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De Brug, de huiskamer voor de buurt           

 

Werkplan Stichting De Brug 2021-2022 In het kader van de 
periodieke subsidieaanvraag voor activiteiten in het kader van 
de sociale basis die gericht zijn op het vergroten van de 
samenredzaamheid en zelfredzaamheid van Amsterdammers en 
voor de locaties waar die activiteiten plaatsvinden. 

 
INLEIDING 
2020 is voor veel Stichtingen, die hun werkzaamheden, met 
name verrichten voor (oudere) volwassenen, een moeilijk en 
grotendeels verloren jaar geweest. Door het coronavirus is in 
maart 2020 het werk grotendeels gestopt of met veel 
beperkingen en moeite, veelal in beperkte mate, voortgezet. 
Meer dan voorheen moesten we onze contacten onderhouden 
buiten onze vaste locatie De Brug en sommige groepen 
(Inlopen, eetgroepen en de Jembatangroep) werden periodiek 
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stopgezet. Door de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan 
deze groepen behoren al deze bezoekers tot de risicogroep. De 
Brug als Huiskamer voor Iedereen kon daardoor niet of 
nauwelijks worden waargemaakt. De Brug, vanaf eind jaren ’90 
van de vorige eeuw is nadrukkelijk bezig om de multiculturele 
samenleving optimaal te bedienen, te helpen, wegwijs en 
daarmee zelfstandiger te maken, in de soms ingewikkelde 
overheidscommunicatie en regels. Daarbij ligt het accent steeds 
meer bij een vraaggericht aanbod, samen met de overheid, de 
maatschappelijke partners en professionele hulpverleners. Er is 
veel ruimte voor initiatieven van groepen uit de samenleving om 
eigen activiteiten te starten in De Brug. Wij faciliteren graag 
initiatieven uit de buurt en bieden ruimte aan actieve 
buurtbewoners die een plek zoeken voor hun activiteiten. 
Daarbij beoordelen wij of de activiteiten passen binnen de 
doelstelling van De Brug. Het open karakter, het respectvolle 
omgaan met eenieder, ongeacht afkomst, religie of geaardheid 
en het belang van participatie en/of het tegengaan van 
eenzaamheid zijn belangrijke criteria en speerpunten. Met die 
afweging antwoordt De Brug ook op de verzoeken en het 
aanbod van andere actieve huiskamers: stichtingen en 
professionals die voorstellen doen voor programma’s en 
activiteiten in of samen met De Brug. Het participeren in de 
buurt en maatschappij, de eenzaamheid doorbreken, actief 
deelnemen aan gezamenlijke activiteiten en op die manier de 
neerwaartse spiraal van verveling, uitzichtloosheid, inactiviteit 
(zowel lichamelijk als geestelijk) en slecht voor jezelf zorgen te 
doorbreken, blijft daarbij ons doel.  
 
ONS AANBOD EN INZET  
Wij onderscheiden diverse activiteiten die in samenhang de 
totale doelstelling van De Brug dienen en waarmaken. 
De dagelijkse inloop, als voorbeeld, is een uitnodiging voor 
iedereen die zich eerst wil oriënteren en kennis wil maken met 
De Brug, zonder meteen aan een bestaande activiteit mee te 
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moeten doen. Het contact met andere gasten, vrijwilligers, 
bestuursleden en professionele werkers die in De Brug aanwezig 
zijn, geven gezelligheid, herkenning en erkenning, kennis van De 
Brug en haar mogelijkheden om actief te worden, zonder vaste 
verplichtingen. Het begint met de actie om de deur uit te gaan 
en De Brug binnen te lopen en daarmee te participeren in je 
eigen buurt met buurtgenoten die de weg naar De Brug al 
gevonden hebben. De tweede stap is vaak nog eens 
terugkomen, al dan niet met een buurman/ buurvrouw en dan 
deel te nemen aan een (bestaande) activiteit, variërend van een 
gespreksgroep, een multiculturele bijeenkomst, een 
koffieochtend, een ontbijt, lunch of diner, als middel om te  
participeren. In veel gevallen zetten deze nieuwkomers na enige 
tijd de stap naar het worden van vrijwilliger van De Brug. Vanaf 
dat moment spelen ze zelf een rol in het betrekken van de 
buurtbewoners bij de activiteiten en het samen met hen 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten.  
 
