anderhalf jaar bij ons 
op Ons Honk als vrijwilliger op de maandag ochtend en soms op maandag op Ons Honk als vrijwilliger op de maandag ochtend en soms op maandag 
middag. Hoog tijd dat u kennis met haar maakt. Op mijn vraag wat ze nu 
precies doet antwoord ze: ‘Ik help voornamelijk de buurtassistenten bij het 
beheersen en aanleren van computervaardigheden. Ik ben daar zelf goed 
in thuis en probeer die kennis over te brengen op de buurtassistenten 
zodat zij steeds zelfstandiger met de pc om kunnen gaan. En als ik 
terugkijk dan zie ik dat die computervaardigheden in vergelijking met 
anderhalf jaar geleden toch vooruitgegaan zijn. Daar ben ik blij mee en 
trots op, dan heb ik mijn werk goed gedaan en daar haal ik voldoening uit. 
Waarom ben je bij ons komen werken? Ik maakte kennis met jou als 
buurtassistent en wilde vrijwilligerswerk wat dichter in de buurt. Ik werk 
ook voor Vluchtelingenwerk maar dat is verder weg en dat is niet altijd 
makkelijk en bovendien ga je dan niet even voor een uurtje heen. Dan blijf 
je een paar uur en pas dan weer terug. Soms lukt me dat niet. 
Ik help ook een buurtbewoner om uit te kijken naar een appartement 
voor haar. Ze kan niet goed meer traplopen en wil graag verhuizen naar 
elders in Zuid waar een lift is of waar ze niet de trap op hoeft. En soms 
help ik Sylvia op de maandagmiddag met de kookgroep. Ik wilde graag 
wat meer contact met de bewoners van Ons 
Honk. Ik ontdekte tijdens de Kerstherberg dat 
ik bijna niemand van de bezoekers naast de 
buurtassistenten ken. Daar wilde ik wat aan 
doen en heb met Mechelien besproken dat ik 
dan ook zo nu en dan op de maandagmiddag 
ingezet kan worden.
Ik doe het vrijwilligerswerk omdat ik alleen 
thuiszitten niet prettig vind, ik heb behoefte 
aan contacten ook al is dat niet helemaal 
mijn sterkste kant. Ik wilde mezelf uitdagen 
en daarbij is de waardering en warmte die 
ik ontvang tijdens mijn werk een belangrijke 
stimulans om hier mee verder te gaan.”

                 Actieve buurtbewoner uit de Winkeweijert: Marjolein                 Actieve buurtbewoner uit de Winkeweijert: Marjolein
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Ons Honk

Als we het hebben over ‘wij zijn Zuid Doet Samen’, dan moeten we het ook 
hebben over de uitvalsbasis van Zuid Doet Samen: buurthuis Ons Honk. Ons 
Honk vervult een belangrijke plek in het omzien naar elkaar. Ons Honk is de 
uitvalsbasis voor onze buurtassistenten. Maar het is vooral de plek waar veel 
buurtgenoten naar toe komen om elkaar te ontmoeten. Het is de plek waar 
buurtbewoners mee doen en erbij horen. Hier doen ze nieuwe contacten 
op. In Ons Honk zien buurtgenoten om naar elkaar. Of je nu professor 
bent, iemand met dementie, iemand met een talenknobbel of iemand met 
een talent voor koken, je bent welkom in Ons Honk! Samen maken we het 
gezellig. 

Sylvia en Claudia zijn de vaste 
medewerkers op Ons Honk. Zij 
vertellen over hoe Zuid Doet Samen 
naar mensen kijkt:

“Wij kijken naar de hele mens. Wij 
treden van mens tot mens in relatie. 
In die relatie gaan we op zoek naar 
wat mensen willen. Wat drijft u? Wat is 
belangrijk voor u? Wat wilt u gegeven 
de situatie? En hoe kan dat concreet gemaakt 
worden? Wat kunt u zelf doen? Wat heeft u nodig van mensen om u heen? 
Wij werken hierbij niet volgens een vast programma. Wij stellen de 
ontmoetingsruimte open en vragen wij buurtbewoners wat zij willen doen. 
Vervolgens pakken wij dit samen op. Buurtbewoners bepalen dus zelf welke 
activiteiten georganiseerd worden in Ons Honk. Ze helpen ook mee bij die 
activiteiten of organiseren zelf activiteiten.”  

Verbouwing
In 2017 hebben de voorbereidingen voor het verbouwen van Ons Honk 
plaatsgevonden. In 2018 wordt namelijk een woonkeuken in Ons Honk 
gerealiseerd. Daarnaast worden nieuwe toiletten aangelegd. 

Activiteiten
In Ons Honk vinden allerlei activiteiten plaats. Ontmoeting staat centraal. 
In 2017 zijn we gegroeid naar drie ontmoetingsochtenden, vier keer per 
week eten, is er een yoga-groep ontstaan, is er een heus Zuid Doet Samen 

de situatie? En hoe kan dat concreet gemaakt 

Sylvia (l) en Claudia
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koor gestart en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook waren er allerlei 
eenmalige activiteiten. Bijvoorbeeld NL Doet, Cultuur Bij Je Buur, voorlichting 
over zorgverzekeringen, een budgetbespaarparty, een buurtbarbecue met 
de buren van Ons Honk, een reeks lezingen over spreekwoorden, een waar 
Oktoberfeest, een rollator APK enzovoorts, enzovoorts.  

