
Huiskamers van de Buurt
De Huiskamer van de Buurt in zorgcentrum De Willibrordus kent geen 
vast programma, vertelt coördinator Helga Spel. “Er heerst een onge-
dwongen sfeer waarin deelnemers zelf bepalen wat er gebeurt. We 
lunchen samen, deelnemers kunnen creatief aan de slag, praten veel 
met elkaar en zo nu en dan organiseer ik voorlichting rond een thema. 
Volgende week komt bijvoorbeeld iemand van de Eigen Krachtcen-
trale”. De deelnemers zijn een diverse groep kwetsbare ouderen, vaak 
slecht ter been, soms geïsoleerd en veelal hulpbehoevend. Helga 

werkt op verschillende plekken in de Pijp en is ook coördinator van 
multicultureel centrum De Ontmoeting en mantelzorgondersteuner. 

“Ik werf zelf ook mensen in de buurt. Toevallig kwam ik een man 
tegen die zijn sleutel kwijt was en die bleek, afgezien van drie uur 
thuiszorg, niemand te zien. Hij zat de hele dag thuis te blowen, maar 
samen met de thuishulp durfde hij naar de Huiskamer te komen. 
Andere bezoekers bemoeien zich nu ook met hem en hebben hem 
gestimuleerd om naar de verslavingszorg te gaan”. Spel schetst ook 
het voorbeeld van een vereenzaamd echtpaar, waarbij de man als 
mantelzorger ernstig overbelast dreigt te raken. Doordat hij bij de 
Huiskamer komt, kan Helga ze misschien overtuigen om meer hulp te 
accepteren. 

Helga omschrijft haar rol als een activerende begeleider, die nauw 
betrokken is bij het groepsproces. “Ik zorg dat mensen zich op hun ge-
mak voelen en dat ze met elkaar in contact blijven. Door mijn andere 
werk weet ik ook goed wat er verder in de buurt gebeurt. Daardoor 
kan ik deelnemers attenderen: hebben jullie zin om Italiaans te eten 
bij De Ontmoeting? Deelnemers gaan ook samen op ziekenbezoek en 
letten meer op elkaar. Hun netwerk groeit weer en ze durven nieuwe 
stappen te zetten”.

Combiwel heeft inmiddels negen Huiskamers van de Buurt in drie 
stadsdelen opgezet, vertelt Annemieke Verhoogt, manager zorg en 
maatschappelijke dienstverlening. “Van Cordaan krijgen wij het ver-
zoek die huiskamers in meer stadsdelen op te zetten. Door het weg-
vallen van de fi nanciering van AWBZ-begeleiding, dreigt een groep 
buiten de boot te vallen als ze niet in een veilige omgeving worden 
opgevangen. Bijvoorbeeld heeft een man het advies gekregen van de 

Als je teveel 
professionals 
inzet, sla 
je de inzet 
van mensen 
dood.
Hoe kunnen ouderen zelf de regie blijven 

houden en hoe moeten ze daarbij worden 

ondersteund? De Amsterdamse welzijns-

organisatie Combiwel heeft veel ervaring 

met het versterken van de eigen kracht 

van kwetsbare mensen. In multicultureel 

ontmoetingscentrum De Ontmoeting, de 

Huiskamers en de Huizen van de Buurt 

hebben de kwetsbare ouderen en vrijwil-

ligers zelf de regie. “Als je ergens begint, 

moet je jezelf al terugtrekken”.

Door: Martin Zuithof
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