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1 Algemene doelstelling Buurtkamer Corantijn  

Buurtkamer Corantijn is een plek waar buurtbewoners samenkomen voor 

activiteiten, ondersteuning en ontmoetingen. Wij willen een basis blijven voor 

iedereen in de buurt, zodat we elkaar kunnen vinden, samen kunnen zijn en 

voor elkaar kunnen zorgen. De Buurtkamer biedt ruimte voor activiteiten voor 

en door buurtbewoners. Het is een plek waar mensen op eigen kracht mooie 

projecten kunnen ontwikkelen. Ons streven is de netwerken tussen de 

bewoners, bedrijven en gebruikers van de Postjesbuurt te versterken: 

Buurtkamer Corantijn voor een bruisende community.  

In de afgelopen jaren heeft de Buurtkamer grote stappen gezet. Er zijn 

vrijwilligers bijgekomen, nieuwe activiteiten ontstaan, de groep mensen in en 

om de Buurtkamer is gegroeid, de Buurtkamer heeft zich beter in beeld 

gebracht bij verschillende doelgroepen en instanties en het netwerk is 

versterkt. Echter we zijn er nog niet. Om dit alles in te onderhouden, verder te 

laten groeien en de Buurtkamer succesvol te laten blijven is meer nodig. 

Daarom hebben we dit plan geschreven waarin onze doelen voor 2019 staan 

omschreven.  
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2 Ruimtegebruik (activiteiten in de buurtkamer) 

De Buurtkamer huist op dit moment verschillende activiteiten voor 

uiteenlopende doelgroepen. Hoewel het aanbod in de afgelopen jaren omhoog 

is gegaan en we doorgaan met ruimtebieding in de zorg- en hulpsfeer vinden 

wij als Buurtkamer dat we nog niet voldoende beantwoorden aan de vraag uit 

de buurt en tevens dat de mogelijkheden van de Buurtkamer als ruimte en 

netwerk nog niet voluit worden benut. De nieuwe keuken wordt intensiever 

gebruikt (b.v. voor diners van Stadsdorp Postjesbuurt, de Powervrouwen en 

feestjes van buurtbewoners) maar zou nog meer gebruikt kunnen worden. De 

ambitie van de Buurtkamer is en blijft daarom om het aantal activiteiten te 

vergroten en voor een bredere doelgroep aan te kunnen bieden. 

We hebben gemerkt dat er veel buurtbewoners en organisaties zijn die in de 

Postjesbuurt een activiteit willen organiseren. Echter missen zij vaak de juiste 

ondersteuning. Gelukkig is er via het Buurtspreekuur (dat zich primair op 

WMO richt) nu wel weer een extra ingang voor bewoners richting ABC. 

Naast het ondersteunen blijven wij zelf actief op zoek gaan naar partijen die 

activiteiten willen organiseren en/of ruimte zoeken voor hun interne 

organisatie in de vorm van een vergadering, lezing, workshop of andere 

bijeenkomst.  

In de afgelopen jaren hebben we gratis ruimte kunnen bieden aan diverse 

structurele activiteiten in de sfeer van zorg en hulp, gezondheid, participatie 

en doorbreken van eenzaamheid. Deze ruimtebieding zetten we in 2019 voort. 

Het gaat hierbij vooralsnog om: 

• Kennismaken met Mindfulness 

• Stoelyoga 55+ 

• Powervrouwen (ook deels via Buurtinitiatief gefinancierd) 

• Narcotics Anonymous (betalen een kleine eigen bijdrage) 

• Buurtspreekuur 

• Buurtborrel 

Daarnaast zullen we weer gratis ruimte bieden aan incidentele activiteiten.  
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3 Ambities 

Netwerk formele & informele zorg 

Buurtkamer Corantijn heeft de intentie om een belangrijke schakel in het 

formele en informele zorgnetwerk van de Postjesbuurt en omstreken te 

worden. De praktijk laat zien dat veel zorgprofessionals nu weliswaar bekend 

zijn met de Buurtkamers, maar er in praktijk toch nog nauwelijks gebruik van 

maken. Steun vanuit het Stadsdeel lijkt een randvoorwaarde te zijn om deze 

situatie te doorbreken.  

Het WMO-buurtspreekuur en het gebruik van de Buurtkamer door Stumass1 

zijn overigens wel een goed begin, maar er is ruimte voor verbetering.  

 

Samenwerking met andere Buurtkamers in Amsterdam West 

De goede samenwerking met de andere Buurtkamers in West zal in 2019 

worden voorgezet, onder meer door de organisatie van de Dag van de 

Buurtkamers. Inmiddels weten startende buurtkamers uit andere stadsdelen 

ons ook te vinden, zo mogelijk geven we hen adviezen en delen we Best 

Practices. 

 

Duurzame initiatieven 

Buurtkamer Corantijn onderhoudt nauwe relaties met het project West-

Indische Buurt in Transitie (WIBIT, zie www.westindischebuurtintransitie.nl). 

WIBIT maakt regelmatig gebruik van de Buurtkamer voor bijeenkomsten.  

De Buurtkamer is actief betrokken bij de Groenmarkt op het Paramariboplein 

en bij de duurzame herinrichting van de Corantijnstraat. 

  

                                                
1 Stumass helpt studenten met een autisme spectrum stoornis om succesvol te 

studeren en begeleidt hen bij en naar zelfstandig wonen. 

http://www.westindischebuurtintransitie.nl/
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Promotie en handhaven vindbaarheid t.b.v. verhuur 

In 2019 gaan we door met het actief promoten van (activiteiten in) de 

Buurtkamer via onder meer e-mail nieuwsbrieven en posts op social media 

(Facebook en Nextdoor). Ook gaan we door met het regelmatig plaatsen van 

advertentie-posts op Google. 

Deelname aan initiatieven als WeMakeThe.City en de Week tegen de 

Eenzaamheid geeft ons ook de kans om doelgroepen via een andere route te 

bereiken. 

 

Steunen (sociale/startende) ondernemingen  

Kleine en startende ondernemers uit de buurt hebben regelmatig behoefte aan 

ruimte voor het organiseren van workshops en andere bijeenkomsten. 

Buurtkamer Corantijn is daarvoor een geschikte locatie, ook omdat onze 

tarieven laag zijn en we voor startende initiatieven coulant omgaan met late 

annuleringen. Indien gewenst ondersteunen we hen ook met promotie. 

 

Vrijwilligers  

Werven en behouden van vrijwilligers blijft voor alle Buurtkamers een 

belangrijk aandachtspunt. In de loop van 2019 zal worden gebrainstormd over 

nieuwe mogelijkheden hiervoor. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

In 2019 starten we met een tevredenheidsonderzoek onder bestaande en 

nieuwe gebruikers van de Buurtkamer. Doel hiervan is verbeterpunten voor de 

Buurtkamer te verzamelen en de binding met onze gebruikers te versterken. 