In de volgende hoofdstukken vindt u het werkplan van De Brug 
voor de jaren 2021-2022. De basis van het werkplan vormen het 
huidige werkplan 2020-2021, de recente en verwachte 
ontwikkelingen en de toekomstverwachting voor wat betreft de 
vragen die op ons afkomen. Ook de vernieuwde 
Subsidieregeling Sociale Basis, heeft ons geholpen om onze 
activiteiten (nog) duidelijker te profileren en aan te geven hoe 
wij onze taak in Nieuw-West zien en willen invullen. Het 
werkplan is geen statisch geheel. Daarom is er altijd ruimte voor 
bijstellingen op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en 
actualiteiten. Daarnaast staan wij altijd open voor wensen en 
aanwijzingen vanuit de (deel) gemeente via de 
Stadsdeelcommissie Nieuw-West op wiens grondgebied we 
werken en voor wiens inwoners we onze activiteiten uitvoeren. 
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MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN 
De Brug is een buurthuiskamer die toegankelijk is voor alle 
buurtbewoners en die van Geuzenveld en Slotermeer in het 
bijzonder. Essentieel uitgangspunt hierbij is multiculturele 
diversiteit, laagdrempeligheid en inlevingsvermogen, gekoppeld 
aan ervaringsdeskundigheid. De Brug staat bekend als 
multiculturele Huiskamer en wil dit uitgangspunt ook in de 
toekomst blijven uitdragen. De Brug is een onafhankelijke 
organisatie die voor en door bewoners activiteiten organiseert 
en faciliteert.  Dat wil zeggen: zij organiseert (samen en in 
overleg met de deelnemers) laagdrempelige activiteiten voor 
mensen met een beperking in de meest ruime zin van het 
woord: fysieke, psychische, sociale en contactuele, waaronder 
het slecht beheersen van de Nederlandse taal. Zij zet zich in 
voor de doelgroep eenzame en minder draagkrachtige ouderen, 
migranten en oorlogsslachtoffers. Met deze activiteiten draagt 
zij bij aan de belangenbehartiging en de emancipatie voor de 
buurtbewoners en cliënten, ten behoeve van de multiculturele 
samenleving. 
 
 
 
ONTWIKKELINGEN EN KEUZES 
In de uitvoering van de activiteiten houdt De Brug rekening met 
de volgende ontwikkelingen: 
• de rol van de stadsdeelcommissie, als oren en ogen van 

het Stadsdeel Nieuw-West; 
• de uitvoerende rol van de stadsdeelcommissie en de 

beleidsbepalende rol van de Amsterdamse Gemeenteraad, 
ook voor de positie, activiteiten en financiering van 
Stichting De Brug; 

• de gevolgen van schaalvergroting en wijziging van de 
besluitvorming binnen de overheid voor de samenwerking 
met andere organisaties op stadsdeel-  en stedelijk niveau; 
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• Samenwerking met non profit-organisaties die werkzaam 

zijn op het gebied van hulpverlening, mantelzorg en 
dementie, voeding en gezondheid, maatschappelijke 
dienstverlening, zorg en zelfontplooiing; 

• het afspiegelingsbeginsel: De Brug handhaaft bij haar 
activiteiten het uitgangspunt dat zij haar taak vervult voor 
en in de gevarieerde samenstelling van de diverse 
bevolkingsgroepen in Nieuw-West; 

• de wensen en behoeftes van onze doelgroep(en). 
 

