
Drie posters
Er zijn 3 verschillende pos-
ters ontworpen, waarop de 
doelgroepen van zowel de 
hulpvragers als de doorde-
wijkers worden geïllustreerd. 
Stichting DoorDeWijks 
brengt de hulpvrager en 
doordewijker bij elkaar en 
maakt hiermee het verschil 
in de wijk.

Er is nu een eerste groep van 
20 doordewijkers bij elkaar. 
Voor iedere hulpvraag kan 
een geschikte doordewijker 
worden gevonden. De ene 
doordewijker richt zich meer 
op gezinnen met jonge kin-
deren, de andere op alleen-
staande ouderen. Nathalie 
brengt graag de administra-
tie op orde en Jans en Rinus 

helpen de klant graag met 
een kleine klus. Bijzonder is 
dat je geen indicatie hoeft 
te hebben om van de service 
van een doordewijker ge-
bruik te maken. Doordewij-
kers rekenen een tarief van 
€9,50 per uur, helpen met 
dagelijkse klusjes en bren-
gen gezelligheid in huis. Het 
sociale karakter neemt een 
belangrijke plaats in bij de 
doordewijkers.

Idee
Tijdens een bijeenkomst met 
alle doordewijkers legde 
Suzanne Rietveld, voorzitter 
en oprichtster van stichting 
DoorDeWijks uit hoe haar 
idee zich in de loop van de 
afgelopen twee jaar heeft 
ontwikkeld. “Na gesprek-

ken met de juiste personen 
zoals deelgemeente, juristen, 
belastingen, notaris etc, zijn 
er geen obstakels meer, staat 
het plan helemaal op de rails 
en gaan we de testgroep van 
eerste doordewijkers en hun 
klanten gebruiken om de 
puntjes op de i te zetten.” 

Voorstellen
Nadat alle doordewijkers 
zich aan elkaar hadden voor-
gesteld, werden er groepjes 
gevormd om in kaart te 
brengen wie een poster gaat 
ophangen op de verschil-
lende plekken in de deelge-
meente. De bewoners van 
Hillegersberg-Schiebroek zul-
len deze posters tegenkomen 
in wachtruimten, openbare 
plekken en etalages binnen 
de deelgemeente en dat 
zal de bekendheid van 

DoorDeWijks snel doen 
groeien. 

Neem contact op met Door-
DeWijks als u - of iemand 
in uw naaste omgeving - 
wel wat hulp of aandacht 
kan gebruiken en betaling 
hiervoor geen probleem is. 
Er zijn 20 enthousiaste en 
betrouwbare doordewijkers, 
die graag aan het werk gaan. 

De Aardig Onderweg Award 
is een prijs van €10.000 
voor mensen die iets bijzon-
ders doen, ontwikkelen of 
betekenen in de stadsregio 
Rotterdam.

Met de Award en het geld-
bedrag worden de winnaars 
gestimuleerd om hun doel te 
bereiken. Op de vraag naar 
bijzondere talenten, unieke 
ideeën en opmerkelijke 
activiteiten is enthousiast 
gereageerd. Er waren maar 
liefst 186 aanmeldingen in 
de vier categorieën Maat-
schappij en Duurzaamheid, 
Ondernemerschap, Kunst 
en Cultuur en Uniek. Aardig 
Onderweg Awards is trots op 
zoveel Rotterdamse kwali-

teit en enthousiasme, toch 
kunnen er uiteindelijk maar 
vijf initiatieven winnen. De 
jury heeft per categorie drie 
kandidaten voor de eind-
ronde geselecteerd. Suzanne 
Rietveld is met haar idee 
voor betaalbare (thuis)hulp 
genomineerd in de categorie 
Maatschappij en Duurzaam-
heid. 

