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Wijkinloophuis Kerckebosch is een organisatie van, voor en door bewoners van de wijk Zeist-Oost.  

Een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ondersteuning beschikbaar is en 

waar mensen zich voor buurtbewoners inzetten die wat hulp kunnen gebruiken.   

Buurtvrij is een beweging van betrokken mensen in Zeist-Oost die een duurzame gemeenschap 

vormen waarbinnen mensen kunnen groeien en bloeien. Onder de naam Buurtvrij worden er 

vanuit het Wijkinloophuis allerlei activiteiten uitgevoerd. Naast Wijkinloophuis Kerckebosch zijn 

ook de Stichting Act en de Oosterkerk in Zeist, partners in Buurtvrij.   

 

Visie en thema’s 
We bouwen aan een duurzame gemeenschap waarbinnen bewoners meer en meer weten wie ze 

zijn, wat hun talenten zijn en wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Zij nemen verantwoordelijkheid 

voor zichzelf, de gemeenschap maar ook voor de wereld daaromheen.  

Deze visie wordt vanuit de thema’s gemeenschapsvorming en heelheid inhoud gegeven.  

 

Gemeenschapsvorming 

Met gemeenschapsvorming bedoelen we een bepaalde vorm van sociale cohesie, dat ontstaat 

binnen de (grote) groep mensen die elkaar ontmoeten in en om het Wijkinloophuis. Wij willen ons 

inzetten voor het meehelpen creëren van verbinding tussen mensen in het Wijkinloophuis, de 

woonomgeving en de buurt/wijk, zodat mensen naar elkaar omzien en lief en leed delen, worden 

gestimuleerd om mee te doen en hun eigen talenten ontdekken en ontplooien. 

 

Heelheid 

Een duurzame verbinding/relatie aangaan met de medemens is alleen mogelijk als er sprake is van 

een zekere mate van heelheid (zelfredzaamheid en zelfontplooiing) van de mens. Disfunctioneren op 

de niveaus van psyche, wil, verstand, emotie en het fysieke maakt een gezonde relatie met een ander 

moeilijk tot onmogelijk. Het gaat om het herstel, het welzijn, welbevinden op alle bovenstaande 

vlakken.  

 

Gebruikersplatform 
Samen werken we in de wijk aan het opbouwen van een inclusieve gemeenschap. Iedereen hoort 

erbij, heeft zijn eigen plek en voelt zich mede verantwoordelijk voor de plek van de ander. Daarnaast 

schenken we met elkaar veel aandacht aan het welbevinden van ieder individu. In het Wijkinloophuis 

kunnen wijkbewoners en anderen terecht met hun vragen en kunnen ze een luisterend oor 



 

 

verwachten. Het Wijkinloophuis is een plek waar de bewoners zelf iets van kunnen maken, waar ze 

terecht kunnen en waar zij zich verantwoordelijk voor voelen (van, voor en door principe). De 

verantwoordelijkheid van de wijkbewoners komt het meeste naar voren in het Gebruikersplatform.  

Het Gebruikersplatform bestaat uit een zestal betrokkenen die het team adviseert en in toenemende 

mate het beleid van het Wijkinloophuis  mede bepaalt. Het Gebruikersplatform komt maandelijks bij 

elkaar en organiseert allerlei activiteiten in en vanuit het Wijkinloophuis en ondersteunt de 

teamleden in de uitvoering van de gemaakte afspraken. Het is de bedoeling dat zij steeds meer taken 

van het team gaat overnemen. 

 

Team 
Het team van Buurtvrij is zelfsturend en legt verantwoording af naar de drie betrokken partijen.  

Het team bestaat momenteel uit office manager Marieke Boersema en buurtpastor/teamleider 

Walter Willigenburg.  

 

Vrijwilligers 
De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor ons Wijkinloophuis. Er zijn circa 55 vrijwilligers (vast en 

incidenteel) beschikbaar. 

 

Naast buurtpastor Walter Willigenburg zijn er ook een aantal betrokken vrijwilligers beschikbaar voor 

het bieden van een luisterend oor, voor advies en een goed gesprek richting bezoekers en 

wijkbewoners. 

 

Ook de gastheren/vrouwen zijn een belangrijke groep vrijwilligers. Zij zijn het gezicht en eerste 

aanspreekpunt van het Wijkinloophuis/Buurtvrij en hebben nauw contact met onze bezoekers. 