Hierbij verwachten wij (na de beperkingen vanwege de 
coronamaatregelen) minimaal een stabilisatie van het aantal 
bewoners en cliënten bij de activiteiten van De Brug en hen die 
gebruik willen maken van de hulp die wij bewoners kunnen 
bieden. Zelf als informele hulpaanbieder of door middel van 
doorverwijzen naar de deskundigheid die we in huis hebben 
door de wekelijkse aanwezigheid van de SEZO en via de 
Mantelzorgorganisaties en/of het Sociaal Loket. De ervaring die 
wij opdoen in ons contact met de bewoners brengen wij in bij 
deze professionals en bij de politiek ten gunste van de 
ontwikkelingen die bewoners en cliënten nodig hebben. 
De Brug heeft een belangrijkere functie met betrekking tot 
patiënten en consumenten die voorheen in reguliere 
(overheids-) diensten hun plek vonden. De ontwikkelingen de 
afgelopen jaren geven aan dat er sprake is van een toename van 
de hulpvraag met betrekking tot maatschappelijke 
dienstverlening, vooral op het gebied van bezuinigingen op de 
zorg, de latere en vaak lagere pensioenen en de oplopende 
schuldenproblematiek. Maar ook op het gebied van de 
(geestelijke) gezondheidszorg zien wij een toename van 
buurtbewoners die hier in de praktijk last van hebben. Ook op 
dit gebied verwijzen we door en hebben we een belangrijke 
signaleringsfunctie. En door het binnenhalen van een diëtiste, 
die bij de nabijgelegen dokterspost haar kantoor kwijtraakte, 
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hebben we ook op het gebied van goede en gezonde voeding 
een extra aanbod te bieden. 
 
 
HERPOSITIONERING EN PROFESSIONALISERING 
De Brug beraadt zich permanent op haar positie in het sociale 
domein en de diverse organen waarin zij actief is, zoals het 
Amsterdamse Cliëntenbelang het nieuwe buurtoverleg, het 
overleg met de diverse Buurtkamers, het Algemeen Bestuur van 
Eigenwijks , het overleg met de Informele zorgpartners in 
Nieuw-West en andere samenwerkingsorganen. Als 
vrijwilligersorganisatie ervaren wij een grote druk ten gevolge 
van de toenemende hulpvraag en de vereenzaming in de 
vergrijzende samenleving. We trachten de toenemende 
hulpvraag en de opvang van arme en eenzame mensen in 
huiskamers als de onze, mede vorm te geven. Daarbij spelen ons 
eigen spreekuren op sociaaljuridisch gebied en het gratis 
advocatenspreekuur een belangrijke rol. Voor alles blijft De Brug 
een laagdrempelige buurtvoorziening voor iedereen. Ons 
vrijwilligersbestand blijft qua aantal ongeveer gelijk, maar er is 
continu sprake van doorstroming en vernieuwing. Daarbij wordt 
nog meer dan voorheen, gekeken naar bredere kwaliteiten en 
kennis van of ervaring met "moeilijker" doelgroepen. We blijven 
100% werkzaam met vrijwilligers, maar daarbij streven wij wel 
naar genoeg mensen met een professionele instelling met name 
op de bestuurlijke functies en onze coördinatoren.  
 