We hebben ook samen verschillende uitstapjes gemaakt. Zo zijn we met 
de MuseumPlusBus op stap geweest naar het museum Twentse Welle. Een 
enorm leuk dagje uit! 

In het bijzonder willen we hier nog onze kerstherberg noemen. Jaarlijks vieren 
we samen ons kerstfeest. In 2017 vierden we dit op vrijdag 15 december. Dit 
zorgde voor veel gezelligheid in Ons Honk. 
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Vervoer
Als vervoer een probleem is voor 
mensen dan denken we graag mee. 
Bijvoorbeeld door te ondersteunen 
bij het aanvragen van een taxipas. 
Of door mensen zelf te halen en te 
brengen. Onze Manuel en Theo halen 
en brengen heel wat mensen van en 
naar Ons Honk.
Zo maken we het mogelijk voor mensen om er weer op uit te gaan en mee te 
doen in de wijk!

Huiswerkbegeleiding
Bart van Engelenburg, initiatiefnemer 
huiswerkbegeleiding: 
“In 2017 is gestart met huiswerkbegeleiding voor zowel 
jongeren als (ietwat) oudere leerlingen/volwassenen. 
Wekelijks is er de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding 
te ontvangen op de woensdagmiddagen en de 
woensdagavonden in Ons Honk. Daarnaast wordt er - 
bij uitzondering - ook aan huis begeleiding gegeven. 
Dit gebeurt op dit moment bij 3 personen.
Inmiddels is er een leuk aantal jongeren dat van huiswerkbegeleiding gebruik 
maakt. Het betreft dan veelal schoolvakken als Nederlandse taal, rekenen en 
wiskunde, zowel op het niveau van de basisschool als voortgezet onderwijs 
tot en met Havoniveau. Een enkele keer worden ook andere schoolvakken 
begeleid zoals Engels en topografi e.
Wekelijks bedraagt het aantal deelnemers gemiddeld 7 tot 10 personen. 
Waarbij doorgaans 1 tot 1 1/2 uur begeleiding wordt gegeven. Gedurende 
vakanties blijft de mogelijkheid tot begeleiding bestaan. De resultaten 
zijn zeer bemoedigend. Alle gebruikers geven aan blij te zijn met hun 
begeleiding. 
De begeleiders zijn: Roy Hakkers, Yahya Aksoy, Rosalie Strampel en Bart van 
Engelenburg. De wens is om een de groep begeleiders nog uit te breiden 
met 2 personen. Lijkt het u leuk om mee te doen; laat het ons weten!”

Bezoekers
In 2017 is het aantal bezoekers van Ons Honk sterk gestegen. Twee bezoekers 
willen we in dit jaarverslag in het zonnetje zetten: Gerrit Buitenhuis en 
Piet Schouten. Gerrit is een van de buren van Ons Honk: hij woont in de 

Bart
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Sperwerlaan. Via Ons Honk ontstond er leuk contact met Piet. Ze komen 
nu regelmatig bij elkaar over de vloer, bijvoorbeeld op zondagmiddag om 
voetbal te kijken. Als het nodig is staan ze voor elkaar: Gerrit rijdt Piet naar 
het ziekenhuis. Via Ons Honk ontstaan dit soort mooie contacten en dat 
vinden we prachtig!

Vrijwilligers
In Ons Honk zijn veel vrijwilligers actief. Buurtbewoners die zich samen 
met ons inspannen om leuke activiteiten te organiseren en mensen een 
warm welkom te bieden. Zij doen geweldig werk voor de bezoekers van 
Ons Honk. Zij schillen aardappels, wassen af, schenken koffi e, koken soep 
of stamppotten, bakken gehaktballen, halen en brengen mensen en doen 
boodschappen. En natuurlijk worden tafels gedekt en weer afgeruimd en 
wordt er afgewassen. En tijdens dit werk is contact met de bewoners het 
belangrijkst. Ondertussen gaat de telefoon voortdurend met mensen die 
bellen of er nog plaats is om mee te eten, of ze gehaald en gebracht kunnen 
worden of dat ze ziek zijn en niet kunnen komen. Er gaat een vrijwilliger met 
de geldtas rond en twee andere vrijwilligers houden de toiletten schoon.  
Kortom: de vrijwilligers zijn een onmisbaar voor Ons Honk. Hartelijk dank 
daarom! Medewerkers van Zuid Doet Samen zijn vooral ter ondersteuning. 
Bijvoorbeeld in het opzetten van activiteiten, aandacht geven bij mensen waar 
vrijwillige aandacht onvoldoende is, beantwoorden van vragen, bieden van 
administratieve ondersteuning etc. 

