
Weekprogramma BuurtWerkKamer CJM 2022 

 

EERSTE INSCHATTING d.d. december 2021 

 

ACTIVITEITEN / DIENSTEN 
 

WEEK PROGRAMMA 
Gepland elke week op vaste 
momenten of tijdstippen 
 

WEEK PROGRAMMA 
Ongepland 
beschikbaar op (bijna) 
alle dagen per week 

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, 
eettafels, ontbijt/lunchcafé, handwerken, 
empowermentgroepen 

2x / week  samen eten 
1x / week naaien 
2 x Samen in de avond zijn 
1 x Kaart avond 
1x Ontbijtgroep 

Elke dag inloop; in van 
10.00 uur tot 17:00 uur 
Meerdere avonden en 
weekenden 
ontmoeting Dagelijks 
inloop voor koffie en 
luisterend oor t.b.v. 
analyse feitelijke 
hulpvraag. 
 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de 
woning, tuindienst, repareren fietsen, 
schoonmaken ruimtes 

Uitvoering dagelijks  op afspraak Elke dag open voor 
melden en uitvoeren 
van klussen 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en 
ondersteuning bij digitalisering 

1x / week computer uur les 
2x per week computer dokter 

 

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met 
praten, lezen, schrijven en huiswerkbegeleiding  

2x / week Nederlandse taal les 
1x / Huiswerkbegeleiding 
 

Participatie op maat op 
verzoek. 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden 
met brieven/mails in contact met instanties  

4 x week  formulieren brigade 4 dagen in de week 
formulieren inloop. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. 
mogelijke bemiddeling bij huurachterstanden  

4 x week op afspraak 4 dagen / week inloop 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-
begeleiding 

Uitvoering dagelijks op afspraak 4 dagen / week inloop 

 

NB: Alle genoemde aantallen (gepland en ongepland) zijn een streven, want de uitkomst hangt af van de 

energie bij deelnemers en vrijwilligers: zij bepalen wat er wel of niet nodig is en gaat plaatsvinden. Ook kan het 

geplande programma regelmatig om die reden wijzigen.  

 

  



Weekprogramma BuurtWerkKamer Multibron 2022 

 

EERSTE INSCHATTING d.d. december 2021 

 

ACTIVITEITEN / DIENSTEN 
 

WEEK PROGRAMMA 
Gepland elke week op vaste 
momenten of tijdstippen 
 

WEEK PROGRAMMA 
Ongepland 
beschikbaar op (bijna) 
alle dagen per week 

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, 
eettafels, ontbijt/lunchcafé, handwerken, 
empowermentgroepen 

1x / week  samen eten 
1x / week naaien 
1 x Samen in de avond zijn 
1 x Kaart avond 
1x Wandelgroep 
1x Babbeluur 
1x breien en haken 

Elke dag inloop; in van 
10.00 uur tot 17:00 uur 
Meerdere avonden en 
weekenden 
ontmoeting. 
Dagelijks inloop voor 
koffie en luisterend oor 
t.b.v. analyse feitelijke 
hulpvraag. 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de 
woning, tuindienst, repareren fietsen, 
schoonmaken ruimtes 

Uitvoering kan dagelijks op 
afspraakvariabel 

Elke dag open voor 
melden en uitvoeren 
van klussen 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en 
ondersteuning bij digitalisering 

1x / week computer uur les 
2x per week computer dokter 

 

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met 
praten, lezen, schrijven en huiswerkbegeleiding  

2x / week Nederlandse taal les 
 

Participatie op maat op 
verzoek 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden 
met brieven/mails in contact met instanties  

5x / week  formulieren brigade 5  dagen in de week 
formulieren inloop. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. 
mogelijke bemiddeling bij huurachterstanden  

5x / week op afspraak 5 dagen / week inloop 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-
begeleiding 

Uitvoering kan dagelijks op 
afspraak l 

5 dagen / week inloop 

 

NB: Alle genoemde aantallen (gepland en ongepland) zijn een streven, want de uitkomst hangt af van de 

energie bij deelnemers en vrijwilligers: zij bepalen wat er wel of niet nodig is en gaat plaatsvinden. Ook kan het 

geplande programma regelmatig om die reden wijzigen.  