WERKWIJZE 
Onze taken blijven vooralsnog: (collectieve) 
belangenbehartiging, informatie en voorlichting geven en 
ontwikkeling (innovatie) van onze signalerende en 
hulpverlenende (doorverwijs)rol en ons gastheer/ 
gastvrouwschap.  
Voor elke (werk)groep en activiteit is een coördinator 
aangewezen uit de desbetreffende groep. De coördinator is de 
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contactpersoon richting bestuur en regelt de lopende zaken van 
de eigen groep/ activiteit grotendeels zelf.  
Bij overstijgende zaken worden deze aan het bestuur 
voorgelegd, waarna het bestuur een beslissing neemt. Deze 
werkwijze blijkt in de praktijk goed te werken. De 
groepen/activiteiten draaien daardoor grotendeels autonoom 
en de vergaderingen van de desbetreffende vrijwilligers vinden 
nu plaats binnen de groepen zelf. Nieuwe activiteiten en 
groepen zijn op deze manier ook makkelijker in te plannen 
binnen het totaal van activiteiten. De doelgroep van De Brug 
blijft volwassenen en hierin met name de oudere 
buurtbewoners, van 55+ en ouder. Op de spreekuren van 
bijvoorbeeld onze samenwerkingspartners, de Sezo 
schuldhulpverlening komen vanzelfsprekend wel jongere 
volwassenen en ook bij de inlopen voor mantelzorg/ dementie 
inlopen kunnen incidenteel ook jong dementerenden 
deelnemen.  
 
ORGANISATIE 
De Brug wordt bestuurd door professioneel opgeleide 
vrijwilligers. De Brug heeft een bestuur dat zich 
verantwoordelijk voelt voor de ontwikkeling van beleid en 
uitvoering van de activiteiten en het coördineert en faciliteert 
deze activiteiten. De uitvoering gebeurt door vrijwilligers en 
stagiairs. Naast de vrijwillige inzet van de medewerkers van De 
Brug is er een hoge mate van professionaliteit aanwezig. 
Mensen beschikken over deskundigheid op basis van 
opleiding én vooral levenservaring en ervaring opgedaan in 
eerdere of huidige werkkringen. Deskundigheid is er op het 
gebied van onder meer financiën,  begeleiden stagiairs en 
vrijwilligers, maatschappelijk werk, sociaal juridische 
dienstverlening en gebouwenbeheer. De vrijwilligers van De 
Brug leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de 
samenleving. De Brug staat, hoewel het geen doel op zich is, 
altijd open voor nieuwe vrijwilligers. Omdat we het rekruteren 
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en opleiden van vrijwilligers een belangrijke taak van de Brug 
vinden, waarmee mensen worden geactiveerd, nuttige zaken 
verrichten voor de samenleving en hun blikveld (netwerk) 
vergroten en verruimen en daardoor mogelijk kunnen 
uitstromen naar betaald werk.                                                     
Het bestuur van de Brug heeft vrijwilligersprofielen voor alle 
vrijwilligersfuncties die binnen de Brug noodzakelijk zijn. Bij het 
uitzetten van vacatures via de Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
(VCA) zijn en worden deze uitgezet. Ook via “Blik op Talent” en 
onze buren van HVO Querido worden er regelmatig vrijwilligers 
aangeboden. We proberen zo veel mogelijk om aan deze 
verzoeken te voldoen, omdat wij naast de reguliere stagiairs ook 
plaats willen blijven bieden aan mensen die elders niet of 
nauwelijks (werk)ervaringsplekken kunnen vinden. Dit blijft ook 
de komende periode een voorname opdracht voor de Brug. 
Onze vrijwilligers worden ingezet bij alle activiteiten van en in de 
Brug. Om het onderscheid te maken tussen de inzet voor de 
eigen activiteiten vanuit de inloop, buurtbewoners of eigen 
werkgroepen en de inzet ten behoeve van de verhuur aan 
derden, hebben we een bijlage toegevoegd waarin dit wordt 
verduidelijkt. Ons activiteitenoverzicht wordt regelmatig 
ververst en aangepast, afhankelijk van de ontwikkelingen op dit 
gebied. Incidenteel is er nog ruimte voor nieuwe activiteiten en 
die ruimte willen we blijven houden. De Brug wil flexibel kunnen 
blijven inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, vragen 
uit de buurt en de politiek. 
 