U bent van harte welkom in Ons Honk. De koffi e staat voor u klaar!  
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Leerbedrĳ f in de wĳ k

Via Zuid Doet Samen lopen jaarlijks 
vele jongeren een stage. Christina 
Wesselink (stagebegeleider) en Judith 
Verschoor (coördinator Leerbedrijf in 
de Wijk) vertellen: 
“We kijken terug op een mooi jaar. Wat 
hebben wij veel kunnen leren van de 
studenten die een stage lopen vanuit het 
leerbedrijf in de wijk! Doordat we steeds 
professioneler worden, kunnen we de bewoners, de studenten en de ond
erwijsinstellingen beter met elkaar verbinden. Dit doen we door in contact 
te blijven met elkaar, juist de aandacht voor elkaar - het omzien naar elkaar - 
staat ook binnen het leerbedrijf centraal.

Een leven lang leren (het leren stopt nooit); daar worden wij ons steeds 
weer van bewust. Het afgelopen jaar hebben 45 studenten een stage 
gelopen vanuit het leerbedrijf in de wijk. Zij hadden stageplaatsen bij de 
bewoners thuis of in Ons Honk. Deze studenten komen vanuit diverse 
onderwijsinstellingen en opleidingen, hbo en mbo.
Met het SBB hebben we een goed contact, zij geven erkenning af om te 
mogen opleiden. We hebben nu erkenning voor diverse mbo-opleidingen, 
zoals dienstverlening, zorg en welzijn, verzorgende IG en persoonlijke 

Christina (l) en Judith
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begeleiding speciale doelgroepen. 
Voor de hbo-opleidingen zijn 
erkenningen niet nodig. Studenten 
vanuit de opleidingen maatschappelijk 
werk en social work lopen bij ons een 
stage.

Voor het komend jaar willen we nog meer verschillende stageplaatsen gaan 
creëren, op deze wijze willen we jonge mensen laten zien wat er allemaal in 
de wijk gebeurt. Zorg is immers niet alleen binnen de instellingen te vinden, 
maar juist ook in de wijk.  Aandacht en omzien zijn tegenwoordig waarden/
normen die van ons allemaal zijn. Doordat mensen nu langer thuis blijven 
wonen, is juist daar veel te leren voor de studenten. Zorg en welzijn hebben 
zich verplaatst naar de wijk. De bewoner kan de student veel leren en 
omgekeerd ook. Zo leren we van en met elkaar!”

Wat de stage betekent voor studenten:
Eline: “Dat je een bewoner met kleine dingen blij kan maken. Een praatje 
maken, een boodschapje doen, de bewoner kijkt daar de hele week naar uit.”
Carina: “Dat je voor je bewoner veel kan betekenen, als iemand de hele dag 
alleen zit en naar je uitkijkt, daar word ik blij van!”
Wat een stagiaire betekent voor bewoners:
Bep: “Heel veel! Gezelligheid, afl eiding, de hulp die ze bieden. En je bouwt 
een band met de student op.”
Gerdie: “Gezelschap als Bert er niet is, ondersteuning in de huishouding. 
Samen met de rolstoel boodschappen doen. Ze was er gewoon voor mij!”

Communicatie

Gerjan van Engelenhoven (verantwoordelijk voor PR) vertelt 
over zijn werk:
“Inmiddels ben ik drie jaar actief voor Zuid Doet Samen. 
Al vanaf het begin voelt het als een warm bad om hier 
werkzaam te zijn. Wat mij -positief- het meest raakt, is dat 
je hier oké bent zoals je bent. Hier wordt gekeken naar wie 
je bent en wat je wilt. Dat is anders dan in de zorg-wereld 
waar vooral centraal staat wat je niet kunt.   
Het mooie van het verzorgen van de PR voor Zuid Doet Samen, is dat de 

je hier oké bent zoals je bent. Hier wordt gekeken naar wie 

Het mooie van het verzorgen van de PR voor Zuid Doet Samen, is dat de 

Gerjan
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belangrijkste elementen van onze PR zijn dat de buurtassistenten huis-aan-
huis aanbellen en dat buurtbewoners aan mond-op-mond reclame doen. 
De buurtassistenten (in herkenbare blauwe kleding!) vertellen aan de deur 
over Zuid Doet Samen en over onze activiteiten. Verder zijn het met name 
buurtbewoners die aan andere buurtgenoten vertellen over Zuid Doet Samen. 
Ons bestaan en ons werk praat zich makkelijk door. Dat is erg mooi om te 
zien. Dat neemt niet weg dat wij wel op veel manieren zichtbaar zijn. Via 
diverse communicatiekanalen proberen wij onze buurtgenoten te informeren 
over wat wij doen. Het laten zien van ‘omzien naar elkaar’ staat daarbij 
centraal. Via social media, fl yers, de folder die buurtassistenten geven bij het 
aanbellen, persberichten etc. Een aantal belangrijke communicatiekanalen 
lichten we hier toe. 

Zuidkrant
Maandelijks schrijven wij een pagina voor de Zuidkrant. 
Deze krant wordt huis-aan-huis verspreid in heel 
Apeldoorn-Zuid en omgeving. Onze voorzitter Ton 
Kunneman schrijft maandelijks een invloedrijke column 
voor deze pagina. Verder besteden wij op deze pagina 
aandacht aan onze activiteiten en laten we zien wie wij 
zijn. Ook zetten we buurtbewoners in het zonnetje. Via de 
Zuidkrant bereiken we ook de mensen die geen of minder 
gebruik maken van digitale communicatiemiddelen. 