  



Weekprogramma BuurtWerkKamer De Handreiking 2022 

 

EERSTE INSCHATTING d.d. december 2021 

 

ACTIVITEITEN / DIENSTEN 
 

WEEK PROGRAMMA 
Gepland elke week op vaste 
momenten of tijdstippen 
 

WEEK PROGRAMMA 
Ongepland 
beschikbaar op (bijna) 
alle dagen per week 

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, 
eettafels, ontbijt/lunchcafé, handwerken, 
empowermentgroepen 

2x / week  samen eten 
2x / week naaien 
1 x Buurtcirkel, samen eten 
1 x Vrouwenempowermentgroep 
1x Dansgroep 
1x Babbeluur 
1x breien en haken 
5x Buurtmoestuin 
2x Voedselbankuitgifte 
2x Kinderactiviteiten 
2x Huiswerkbegeleiding 
1 dag Scharrelondernemers 
Sportactiviteit op het plein 

Elke dag inloop; in van 
10.00 uur tot 17:00 uur 
Meerdere avonden en 
weekenden 
ontmoeting. 
Dagelijks inloop voor 
koffie en luisterend oor 
t.b.v. analyse feitelijke 
hulpvraag. 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de 
woning, tuindienst, repareren fietsen, 
schoonmaken ruimtes 

Uitvoering kan dagelijks op 
afspraakvariabel 

Elke dag open voor 
melden en uitvoeren 
van klussen 

Repair-café kleine reparaties van apparaten, 
software en herstellen van kleding 

1x per week  

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en 
ondersteuning bij digitalisering 

2x per week computer dokter en 
les 

 

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met 
praten, lezen, schrijven en huiswerkbegeleiding  

2x / week Nederlandse taal les 
 

Participatie op maat op 
verzoek 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden 
met brieven/mails in contact met instanties  

5x / week  formulieren brigade 5  dagen in de week 
formulieren inloop. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. 
mogelijke bemiddeling bij huurachterstanden  

5x / week op afspraak 5 dagen / week inloop 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-
begeleiding 

Uitvoering kan dagelijks op 
afspraak l 

5 dagen / week inloop 

 

NB: Alle genoemde aantallen (gepland en ongepland) zijn een streven, want de uitkomst hangt af van de 

energie bij deelnemers en vrijwilligers: zij bepalen wat er wel of niet nodig is en gaat plaatsvinden. Ook kan het 

geplande programma regelmatig om die reden wijzigen.  

 

  



Weekprogramma BuurtWerkKamer GeuzenNest 2022 

 

EERSTE INSCHATTING d.d. december 2021 

 

ACTIVITEITEN / DIENSTEN 
 

WEEK PROGRAMMA 
Gepland elke week op vaste 
momenten of tijdstippen 
 

WEEK PROGRAMMA 
Ongepland 
beschikbaar op (bijna) 
alle dagen per week 

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, 
eettafels, ontbijt/lunchcafé, handwerken, 
empowermentgroepen 

2x / week  samen eten 
2x / week naaien 
2 x Ney muziek 
2x Kalligrafie 
2x Sport & Gezond ontbijt 
1x Fietsles 
1x Fietsgroep 
1x Knutselen 
2x Ontbijtgroep 
1x Kook bak workshop 
2x week Samen kappen 

Elke dag inloop; in van 
09.00 uur tot 17:00 uur 
Soms ook enkele 
avonden en op een 
weekenddag 
 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de 
woning, tuindienst, repareren fietsen, 
schoonmaken ruimtes 

1x week Reparaties cafe Elke dag open voor 
melden en uitvoeren 
van klussen 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en 
ondersteuning bij digitalisering 

2x / week computer uur  

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met 
praten, lezen, schrijven en huiswerkbegeleiding  

5x / week Nederlandse taal les 
2x / Huiswerkbegeleiding 
1x / Arabische les 
 

 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden 
met brieven/mails in contact met instanties  

3x / week  formulieren spreekuur 5 dagen in de week 
formulieren inloop. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. 
mogelijke bemiddeling bij huurachterstanden  

2x / week spreekuur 3 tot 4 dagen / week 
inloop 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-
begeleiding 

2x /week  sollicitatie en CV 
begeleiding. 

 

 

NB: Alle genoemde aantallen (gepland en ongepland) zijn een streven, want de uitkomst hangt af van de 

energie bij deelnemers en vrijwilligers: zij bepalen wat er wel of niet nodig is en gaat plaatsvinden. Ook kan het 

geplande programma regelmatig om die reden wijzigen.  

 