GEBOUW 
De Brug is nooit af. Zoals elke woning of gebouw is ook bij De 
Brug altijd onderhoud, vernieuwing en wijziging van het gebouw 
noodzakelijk. Vaak is voor het multifunctionele gebruik van de 
ruimtes het schuiven met meubilair afdoende. Het 
ruimtegebruik is groot en toegesneden op de groepen die 
gebruik maken van onze ruimtes. Maar in een gebouw dat zo 
intensief wordt gebruikt als De Brug is er ook permanent klein 
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en groot onderhoud nodig. Belangrijke punten voor De Brug zijn 
in 2021 het controleren en vernieuwen van de elektrische 
installatie, in overleg met Vattenvall maken van een plan om 
energie te besparen en daarmee de eerste stappen naar een 
energie neutrale Brug te maken.       
In het overleg met onze bovenburen, waarmee De Brug een VVE 
vormt, worden als onderdeel van het Meerjaren Onderhouds 
Plan (MOP) bij de geplande dakrenovatie zonnepanelen 
geplaatst om een gedeelte van de energievoorziening volledig 
emissievrij op te wekken. Deze plannen zijn nog niet tot 
uitvoering gekomen en blijven dus actueel en zullen door het 
energiebesparingsplan van Vattenvall hopelijk een stimulans 
krijgen. 
 
ACTIVITEITEN (zie ook bijlage) 
De Brug richt zich op activiteiten die de participatie bevorderen. 
Zij activeert oudere buurtbewoners om mee te doen en 
daardoor de eenzaamheid te doorbreken. Kort samengevat: 
 
De doelen 

 
# eenzaamheid en isolement voorkomen. 
# activering in brede zin 
# bewonersparticipatie vergroten 
# samenwerking en kennismaking bevorderen tussen de 
buurtbewoners en deelnemende groepen 
# mensen een gezellige, nuttige en gezonde dagbesteding 
bieden 
# een bijdrage bieden aan de zelfstandigheid van 
buurtbewoners. 
# het bieden van werkervaringsplekken voor vrijwilligers en 
stagiairs 
# samenwerken op het gebied van Mantelzorg en Dementie 
inlopen en voorlichting 
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De middelen 
 
Ontmoeting en Activiteiten (sociale activering/ participatie):  

 
# dagelijkse- en wekelijkse ontmoetingen, inloop, onder 
meer ontbijtgroep voor vrouwen, creatieve  
vrouwengroep, koken met/voor buurtbewoners. 
# bijzondere activiteiten, zoals Iftars, Jembatangroep 
(oorlogsslachtoffers, dialoog en verhalen)  
# basisvaardigheden ontwikkelen en levensverhalen 
(leren) schrijven 
# advocatenspreekuur, inloopspreekuur Sezo, Sociaal 
Juridisch advies en doorverwijzing 
# vrijwilligers begeleiden en externe contacten 
onderhouden vanuit de Brug 
# nieuwe activiteiten ontwikkelen in overleg met de buurt 
en de politiek. 
# gezondheid en voedingsvoorlichting 
# mantelzorg en dementie inlopen 

 
 
TOELICHTING  
Deze gevarieerde multiculturele activiteiten worden bezocht 
door allerlei groepen buurtbewoners met diverse sociale en 
culturele achtergronden. Daarmee wordt de cohesie tussen en 
integratie van verschillende groepen in de multiculturele 
Amsterdamse samenleving vormgegeven. Waarmee het begrip 
voor elkaar wordt vergroot en over en weer samenwerkingen 
ontstaan en zaken worden gedeeld met respect voor ieders 
eigen achtergrond en leefwijze, ten minste zolang die passen 
binnen de algemene doelstelling van De Brug. Iedereen is 
welkom als men respect heeft voor elkaars culturele 
achtergrond en men bij voorkeur Nederlands spreekt.  
Via de inlopen, het bezoeken van de voorlichtingsbijeenkomsten 
of de spreekuren van de SEZO en de advocaat of onze informele 



Werkplan Stichting de Brug 2020 - 2021 
 

11 

 
hulpverlening vinden veel mensen de weg naar De Brug. Als 
eerste stap naar het doorbreken van de eenzaamheid, 
participatie in de buurt, activering in een van de werkgroepen of 
als vrijwilliger. De inloop, het koffie drinken of gezamenlijk eten 
is daarbij geen doel, maar middel om deze bewoners te laten 
participeren. Hierover het volgende. 
 