Sociale media
Zuid Doet Samen is volop actief op diverse sociale media. Zo hebben we een 
drukbezochte Facebookpagina (www.facebook.com/zuiddoetsamen) met 
inmiddels ruim 1100 volgers. Ook zijn we actief op Twitter (@bucoaz); daar 
hebben we ruim 500 volgers. Daarnaast kunt u onze bedrijfspagina volgen op 
LinkedIn (www.linkedin.com/company/buurtcooperatie-apeldoorn-zuid).  
Verder zijn we in 2017 actief geworden op Instagram (www.instagram.
com/zuid_doet_samen), met name om ook jongeren te bereiken met onze 
boodschap. Ten slotte hebben wij een website (www.zuiddoetsamen.nl) 
waarop we nieuws posten, maar waar ook meer achtergrondinformatie is te 
lezen over de Buurtcoöperatie. Op deze website is ook veel informatie te 
vinden over de verschillende buurten van Apeldoorn-Zuid.   

Nieuwsbrief
Viermaal per jaar geven wij een gedrukte nieuwsbrief uit voor onze leden. 
Hierin schrijven we het laatste nieuws. Deze nieuwsbrief wordt op papier 
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bezorgd bij alle leden die geen emailadres hebben. Dit is met name van 
belang voor onze oudere leden. Daarnaast sturen we iedere maand een 
digitale nieuwsbrief naar alle leden met een mailadres. 

Geluid van Zuid
Een belangrijk doel van onze PR is om buurten en buurtbewoners aan 
het woord te laten. Dat doen we onder andere in ons maandelijkse 
radioprogramma ‘Geluid van Zuid’. Dit programma maken we iedere tweede 
vrijdag van de maand. Het programma wordt opgenomen in Ons Honk en 
live uitgezonden op RTV Apeldoorn. Het idee is om buurtradio te maken: 
buurtbewoners aan het woord laten over zichzelf en hun buurt. Bijvoorbeeld 
over de geschiedenis van een buurtje, over een activiteit, een bijzondere 
hobby of een actieve buurtbewoner in het zonnetje zetten.   
De opnames van dit radioprogramma zijn erg gezellig. De opnames zijn 
een drukbezochte activiteit. Dankzij de livemuziek (meestal van onze eigen 
Henny Smit) wordt er heerlijk meegezongen en gaan de voetjes van de 
vloer. Presentatoren Andre en Gerjan zorgen dat de 
sfeer er goed inzit. Dankzij onze geweldige vrijwilligers 
Fenny, Wilma en Jose zijn er iedere maand koffi e/thee en 
heerlijke broodjes.      
Geluid van Zuid is trouwens niet compleet zonder onze 
Rienette. Deze lieve dame komt iedere maand langs, 
met heerlijk snoepgoed voor de presentatoren. En als 
muzikant Henny het liedje ‘meisjes met rode haren’ 
begint te spelen, neemt ze alle aanwezigen mee naar de 
dansvloer om samen een dansje te wagen. Prachtig om 
haar enthousiasme mee te maken!”      haar enthousiasme mee te maken!”      Rienette
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Over ons

Ton Kunneman vertelt over de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid: “In de 
wijk zijn wij bekend onder de naam Zuid Doet Samen. Offi cieel heten 
wij Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid. Wij zijn een burgerinitiatief; wij als 
buurtbewoners van Apeldoorn-Zuid nemen met elkaar het initiatief om te 
zorgen voor onze wijk. Wij schakelen burgerkracht in om onze wijk socialer, 
leefbaarder en gezelliger te maken. Samen staan we sterk!

Visie 
Wij werken vanuit de volgende visie: het omzien naar elkaar weer een 
natuurlijk proces laten worden op individueel-, straat- en buurtniveau. Door de 
wijze waarop wij in relatie zijn met de bewoners helpen wij hen om zelf keuzes 
te maken en ondersteunen wij de ontwikkeling van hun eigen kracht. 
Leren van wat wij doen en blijven door ontwikkelen (waarbij de vraag van 
buurtgenoten leidend is), is een belangrijk uitgangspunt.

Structuur
Leden van de Buurtcoöperatie bepalen het beleid en de begroting van de 
coöperatie. Jaarlijks wordt in het voorjaar een ledenvergadering gehouden 
waarin de leden het beleid en de begroting vaststellen. Daarnaast kiezen de 
leden een bestuur dat het beleid en de begroting voorbereid. De directie op 
haar beurt geeft leiding aan de uitvoering.

Leden
Lid worden van de buurtcoöperatie betekent samen sterk staan in Zuid. 
Leden worden door ons ondersteund. Een lidmaatschap kost slechts €10 per 
jaar! Eind 2017 hadden wij ruim 750 leden. Leden zijn zoals gezegd mede 
beleidsbepalend. Maar wat veel belangrijker is, is dat wij leden aanmoedigen 
om mee te doen. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten waarin we met 
elkaar nadenken over wat er nodig is in de wijk en wat we samen kunnen doen. 
Bijvoorbeeld avonden voor actieve buurtbewoners waarbij we samen kijken 
naar wat buurtbewoners opvalt in hun buurt en dan samen bekijken welke acties 
we hierop in kunnen zetten. In 2017 hebben we ook een serie bijeenkomsten 
georganiseerd om samen met buurtbewoners een buurtbeschrijving te maken 
aan de hand van wat er leeft in de buurten van Zuid. 

