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Presentatie BinnenBuurtdiscussies StadsdorpZuid, 11 oktober 2019 
 
Hoe kijken we aan tegen functioneren van SdZ? 
Functioneert het nog steeds? 
Zijn er veranderingen geweest? 
Zijn er veranderingen gewenst? 
 
Vragen voorgelegd aan de trekkers van de BB.  
9 van de 12 BB gingen het gesprek aan in de vorm van een open dialoog.  
In totaal 50 leden. 
 
Hoe beleef je StadsdorpZuid? 
Wat betekent StadsdorpZuid voor je? 
Ervaar je belemmeringen? 
Mis je iets? 
Draag je zelf bij aan Stadsdorp? 
 
1. De kracht van SDZ:  

• open en toegankelijk voor ieder die een bijdrage wil leveren 

• deel zijn van een groter geheel  

• veel activiteiten om aan deel te nemen 

• prettige mensen ontmoeten, samen dingen doen 

• een kring van mensen waarbij je je op je gemak voelt 
 

• het is een verrijking van je leven 

• vrijheid om er op je eigen manier bij te horen 

• laagdrempelig en niet-verplichtend 
 

2. Maar ook: 

• de wederzijdse steun van SdZ leden 

• er voor elkaar zijn – iets kunnen geven 

• de mogelijkheid om je nuttig te kunnen maken 

• je nuttig voelen als je iets kunt doen 

• je kwaliteiten krijgen weer een kans in deze vriendenkring 
 
Er zijn voor de leden voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan alle mogelijke 
activiteiten, lezingen, borrels, bridge, wandelclub, toneel, etc. Het aanbod wordt divers en 
zeer uitgebreid genoemd.  
 
Velen noemen de activiteiten het belangrijkste onderdeel van Stadsdorp met de contacten 
die daaruit ontstaan.  
 
Het lidmaatschap van SdZ is voor enkele van ons van grote waarde geweest bij heftige 
levensgebeurtenissen, zoals overlijden van de partner, scheiding, ophouden met werken 
 
3. Conclusie: 

• StadsdorpZuid is geslaagd als initiatief 

• StadsdorpZuid functioneert, dat is belangrijk 

• StadsdorpZuid voldoet in huidige opzet aan doelstellingen en behoeften 
 
Oorspronkelijk drie pijlers Zorg Wonen Nabuurschap. Nu vooral Nabuurschap! 
 
In één BB kwam ter sprake dat verwijzingsfunctie naar informatie over zorg en 
zorginstellingen belangrijk is. Ook trainingen dementie vriendelijk. 
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4. BinnenBuurten en Kringen  

• een fijne club in de buurt  

• onderlinge contacten in de buurt zijn waardevol en worden zeer op prijs gesteld 

• je ontmoet allerlei mensen in de buurt 
 

• anderen vinden die aansluiting in de kringen 

• plezierig ontmoetingspunt 

• je bent deel van een groep 

• je ziet elkaar met zekere regelmaat.  
 
 
Anonimiteit maakt plaats voor een dorpsgevoel, de buurt voelt nu meer vertrouwd aan. 
Gevoel van basisveiligheid. 
 
Nabuurschap, het “omzien naar elkaar”, elkaar steunen, elkaar helpen met kleine diensten 
ontstaat vooral als men elkaar bij de gezamenlijke activiteiten leert kennen en nader komt. 
  
Dat dit op oudere leeftijd ook tot nieuwe vriendschappen kan leiden is best bijzonder 
 
5. BinnenBuurten functioneren, maar er worden leden gemist. Over het algemeen 

dezelfde mensen 
 
Waar komt dat door? 

• Er zijn leden die StadsdorpZuid alleen financieel steunen en niet deelnemen aan 
activiteiten 

• Een druk sociaal leven?  

• Eenzaamheidsproblematiek of Vraagverlegenheid? 

• Wordt de vraag niet of niet duidelijk gesteld?  
 

• Vanuit de BB wordt wel degelijk veel gedaan op het gebied van opvang en gastvrijheid 

• Er wordt wel degelijk onderling hulp geboden 

• Er wordt wel degelijk geïnventariseerd of er problemen spelen in de BinnenBuurt 
 
Uit ontmoetingen ontstaat Nabuurschap! 
 
Iets vragen aan buurtgenoten doen de meesten pas als er een vorm van contact is ontstaan. 
Er mag dus ook wel van leden verwacht worden dat ze zelf op tijd initiatieven ontplooien 
 
Dus is het heel belangrijk om zelf op tijd je netwerk te ontwikkelen 
 
Stadsdorp is geen mantelzorgorganisatie 
 
6. Actieve leden en niet- actieve leden 

• Dat er actieve leden bestaan, en leden die genieten van de activiteiten, vindt niemand 
een probleem; is vrij ‘normaal’. 

• Prima dat er leden zijn die als vrijwilliger actief zijn en anderen die alleen gebruik maken 
van aangeboden activiteiten. 

• Men wil wel meehelpen, maar niet zelf iets organiseren. 
 
NB! Aandacht voor vervanging van leden van het eerste uur! Hoe zorgen we voor 
continuïteit? 
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6. Website en Nieuwsbrief 

• de nieuwsbrief, die aangekondigd wordt in de mail, wordt goed gelezen 

• informatie haalt men uit de nieuwsbrief 

• de website bekijkt men niet of nauwelijks 
  

 
7. Wensen, ideeën en suggesties (rijp en groen) 

• samenwerking tussen SdZ en Pro Senectute? 

• oppasdienst voor zieke partner 

• een lijst waarop leden aangeven welke expertise ze hebben en waarop ook (hulp)vragen 
kunnen worden vermeld 

• activeren van de deskundigheid van leden voor onderlinge dienstverdeling, zoals 
advies of assistentie bij keuze energieleveranciers, al dan niet afkopen erfpacht. Conform 
de informatie over Vaklui en Klussers op de website. 

• een groep van alleenstaanden vormen (geen partner, geen (klein)kinderen) 

• een groep van mensen met bv een Franse achtergrond of affiniteit met Frankrijk 

• een gespreksgroep met mensen van de dezelfde discipline: juristen, filosofen, 
psychologen die de huidige ontwikkelingen bespreken 

• BinnenBuurt opdelen in kleinere groepen voor beter contact? 

• aanwas jongere leden stimuleren met advertentie in buurtkrant 

• eenzaamheid in de buurt aanpakken via eenzaamheidscirkel, ook voor niet-stadsdorpers.  