Ontmoetingsactiviteiten voor oorlogsgetroffenen e.d.                                                                                                                                                        
Indische Nederlanders en Surinaamse Nederlanders met 
een koloniaal (slavernij-) verleden en zijn steeds vaker ook 
vluchtelingen uit de oorlogen in Irak, Iran en Pakistan en 
andere oorlogslanden. Het doel daarvan is het contact van 
lotgenoten te bevorderen, signalen met betrekking tot 
voormalig oorlogsleed en de onverwerkte gevolgen van 
het (koloniaal) verleden aankaarten bij verantwoordelijke 
overheden en Vluchtelingenwerk Nederland.  
 
Signaleren van ontwikkelingen die voor al deze groep(en) 
van belang zijn.  

          Volgen en documenteren van de  
          geschiedschrijving over deze problematiek 
          Bij deze activiteit staan thema’s centraal die te maken        
          hebben met verwerking van oorlogs- en gewelds-  

trauma’s van genoemde groepen. Aandacht wordt 
besteed aan het zichtbaar maken van doelgroepen uit 
voormalige koloniën en oorlogsgebieden en het 
bespreekbaar maken en verwerken van de ervaringen. Een 
terugkerende wekelijkse activiteit is de 
Jembatanwerkgroep, die zich inspant voor de Indische 
lotgenoten. 

          Bij de ontmoetingsactiviteiten voor Surinaamse vrouwen,  
          gaat het om het gezamenlijke activiteiten ontplooien door  
          middel van uitwisseling van kennis en ervaring  op het  
          gebied van Surinaamse cultuur waaronder bijvoorbeeld  
          klederdracht en activiteiten op het gebied van beeldende  
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          kunst. Het creëren en uitdragen (toneel, zang en dans,   
          poppen maken en poppenspel uitvoeren) b.v. in het kader 
 van Keti Koti, het einde van de slavernij. 
          Voor de meer recente vluchtelingen uit het Midden- 
          Oosten bestaat nog geen gemeenschappelijke groep.  
          De gesprekken over hun ervaringen en trauma’s beperken  
          zich vooralsnog tot gesprekken met betrokken  
          bestuursleden van De Brug. 
          Bestuursleden en andere vrijwilligers van De Brug doen  
          actief als medeorganisator of op uitnodiging, mee aan  
          Iftars bij organisaties in Nieuw-West.  
 

Basisvaardigheden bijbrengen m.b.t. taal en ICT, integratie 
bevorderen en isolement voorkomen en/of verkleinen door 
middel van taalles voor analfabeten.  
Deze activiteit voorziet nog in een groeiende behoefte en 
zal worden voortgezet. De lessen zijn bestemd voor met 
name oudere migranten en vluchtelingen die in de buurt 
wonen of door erkende taalaanbieders worden 
uitgenodigd om deel te nemen. Computerlessen in 
samenwerking met Computerwijk van Eigenwijks en 
deelnemers aan cursussen van de SEZO of Blik op Talent. 
Naast de basisvaardigheden kan het leren omgaan met 
sociale media, Facebook en Skype, een zinvolle aanvulling 
zijn, ook voor het contact met de familie.  
 