Bestuur
Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd. In het bestuur zaten de 
volgende personen:
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• Ton Kunneman (voorzitter)
• Ayhan Tonca (in 2017 uitgetreden) 
• Marjolein van der Velde
• Trees Driessen
• Rogier Bos (penningmeester)
Wick van Baren is notulist bij de bestuursvergadering (geen bestuurslid). 

Kennis en ervaringsoverdracht
Lerend onderweg zijn is een van onze 
uitgangspunten. Daar hoort ook bij dat wij 
onze kennis en ervaring delen met andere 
partijen, maar ook dat wij andersom kennis en 
expertise van buiten de organisatie inroepen.
Een van de manieren om dat te doen is via ons lidmaatschap van het LSA: 
het landelijke samenwerkingsverband van actieve buurtbewoners. Via deze 
organisatie delen wij kennis en doen veel kennis op. Deze belangenvereniging 
zet zich ook actief in om burgerinitiatieven mogelijk te maken door wet- 
en regelgeving te veranderen. We zijn trouwens ook actief betrokken bij 
Nederland Zorgt Voor Elkaar, een landelijk netwerk van burgerinitiatieven. 
Verder hebben wij regelmatig bijeenkomsten met geïnteresseerden die wij 
laten delen in onze manier van werken en opgedane ervaring. Ook werken we 
mee aan (wetenschappelijke) onderzoeken.” 

Expertisecentrum Gezondheidsbevordering en Participatie.
Joke De Vries vertelt over het Expertisecentrum Gezondheidsbevordering 
en Participatie, dat onderdeel is van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid: 



32

“Het Expertise-centrum Gezondheidsbevordering en 
Participatie is opgericht door en onderdeel van de 
Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid. De doelstelling is om, 
door middel van onderwijs en onderzoek, het wijkgericht 
werken van de buurtcoöperatie te ondersteunen door de 
implementatie van een gezondheidsgerichte benadering. 

Coördinator:  Dr. Joke de Vries, arts
Adviesraad: Prof.dr. Jacques van der Klink, sociaal 
  geneeskundige
  Prof.dr. Eveline Wouters, arts
  Dr. Rudy Rijke, arts
              Drs. Rienk Overdiep, gezondheidswetenschapper
                          Sridhar Venkatapuram, MSc MPil Phd FRSA

Opleiding buurtassistenten
De buurtassistenten krijgen vanaf juni 2014 een intensieve scholing 
‘Autonomiebevordering in de praktijk’ met aansluitend supervisie. Autonomie 
is het centrale thema in gezondheidsbevordering, zoals ontwikkeld door de 
WHO sinds 1986 en bedoeld om gezondheid als lichamelijk, psychologisch en 
sociaal welzijn te bevorderen.
Dat is niet een kwestie van een aantal concrete richtlijnen en methodieken 
leren, maar de scholing is primair gericht op de ontwikkeling van de 
buurtassistenten: op de ontwikkeling van hun innerlijke houding. Daarbij is 
kennis en inzicht in het proces en de betekenis van autonomie belangrijk, 
maar ook methodieken die de ontwikkeling van autonomie bij anderen 
kunnen bevorderen. Doel daarvan is dat de buurtassistenten daarmee 
een professionele houding ontwikkelen, van waaruit ze mensen kunnen 
aanspreken als (potentieel) autonome individuen. 
Met deze scholing ontwikkelen wij een nieuwe professionaliteit, die zich 
primair richt op de ‘nuldelijn’: informele zorg en sociale netwerken. Deze 
nieuwe professionaliteit is gebaseerd op een gezondheidsgericht kader. Deze 
benadering is voor de nuldelijn, waarbij in onze visie het bevorderen van de 
zelfredzaamheid en regie van de burger centraal staat, een belangrijke basis. 
Doel daarvan is dat mensen zichzelf meer serieus gaan nemen (‘ik doe er toe’) 
en vandaaruit meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de kwaliteit van 
hun eigen leven en welzijn, én voor hun eigen leefomgeving in de wijk. Door 
zo bezig te zijn krijgen de nuldelijn en de sociale netwerken een belangrijke 
plek in de zorgketen, hetgeen de bedoeling was van de overheid bij de 
kanteling van de WMO. Een (bijkomende) effect hiervan is dat door deze 

Dr. Joke de Vries
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‘informele/nuldelijns zorg’ de zorg goedkoper wordt, omdat mensen minder 
snel een beroep zullen doen op de eerste- of tweedelijns zorg.
De opleiding ‘Autonomiebevordering in de praktijk’ is een doorgaand 
ontwikkelingsproces en bestaat, afhankelijk van wat er nodig is, uit 
themabijeenkomsten (met de hele groep) of supervisiebijeenkomsten 
(in twee groepen). In 2017 waren er 1 themabijeenkomst en 8 
supervisiebijeenkomsten. De opleiding wordt gegeven door Joke de Vries.