Vijf prijswinnaars
Van 2 april tot 14 juni krijgen 
de genomineerden alle gele-
genheid om zich persoonlijk 
via deze website en sociale 
media te profileren. 
De vijf prijswinnaars worden 
bekend gemaakt tijdens de 
wervelende Aardig Onder-
weg Awardshow op vrijdag 

15 juni 2012 in het nieuwe 
Luxor Theater. De Aardig 
Onderweg Award 2012 is een 
initiatief van openbaarver-
voerbedrijf RET en wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
sponsors. Als maatschappe-
lijk betrokken onderneming 
wil de RET mensen met 
elkaar en verbinden en laat 
dat met deze sympathieke 
actie opnieuw zien.

DoorDeWijks is een nieuw 
initiatief waarbij op innova-
tieve wijze hulp wordt gebo-
den aan mensen die daarom 
vragen. Suzanne Rietveld is 
het gezicht achter DoorDe-
Wijks en het is eigenlijk niet 
verrassend dat zij is genomi-
neerd voor de Aardig Onder-
weg Awards van de RET. 
DoorDeWijks biedt niet 
alleen hulp, zij bieden ook 
voor degenen die het werk 
doen, de doordewijkers, een 
opstapje naar betaald werk. 
Want doordewijkers verdie-
nen € 9,50 per uur met hun 
hulpverlening. 

Op dit moment zijn er al 20 
doordewijkers waarvan er 
10 wekelijks hulp verlenen 
in Hillegersberg-Schiebroek. 
Als dagelijks bestuurder van 
deze deelgemeente ben ik 
enorm trots op dit resultaat 
van DoorDeWijks. 
“Doe daarom hetzelfde als 
ik en steun Suzanne Rietveld 
van DoorDeWijks”

Edward Sterenborg
Portefeuillehouder 
Welzijn en Onderwijs

Deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek

Een uitgave van Stichting DoorDeWijks, juni 2012

In de maanden maart en april verschenen in deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek de posters van stichting DoorDe-
Wijks met de slogan ‘De oplossing is soms dichterbij dan je 
denkt’. Daarmee geeft DoorDeWijks aan dat een hulpvraag 
bij de éne wijkbewoner kan worden opgelost door een 
wijkgenoot, die zich als ‘doordewijker’ bij de stichting heeft 
opgegeven. 

Volg DoorDeWijks ook online!

www.facebook.com/DoorDeWijks

www.twitter.com/DoorDeWijks

www.linkedin.com/groups/DoorDeWijks-3757076

Documentaire 
gefilmd met 
Joris Lutz, 
pagina 5 >>

Niet lullen maar 
poetsen en geen 
woorden maar 
daden, pagina 3 >>

“  BETAAL-
BARE,
  BETAAL-
BARE,

 

 Een initiatief van Hoofdsponsor Mediapartners Sponsor

Stem nu!

Mensen met een sociaal 

karakter die tijd over hebb
en 

verbinden met mensen die 

thuishulp hard nodig hebben.

Suzanne

karakter die tijd over hebb
en 

karakter die tijd over hebb
en 

verbinden met mensen die verbinden met mensen die 

thuishulp hard nodig hebben.thuishulp hard nodig hebben.

   SOCIALE 
HULP! ”

op www.aardigonderweg.nl/suzanne

Publieksprijs 
pagina 7 >>

Fijne hulp, 
pagina 4 >>

Dank aan de 
dames,
pagina 2 >>
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Toen Suzanne Rietveld  in 
2010 aanklopte met het idee 
van DoorDewijks was ik ge-
lijk enthousiast omdat ik het 
een geweldig plan vind en 
het heel mooi aansluit bij de 
doelstelling van SBAW. Zeker 
in deze tijd van vergrijzing, 
verschraling in de zorg en 
toenemende werkloosheid 
lijkt het een gat in de markt 
te zijn.