We willen dit jaar opnieuw investeren in deze groep door regelmatig ontmoetingen met hen te 

organiseren en thema’s te bespreken. Hiermee willen we sociale vaardigheden vergroten, in hun 

persoonlijke groei investeren en via hen bezoekers activeren om “mee te doen”. 

Met de start van Wijk voor de Wijk zijn er in 2018 nieuwe vrijwilligers actief geworden. Dit 

burenhulpproject biedt ons de mogelijkheid om mensen in de wijk te ondersteunen en in contact te 

komen met meer wijkbewoners.  

 

Samenwerking 
Er is een goede samenwerking met het sociaal team en buurtteam in de wijk. Het Wijkinloophuis 

heeft daarin een signalerings- en doorverwijsfunctie, en biedt de professionele hulpverlening 

informele zorg van wijkbewoners door o.a. sociale opvang, mentale begeleiding en praktische hulp. 

De communicatielijnen met de maatschappelijke dienstverleners zijn kort en we worden regelmatig 

gevraagd te helpen bij problemen in de wijk. De teamleider heeft daartoe frequent contact met de 

wijkmanager van de gemeente Zeist en de woonconsulent van de woningbouwcoöperatie 



 

 

Woongoed. Iedere maand schuift het Sociaal Team en het Centrum voor Jeugd en Gezin ook aan 

tafel in het Wijkinloophuis. 

In 2019 zal deze samenwerking voortgezet worden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden 

om de samenwerking met het Binnenbos/MeanderOmnium te versterken. 

 

Activiteiten 
In en om het Wijkinloophuis vinden verschillende activiteiten plaats. De volgende ‘vaste’ activiteiten 

worden in 2019 aangeboden: 

  

1. Inloop 

Maandag tot en met vrijdagochtend is het Wijkinloophuis van 10.00 tot 12.00 uur open voor een 

praatje en een kopje koffie. Ook het internetcafé is dan beschikbaar voor bezoekers. Doel is sociale 

cohesie. 

 

2. Spreekuren 

Maandagochtend en vrijdagochtend is er een inloopspreekuur. Bezoekers kunnen terecht voor een 

luisterend oor en om gecoacht te worden in hoe zij hun problemen zelf kunnen oplossen.   

 

3. Vrouwenmiddag  

Alle vrouwen uit de wijk zijn één dinsdagmiddag per maand van harte welkom in het Wijkinloophuis. 

Doel is vrouwen hun eigen talenten/eigen kracht te laten ontdekken en hun participatie in de 

samenleving te vergroten. 

  

4. Huisbezoeken 

Naast het spreekuur worden mensen ook thuis bezocht. Doel is het bestrijden 

eenzaamheid/verwaarlozing/sociale uitsluiting. 

 

5. Groeigroepen Kerckebosch 

Een keer per maand komen twee verschillende groepen bij elkaar om te praten over alledaagse, 

praktisch thema’s. Doel: verwerven van sociale vaardigheden en levenswijsheid. De groeigroepen 

gaan ook één keer per jaar een dagje erop uit.  

 

6. Maaltijden 

Twee keer per maand worden er in het Wijkinloophuis maaltijden georganiseerd, gekookt door 

studenten van het Seyster College en opgediend door vrijwilligers. 

Doel: sociaal contact en wederkerigheid. 

 

7. Wijk voor de Wijk 

Wijk voor de Wijk is een burenhulpproject waarbij (praktische) hulp wordt geboden door vrijwilligers 

die in de wijk wonen, eenmalig of meerdere keren. 

Doel: elkaar helpen en sociaal contact. 

 



 

 

8. Overig 

In het Wijkinloophuis zijn verschillende basisvoorzieningen beschikbaar, zoals brood uitgifte, 

voedselbank, kinderkledingbank, computerles en formulierenbrigade. Daarnaast houden we ook 

feestelijke bijeenkomsten in de Kerckeboschschool, 4 keer per jaar.  

We leven mee bij “lief en leed” en geven speciale aandacht aan bijzondere levensgebeurtenissen van 

wijkbewoners. Voor de kinderen in de wijk bieden we financiële steun om deel te nemen aan Lobbus. 

Buurtvrij verzorgt elk jaar samen met de winkeliers een ‘kerstbeleving’, in het winkelcentrum van 

Kerckebosch. Daarnaast worden er in samenwerking met de Oosterkerk kerstpakketten uitgereikt 

aan wijkbewoners die dat extraatje goed kunnen gebruiken. 