IASC Conference ‘Practicing the Commons’ in Utrecht: 10-14 juli 2017
Joke de Vries en Gerjan van Engelenhoven hebben 12 juli op dit congres 
een presentatie gegeven over wat de buurtcoöperatie kenmerkt in hun 
betekenis voor de buurtbewoners in Apeldoorn Zuid. Essentieel daarin is 
de ontwikkeling van de buurtassistenten, die opgeleid zijn in een nieuwe 
professionaliteit voor de nuldelijn. Op 13 juli kwamen 20 deelnemers van dit 
congres bij ons in Apeldoorn op bezoek (onderdeel van een excursiedag) 
om ter plekke te zien en te horen hoe wij vanuit die nieuwe professionaliteit 
werken. Deze bijeenkomst werd geleid door Joke de Vries.
Als voorbereiding voor deze excursie hadden de buurtassistenten met elkaar 
geïnventariseerd hoe zij werken: 

Wat en hoe doen de buurtassistenten in hun ontmoetingen met bewoners?
HOE:
• kijken, ontmoeten: benieuwd zijn —> wie is deze persoon??
•  luisteren naar het verhaal: als onduidelijk: doorvragen wat wilt u? / wat wil u 

daarmee zeggen?   
• wat bedoelt hij/ zij met wat hij/zij zegt?
• niets zeggen (is een kunst)
•  maar ook sensitief luisteren ‘achter het verhaal’: ‘wat’ of ‘hoe’ (energie) 

iemand iets zegt valt op (bewustwording: dit is belangrijk!), onthouden en 
later op ‘goed moment’ op terug komen

• teruggeven wat jij (buurtassistent) er bij ervaart
• bewust worden: wat iemand niet zegt  
• eigen intuïtie serieus nemen en gebruiken
•  ‘open ontmoeting’: geen vooropgezette ideeën of plannen, ont-moeten
• als mens: gewoon jezelf zijn, kwetsbaar
•  je komt jezelf tegen: bewustwording van patronen/ ervaringen: 

ontwikkelingsproces: jezelf onderzoeken
• wederkerigheid in de ontmoeting
WAT:
•  meelopen met de ander en daarbij aanspreken op potentiële autonomie:
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• eigen regie en verantwoordelijkheid
•  vragen stellen: wat wil jij, wat vind jij belangrijk, wat heb jij nodig, wat is 

betekenisvol voor jou?
• verbinden met anderen: in contact gaan met anderen
• de ander helpen te ontdekken wat past in leven van die mens

Hoe aanwezig in het contact: vanuit je hart, vanuit respect, liefde voor 
medemens, betrokkenheid, compassie. Daardoor ervaren mensen dat ze 
gezien worden in wie zij in wezen zijn: dat ze er als individu toe doen (gevoel 
van eigenwaarde). En dat geeft mensen HOOP. 

Onderzoek naar de ontwikkeling van de Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, 
de implementatie en het effect van een gezondheidsgerichte benadering.
In 2015 heeft de eerste meting van het onderzoek bij de leden van de 
buurtcoöperatie plaatsgevonden. Dat betrof het invullen van 3 vragenlijsten. 
De gegevens van de deelnemers en de gecodeerde antwoorden van de 
vragenlijsten van de eerste meting zijn opgeslagen in een SPSS-programma 
(een statistisch softwareprogramma). In het najaar van 2017 vond de tweede 
meting plaats: de buurtassistenten hebben, samen met enkele vrijwilligers, 
de deelnemers gevraagd weer dezelfde vragenlijsten in te vullen. Ook deze 
gegevens worden in 2018 in het SPSS-programma opgeslagen. Vervolgens 
zullen in 2018 de opgeslagen gegevens van de twee metingen aan de hand 
van de onderzoeksvragen geanalyseerd worden en de eerste resultaten naar 
buiten gebracht worden. Doel van dit deel van het onderzoek is om te kijken 
hoe de deelnemers van de buurtcoöperatie in 2015 en 2017 hun welzijn 
beoordeelden en wat zij daarin zelf belangrijk vonden, hoe actief zij waren 
en in welke mate zij gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg. Naar 
aanleiding van de uitkomsten daarvan zullen diepte-interviews gehouden 
worden bij een aantal deelnemers om meer zicht krijgen op wat de resultaten 
van de metingen te betekenen hebben.