Het Reminiscentieproject, door het vertellen van 
levensverhalen, herinneringen levend houden in 
samenwerking met de Stichting Geheugen van West. Het 
naast elkaar bestaan van verschillende culturen leidt tot 
de noodzaak om met begrip voor elkaars achtergrond en 
cultuur te communiceren. Als we dat kunnen, gaat de 
participatie min of meer vanzelf. Intercultureel 
communiceren is een kwestie van twee richtingen. Dus 
leren van elkaar door middel van doen, praten, luisteren, 
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eten en muziek. Om participatie mogelijk te maken is het 
met elkaar willen en kunnen communiceren essentieel. 
Daarom is de voertaal in De Brug ook Nederlands. 
Traditioneel is De Brug de thuishaven van de Stichting 
Geheugen van West, die ooit in De Brug is opgericht op 
initiatief van bewoners en het toenmalige stadsdeel 
Geuzenveld-Slotermeer. Door goede samenwerking tussen 
het Geheugen en De Brug kunnen er veel verhalen worden 
geschreven, ook door de nieuwe Amsterdammers.  
 
Bezoekers van De Brug krijgen informatie over activiteiten 
in het stadsdeel en relevante ontwikkelingen                                        

          op het gebied van wonen, zorg en samenleving.                             
           Het sociaaljuridisch spreekuur, aansluitend bij de  

voorlichtingsbijeenkomsten, is bedoeld voor 
beantwoording van enkelvoudige (hulp)vragen. Bezoekers 
van het spreekuur met complexe hulpvragen worden 
verwezen naar het sociaal loket van stadsdeel Nieuw-
West, de SEZO of het steunpunt Mantelzorg.                                                           

          De SEZO heeft elke woensdag een inloopspreekuur   
voor buurtbewoners met vragen of problemen op 
bijvoorbeeld het gebied van geld, gezin, samenleven.                                                                                                                                                             

          Zaken waarbij meerdere hulpverleners en  
          maatschappelijk werkers van de SEZO hulp bieden bij        
          beter budgetbeheer en op het gebied van sociale zaken                                                                                                                                       
          of persoonlijke problemen. 
          Elke vrijdag is er een gratis advocatenspreekuur waar  
          mensen door de sociaal juridische spreekuren van De Brug                                                                                                                            
          en SEZO naar kunnen worden doorverwezen.  
 
 In samenwerking met het Van Eesterenmuseum is en  

een wandeling door Geuzenveld (architectuur en 
stedenbouw) vanuit de Brug. In 2019 heeft dit een vaste 
plek verworven.  
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Het jaarlijkse uitstapje voor de vrijwilligers van de Brug zal 
ook in 2021 (als het weer kan, na Corona) een combinatie 
van nuttig en leuk zijn. 
Herdenkingsactiviteiten, zoals het bijwonen van de 
herdenkingen op 4 mei, 1 juli en 14 en 15 augustus 
(respectievelijk dodenherdenking, Keti-Koti  
en herdenking bevrijding Nederlands Indië).  
Een groot probleem in ons gebied is de vergrijzing en 
vereenzaming en het grote aantal mantelzorgers die 
noodgedwongen veel taken van de reguliere zorg hebben 
moeten overnemen.  
De Brug doet al veel tegen de eenzaamheid maar de 
mantelzorgers zijn vaak nog anoniem en worden nog 
onvoldoende bereikt. Inmiddels hebben wij contact met 
mantelzorg en dementie die in 2021 inlopen in De Brug wil 
organiseren. Wij zien ook dit als passende invulling van 
onze taal in de Multiculturele samenleving.  
De Brug wil en kan daar ook in 2021 en 2022 nadrukkelijk 
een rol in blijven spelen.  

 
 
