Huiskamers van de Wijk in samenwerking met partners
Vijf ‘Huiskamers van de Wijk’ telt de Hoeksche Waard. Het zijn ontmoetingsplekken voor
inwoners: jong of oud, wel of niet hulpbehoevend. Het initiatief moet meer verbinding creëren in
de dorpen. Inmiddels krijgt die samenwerking steeds meer navolging. Hoeksche Waard Actief
sloot aan, en daarmee gaan ook andere domeinen de huiskamers ‘ontdekken’. ‘We werken
samen vanuit de vraag: kunnen we elkaar helpen in het beantwoorden van de vragen die we
ophalen?’, zeggen combinatiefunctionaris Margreet Wigmans en Cultuurcoach Kim Zuidema
(Hoeksche Waard Actief).
Als Kim een kennismakingsgesprek heeft met Kitty Zonneberg (Rembrandt), coördinator van een van
de twee Huiskamers in Oud-Beijerland, hoort zij over de mogelijkheid om gebruik te maken van de
locaties. ‘Een cultuuraanbieder is op zoek naar geschikte ruimte, dan is de verbinding leggen met de
Huiskamer van de Wijk perfect.’ Ook voor Margreet is het een idee. ‘We stimuleren vooral het sporten
onder de jeugd. Maar we doen ook activiteiten voor jongeren én senioren.’ Zo ontstaat het plan om de
sport en cultuuraanbieders in de Hoeksche Waard en de Huiskamers van de Wijk meer met elkaar te
verbinden. Maar ook andere domeinen worden gekoppeld aan de Huiskamers, denk hierbij aan
bijvoorbeeld een kinderdagverblijf.
Praatje of een kop koffie
In de huiskamers is iedereen welkom voor een praatje of een kopje koffie. Door de samenwerking met
partners bereiken de Huiskamers steeds meer inwoners. Kim: ‘We werken samen vanuit de vraag:
kunnen we elkaar helpen in het beantwoorden van de vragen die we ophalen? Bewoners van de locatie
en andere wijkbewoners kunnen bijvoorbeeld bij een jeugdactiviteit helpen. Of wij organiseren samen
met een lokale partij een activiteit in een huiskamer, zodat bewoners mee kunnen doen. Als Hoeksche
Waard Actief willen wij sport en cultuur immers voor iedereen mogelijk maken. Deze samenwerking
draagt daaraan bij.’
Afstemmen van activiteiten
Iedere organisatie organiseert haar eigen activiteiten, of beter nog: vrijwilligers organiseren de
activiteiten. Wij stemmen ons aanbod op elkaar af. ‘De lijnen zijn kort’, zegt Margreet. ‘We stemmen
geregeld met elkaar af: hoe bedienen we de hele samenleving, jong en oud, hulpbehoevend of niet?’ Er
is een jaarkalender met thema’s die de partijen invullen. Door elkaars aanbod in te zien, worden
dubbele activiteiten voorkomen.
Elkaars kwaliteiten gebruiken
Ook voor Kitty is de aansluiting van Hoeksche Waard Actief van toegevoegde waarde. ‘Door samen te
werken maken we gebruik van elkaars kwaliteiten, ervaring en netwerk. Samen willen de inwoners van
de Hoeksche Waard vrolijker, actiever en meer betrokken maken.’’
Leuke initiatieven heeft de combinatie al opgeleverd. Tijdens het EK Voetbal versierden kinderen van
een buitenschoolse opvang de Huiskamers oranje. Kim: ‘Op een later moment zijn er kinderen ook nog
teruggegaan om trots de versieringen aan hun ouders te laten zien. Zo brengen de ouders ook weer
een bezoek aan de Huiskamers. Een dergelijke activiteit verlaagt de drempel en laat zien dat de
Huiskamers er voor iedereen zijn.’ Kitty: 'We zien de feestdagen ook als een mooie kans om samen te
werken en doelgroepen dichterbij elkaar te brengen. Deze kans zullen we eind van het jaar dan ook
met beide handen aangrijpen!'
Samenwerken
De initiatiefnemers van Huiskamers van de Wijk, Alerimus, Zorgwaard en Heemzicht, werken samen
met partners in de hele Hoeksche Waard, zoals Welzijn Hoeksche Waard, Bibliotheek Hoeksche
Waard en Hoeksche Waard Actief. Maar ook met lokale partners; ondernemers, kerken, of
verenigingen. Iedereen die wil meedoen is van harte welkom om aan te sluiten.