Daarnaast wordt vanaf 2014 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van 
de buurtassistenten. Alle themabijeenkomsten en supervisiebijeenkomsten 
worden op een voicerecorder opgenomen en om het jaar worden ze 
individueel geïnterviewd over wat ze tot dan toe geleerd hebben voor hun 
werk en privé, wat ze belangrijke punten vinden voor verdere scholing en wat 
ze zelf nog willen leren. Deze interviews zijn ook opgenomen. In 2018 zullen 
zij weer geïnterviewd worden. Daarna zullen alle interviews uitgewerkt en 
geanalyseerd worden om de ontwikkeling van de buurtassistenten zichtbaar 
te maken.”
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Kantoor
Paula Stegeman vertelt over haar werk als secretarieel 
medewerker: “Mijn naam is Paula Stegeman en ik werk 
sinds 31 oktober 2016 als secretarieel medewerkster 
bij ‘Zuid doet Samen’. Ik ben nu voor 32 uur in de week 
gedetacheerd bij ‘Zuid doet Samen’ via werkbedrijf 
Lucrato waar ik 23 jaar werk. In 2015 heb ik mijn diploma 
gehaald voor de mbo-opleiding Secretarieel Medewerker 
op het ROC. Deze opleiding sluit mooi aan op de 
werkzaamheden die ik uitvoer op kantoor bij Zuid 
Doet Samen. Als secretarieel medewerkster doe ik veel 
diverse taken op kantoor, zoals bezoekers ontvangen, de telefoon 
aannemen, de agenda bijhouden, afspraken maken, kopiëren/scannen, de 
post afhandelen, contributie, urenregistratie buurtassistenten, controleren 
en ordenen van boekingsstukken, bijhouden van de debiteuren- en/
of crediteurenadministratie, invoeren van administratieve gegevens in 
geautomatiseerde systemen, archiveren, administratief ondersteuning voor 
collega’s enz. Ik merk dat ik het fi jn vind om veel verantwoordelijkheid te 
krijgen. Dit zorgt er juist voor dat ik een stap meer zet en daarmee ook 
wil laten zien dat ik het kan. Verder help ik waar ik helpen kan, door bv. 
ouderen op te halen als onze chauffeur vakantie heeft of een gezellig potje 
klaverjassen al er klaverjassers te kort komen enz. Met ons team heb ik een 
goeie onderlinge communicatie waardoor de werksfeer ook gemoedelijk en 
stimulerend is. Erg prettig om hierin te kunnen groeien als team en persoon!”  

Klanttevredenheidsonderzoek 

Ieder jaar laten wij onafhankelijk onderzoek doen naar de tevredenheid van 
onze leden met onze activiteiten door Zorgbelang Gelderland-Utrecht. Dit 
jaar is dit onderzoek uitgevoerd door Antoinette Meys van Zorgbelang. Haar 
conclusies zijn als volgt:

“Buurtcoöperatie Apeldoorn - Zuid (‘Zuid Doet Samen’) legt periodiek 
verantwoording af aan de gemeente Apeldoorn over de besteding van de 
toegekende middelen. Naast een kwantitatieve verantwoording betreft 
het ook kwalitatieve uitkomsten die zijn verkregen middels interviews met 
gebruikers van de voorzieningen. Gemeente Apeldoorn wil van minstens tien 
gebruikers horen hoe zij de diensten van ‘Zuid Doet Samen’ ervaren. 

Paula
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De buurtassistenten van Zuid Doet 
Samen houden In het cliënt portaal 
(digitale rapportagesysteem) bij 
aan welke bewoners ze actief inzet 
leveren. Uit de populatie van 750 
leden is in het cliëntportaal een 
selectie gemaakt van de buurtbewoners die in 2017 actief gebruik gemaakt 
hebben van de diensten. Uit deze selectie zijn random zestien bewoners 
benaderd door de communicatiemedewerker van Zuid Doet Samen. Van deze 
zestien konden er twee niet meedoen omdat ze andere afspraken hadden op 
de interviewdagen. En één bewoner vond dat ze nog geen mening kon geven 
omdat ze nog weinig met Zuid Doet Samen in contact was geweest. 
In maart 2018 heeft Antoinette Meys van Zorgbelang Gelderland - Utrecht 
interviews gehouden met in totaal dertien mensen wonend op tien adressen. 
De interviews zijn gevoerd in het kantoor van Zuid Doet Samen, behalve het 
interview met echtpaar R dat bij hen thuis heeft plaatsgevonden. Daarbij is de 
gespreksleidraad gehanteerd die in de bijlage staat. Bij elke respondent staat 
vermeld welke diensten deze gebruiker afneemt van Zuid Doet Samen. 
De gebruikers zijn in hoge mate tevreden over de diensten van Zuid Doet 
Samen. Veel mensen noemen het positieve contact met de buurtassistent. 
Die nodigt mensen uit om mee te gaan naar Ons Honk, verlaagt daardoor 
de drempel en is de vaste contactpersoon die altijd beschikbaar is om mee 
te zoeken naar oplossingen. Naast de buurtassistent zijn ook de zorgcoaches 
belangrijke steunpilaren om de weg te vinden in het woud van aanvragen, 
voorzieningen en regelingen. 

De laagdrempelige sfeer in Ons Honk nodigt uit tot het leggen van contacten. 
Mensen voelen zich gezien en gewaardeerd om wie ze zijn en niet alleen 
als persoon met beperkingen. Ze komen de deur weer uit en vinden dingen 
waar ze plezier aan beleven. Daarin kunnen mensen met bijvoorbeeld 
geheugenproblemen hulp krijgen, zodat ze toch kunnen kaarten. Maar ook 
wordt onderkend dat iedereen talenten bezit (bijvoorbeeld kaarten maken of 
bloemschikken) waar anderen plezier aan kunnen beleven. Gebruikers zijn dus 
niet alleen gebruiker, maar ook deelnemer. 