ONDERBOUWING 
Het bestuur van De Brug wordt geregeld gevraagd te adviseren 
over de positie en (sociaal maatschappelijke) problematiek van 
de verschillende groepen die participeren in de activiteiten van 
De Brug. 
De Brug blijkt een voorbeeldfunctie te hebben op het gebied 
van outreachend en bottom-up  werken. In overheids- en 
instellingstermen heet dit vraaggericht. Nationaal en 
internationaal is De Brug gevraagd om advies over deze 
methodiek te verstrekken. We gaan ervan uit dat dit ook in de 
toekomst gewenst en mogelijk blijft. Als winnaar van het 
“Appeltje van Oranje” van het Oranjefonds heeft De Brug een 
goede en bekende naam op dit gebied. 
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De Brug is een door de landelijke koepel SBB erkend ‘leerbedrijf’ 
voor haar stagiairs en anderen. SBB en de samenwerkende 
opleidingsinstituten als de Hogeschool van Amsterdam, 
Hogeschool INHOLLAND en Hogeschool Utrecht zijn hierin 
onder andere onze samenwerkingspartners en dit zal worden 
gecontinueerd. Ook werkt De Brug samen met het ROC in 
Amsterdam inzake maatschappelijk stages. De begeleiding van 
maatschappelijke stages zal worden voortgezet en waar 
mogelijk uitgebreid. Samen met SBB en anderen zetten wij ons 
ook in voor de zogenoemde categorie 1 kandidaten op de 
arbeidsmarkt. Vaak komen zij heel moeilijk aan een stage of 
werkervaringsplek in het reguliere bedrijfsleven. Dit wordt vaak 
veroorzaakt door onvoldoende startkwalificaties of een te 
gering werktempo. Bij een vrijwilligersorganisatie is dat een 
minder groot probleem, waardoor stagiairs bij De Brug in een 
rustiger tempo deze kwaliteiten kunnen ontwikkelen. 
Wij zijn van mening dat De Brug een wezenlijke schakel vormt in 
het sociale cement in het Stadsdeel, tussen professionals en 
vrijwilligers, tussen overheid en buurtbewoners en als 
laagdrempelige voorziening voor de buurt.  
 
 
September 2020 
 
 
namens het bestuur van Stichting De Brug 
 
Hans Staphorsius, voorzitter 
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BIJLAGE: INZET VRIJWILLIGERS, bij de activiteiten/ openstelling (onderhoud) van de Brug (basis) 2019 
 

Dagdeel Openstelling/ 
sleutelbeheer 
Huismeester-bestuurslid 

Ontvangst/ catering 
Gastvrouw/ -heer 
Koks(maatjes) 

Onderhoud gebouw-tuin 
Klusjes-/ tuinman/ 
schoonmaker(s) 

Hulpverlening (informeel), 
advocaat en vergaderdeel- 
nemers                                  
TOTAAL 

Maandagochtend 1 2 4                                                           
9 

Maandagmiddag 1 1                                                            
2 

Maandagavond 1 4                                                            
5 

Dinsdagochtend 1 1                                                            
2 

Dinsdagmiddag 1 3                                                            
4 

Dinsdagavond 1 2 1                                                           
4 

Woensdagochtend 1 3 3                                                           
7 

Woensdagmiddag 1 1  5 (Bestuur eens per maand)   
2      

Woensdagavond 1                                                              
1 

Donderdagochtend 1 2 1 2 (+ 3-8 Teamoverleg)                    
2 

Donderdagmiddag 1 1                                                             
2 
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Donderdagavond 2                                                              
2 

Vrijdagochtend 1  4                                                            
5 

Vrijdagmiddag 1 2 
1 

 1 (+ 5 Coörd. Overleg)                    
4 

Zaterdag/ Zondag 1  incidenteel Nader te bepalen                                                               

 
 
Al deze momenten worden ingevuld door in totaal 30 vrijwilligers (Bestuursleden 5, Coördinatoren 4, Huismeesters 4, Klusjesmannen 2, 
Tuinman 1, gastvrouwen/ -heren/ koks 20, (informele) hulpverleners 2, advocaat 1. Velen van hen hebben een dubbelfunctie en/ of werken op 
meerdere dagen van de week. Bestuur, coördinatoren- en vrijwilligersoverleg, gebeurt dus door mensen (vrijwilligers) die ook op andere tijden 
actief zijn in de Brug.  
Eigen activiteiten…… Verhuuractiviteiten……Combinatie….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