 

Ontwikkelingen 2019 
De participatie van buurtbewoners (van, voor, door) maakt dat we open staan voor spontane ideeën 

van mensen (binnen team, gebruikersplatform, bezoekers); we laten de ontwikkeling van (nieuwe) 

activiteiten dan ook over aan de gemeenschap. We programmeren niet vooraf allerlei activiteiten, 

maar werken vraaggericht in plaats van aanbodgericht.  

 

Daarnaast zullen ook de resultaten van de jaarlijkse enquête op de thema’s Gemeenschapsvorming 

en Heelheid, input leveren aan de keuze in activiteiten die uitgevoerd worden. De uitkomsten van de 

eerste enquête in 2017 lieten zien dat er relatief laag gescoord werd op de sub thema’s “betekenis 

geven” (indicator gemeenschapsvorming) en “vitaliteit” (indicator heelheid). Net als afgelopen jaar, 

zullen we ons in 2019 blijven inzetten om mensen te betrekken, hen te coachen en te stimuleren om 

“mee te doen” en verantwoordelijkheid te nemen. 

In het najaar van 2018 hebben we de enquête herhaald en afgenomen bij nagenoeg dezelfde groep. 

Zodra de uitslagen van deze enquête bekend zijn, zullen we deze verder evalueren en zo nodig en 

mogelijk ons aanbod aanpassen.  

 

Naast de vaste activiteiten zijn er de volgende projecten in 2019: 

 

1. Nieuwe huisvesting 

Het Wijkinloophuis krijgt een nieuwe plek in flat 11 (de "Geroflat") aan de Prinses Margrietlaan. Deze 

flat zal helemaal gerenoveerd worden, waardoor het Wijkinloophuis in een nieuwbouw situatie 

terecht zal komen. 

 

De verwachting is dat er in de tweede helft van 2019 gewerkt wordt aan de renovatie van flat 11 en 

de werkzaamheden in 2020 klaar zijn, waarna het Wijkinloophuis daar zijn intrek kan nemen. 

In 2019 zullen de gesprekken verder gevoerd worden met de Gemeente Zeist en Woongoed over de 

herinrichting van het Wijkinloophuis, waarbij wij de wens hebben neergelegd, om onze ruimten te 

vergroten en daarmee onze functionaliteiten voor de wijk te kunnen uitbreiden.  

 

 

 

 



 

 

2. Flat 11 

De Gemeente Zeist heeft de wens geuit dat Buurtvrij/het Wijkinloophuis een specifiekere zorg rol 

gaat spelen voor de bewoners van flat 11. Hier zijn wat ideeën voor, die in 2019 verder uitgewerkt en 

besproken zullen worden.  

Hierbij zou het Wijkinloophuis zich in 2019 al kunnen inzetten voor het opbouwen van een band met 

bewoners en hen een rustpunt kunnen bieden tijdens de renovatie. Hierbij is het van belang dat we 

niet alleen focussen op deze groep. We zijn er voor de hele wijk! 

 

3. Klussenbus Buurtvrij 

In samenwerking met de Biga-Groep is de wens om een eigen Buurtvrij klussendienst op te zetten 

voor verhuizingen, klussen e.d. Enerzijds kunnen wij hier meer mensen uit de wijk mee helpen en 

met hen in contact komen. Anderzijds is het een mooie manier om wijkbewoners met 

bijstandsuitkering of WW-uitkering te activeren en hen een stukje dagbesteding, in de vorm van 

klussen doen, te kunnen bieden. In 2019 zullen wij de haalbaarheid hiervan onderzoeken. 

  

4. Alpha-cursus 

In januari 2019 start er een nieuwe activiteit: Alpha in Zeist. Alpha is een cursus dat vragen over 

zingeving en geloof behandeld. De cursus bestaat uit tien avonden en een weekend. Elke Alpha 

begint met een maaltijd. Tijdens bijeenkomsten in informele sfeer wordt er van gedachten gewisseld 

over een aantal onderwerpen. De cursus wordt begeleid door een groep vrijwilligers: het Alpha team. 

De locatie van deze cursus is het Binnenbos. Deelname aan de cursus is gratis en is toegankelijk voor 

iedereen. 

 

5. Droomworkshop 

In het voorjaar van 2019 organiseert Buurtvrij de workshop “Leef je Droom”. Op een eenvoudige 

manier helpt deze workshop mensen op weg om hun droom te verwezenlijken. 

De workshop van vier avonden wordt gegeven door twee vrijwilligers en vindt plaats in het 

Binnenbos. Deelname is gratis. 

 