Enkele respondenten hebben stagiaires van de opleiding zorg en welzijn 
van het Hoornbeeck college in huis. Deze dienstverlening valt onder 
vrijwilligersondersteuning. De stages hebben als doel dat studenten l eren 
om contact te maken met wijkbewoners, de vragen van wijkbewoners te leren 
kennen en ondersteuning te bieden met bijvoorbeeld schoonmaken, klusjes in 
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de tuin of boodschappen. De wijkbewoners krijgen van de stagiaires hulp en 
ondersteuning en zij bieden begeleiding aan de stagiaires. Ze beoordelen de 
stagiaires aan de hand van een boekje. De ervaringen met de stagiaires zijn 
overwegend positief. 
Opvallend is dat er nauwelijks tips, wensen of verbeterpunten genoemd 
worden. Zuid Doet Samen sluit zodanig aan op de vragen van deelnemers dat 
wat er nodig of wenselijk is meteen wordt opgepakt. Dat uit zich ook in hoge 
rapportcijfers: niemand geeft lager dan een 8! 
Uit deze interviews blijkt dat Zuid Doet Samen deze wijkbewoners hulp en 
ondersteuning biedt met als resultaat dat ze: 
-  zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven ook als ze daarbij zorg en 

ondersteuning nodig hebben; 
- uit hun isolement komen en meedoen; 
-  erbij horen en daarmee ook op hun 

beurt voor anderen van betekenis 
kunnen zijn.”

Het volledige rapport van Zorgbelang 
Gelderland kunt u inzien op Ons Honk, 
lezen op onze site www.zuiddoetsamen.
nl of vraag ernaar bij uw buurtassistent. 

Financiën

“De boekhouding van de Buurtcoöperatie wordt gedaan door Entrust uit 
Apeldoorn. Het resultaat van de boekhouding wordt gecontroleerd door 
Accountants Kantoor Countus uit Zwolle. 
Vorige jaarvergadering werd er gevraagd naar de mogelijkheid van een 
kascommissie. De gemeente gaat, gezien de omvang van onze subsidie, 
hier niet mee akkoord. De controle moet per se geschieden door een 
onafhankelijk registeraccountant volgens een controle protocol dat door de 
gemeente is vastgesteld.
Alle jaarstukken en het resultaat van de accountantscontrole liggen op het 
kantoor van de Buurtcoöperatie ter inzage. Voor 2017 heeft de accountant 
een goedkeurende verklaring afgegeven.

Afwijkingen resultaat 2017 ten aanzien van de begroting 
• Omzet
Er is in 2017 € 19.000 omzet meer geboekt dan begroot.  Dat komt onder 
meer door externe donaties en meer lidmaatschapsgeld.



38

• Kosten
De personeelskosten waren € 22.000 hoger dan begroot. Dat komt onder 
meer door hogere opleidingskosten, hogere pensioenpremie en andere 
inschalingskosten. In 2018 komt er op basis van een extern rapport een 
correctie op de inschaling in de cao. Dat zal tot een fl inke stijging van de 
loonkosten aanleiding geven.
De administratie automatiserings- en kantoorkosten waren € 20.000 euro 
hoger dan begroot. De oorzaak is dat we in 2017 kantoorruimte hebben bij 
gehuurd en de accountant kosten aanzienlijk hoger waren dan we hadden 
gepland.

Samengevat resultaat 2017

Sponsoren
Een heel aantal bedrijven hebben onze activiteiten gesponsord in 2017. Onze 
maand van ‘Aandacht voor jezelf’ is bijvoorbeeld gesponsord door Bos en 
Weide Fysiotherapie, Mirelness, Vitea en Zorgsaam. 
Onze kerstherberg is gesponsord door Banketbakkerij Zandstra, Dekamarkt, 
GroenRijk, MenuService Van der Weijden en BeInsured. Van de Rabobank 
hebben we een bedrag ontvangen voor de aanschaf van een auto. 
Verder hebben een aantal partijen het fi nancieel mogelijk gemaakt 
om buurthuis Ons Honk te verduurzamen, toegankelijk te maken voor 
mindervaliden en er een buurtrestaurant te vestigen. Dit is mogelijk 
gemaakt door Gemeente Apeldoorn, Provincie Gelderland, VSB Fonds en 
Oranje Fonds. Bovendien mochten we een aantal donaties ontvangen van 
particulieren en organisaties. 

Wij bedanken al deze partijen heel hartelijk voor hun gulle fi nanciële 
bijdragen!
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Nawoord

Tot zover ons jaarverslag over 2017. Wij 
hopen dat dit jaarverslag u meer beeld 
heeft gegeven van de activiteiten van 
Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid. Meer 
informatie over ons kunt u vinden op 
onze website, op Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram of natuurlijk bij uw 
buurtassistent of in Ons Honk! Laat uw 
vragen en opmerkingen vooral horen. 
Immers, wie u bent en wat u wilt, dat doet ertoe! 
Wat we vooral hopen is dat u zich thuis voelt bij Zuid Doet Samen. Want Zuid 
Doet Samen, dat zijn we samen met elkaar! 

Ons Honk

kerstherberg

Aandacht voor jezelf



T. 055 - 3125076 
info@zuiddoetsamen.nl 
www.zuiddoetsamen.nl