Bij het SBAW werken Ste-
delijke adviseurs die maat-
schappelijke of culturele 
organisaties helpen bij de 
opbouw en het professionali-
seren van solide organisaties. 
Adviseurs ondersteunen o.a. 

bij het maken van glashel-
dere bedrijfsplannen, het 

vinden van financiën, huis-
vesting en lobby bij gemeen-
telijke organisaties. Kortom, 
ze leren organisaties zelf-
standig te functioneren. 
Samen met Suzanne hebben 
we veel van deze stappen 

doorlopen. Zo hebben we 
een bestuur samengesteld en 
is er een Stichting opgericht, 
hebben we fondswerving 
gedaan en zijn we gezamen-
lijk met veel partijen gaan 
praten. 

SBAW is er voor stadsverbe-
teraars en Suzanne is zo”n 
stadsverbeteraar. In januari 
heb ik haar genomineerd 
voor de Aardig Onderweg 
Award van de RET omdat 
Stichting DoorDewijks al aar-
dig op weg is met de pilot 
die nu loopt in Hillegersberg/
Schiebroek. 

Tineke van der Burg

Op een mooie zonnige vrij-
dagavond heb ik afgespro-
ken met Wilma Kalkhoven. 
Een bruisende dame van 52. 
Wilma is een van de eerste 
“doordewijkers” die in febru-
ari 2012 als wijkhulp aan het 
werk ging. Wilma heeft jaren 
met veel plezier gewerkt bij 
een stomerij, maar in no-
vember 2011 werd ook 
haar de crisis fataal, ze 
werd ontslagen. 

Solliciteren
Wilma wil graag wer-
ken en ging na haar 
ontslag meteen aan de 
slag met solliciteren. De 
ene brief na de andere ging 
de deur uit, en zo kwam ook 
de ene afwijzing na de ande-
re binnen. Vanwege leeftijd 
of werkervaring? De werk-
loosheidcijfers liegen er niet 
om, volgens het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek is in 
april de werkloosheid weer 
gestegen met 24.000 mensen. 
Door het vallen van het kabi-
net gaan de oplossingen van 
links naar rechts, maar geen 
enkele partij komt met een 
concreet werkgelegenheids-
voorstel. Daar hebben we 

Rotterdammers voor nodig!

Eerste klant
Na 74 afwijzingen, en nog 
steeds werkzoekend, zag 
Wilma de folder van Door-
DeWijks in het buurthuis 
en met haar Rotterdamse 
mentaliteit nam ze contact 
op met de stichting. Na een 

aantal gesprekken was alles 
in kannen en kruiken en ze 
kon ze bij een klant aan de 
slag. Stichting DoorDeWijks 
koppelt hulpbehoevende 
wijkgenoten aan een doorde-
wijker. De hulp kan variëren, 
en is niet leeftijdgebonden. 
Iedereen mag gebruik ma-
ken van de diensten van een 
doordewijker. De medewer-
kers rekenen een tarief van 
€ 9,50 per uur. Een alleen-
staande moeder kan wel 
even wat extra hulp gebrui-
ken of een oudere die niet 

alles meer zelfstandig kan. 
Voor veel mensen is DoorDe-
Wijks een perfecte uitkomst, 
want het is zo vervelend 
steeds de buurman of familie 
te moeten vragen. Stichting 
DoorDeWijks stimuleert niet 
alleen werkgelegenheid maar 
ook de zelfredzaamheid van 
burgers. 

Wilma werkt momen-
teel bij een aantal 
mensen, met veel en-
thousiasme vertelt ze: 
“Wat zo mooi is aan 
Stichting DoorDeWijks, 
is de vrijheid van het 
aantal aan te nemen 
uren. En daarnaast het 

sociale aspect, het is zo fijn 
er voor mensen te mogen en 
te kunnen zijn”. 

Wilma is blij met haar werk 
als doordewijker en zo ook 
de buurtbewoners met de 
hulp die Wilma biedt. In 
deze tijden van crisis heeft 
Stichting DoorDeWijks een 
initiatief genomen, waar de 
bestuurders van Nederland 
een voorbeeld aan mogen 
nemen.

Ankie Prinsen

“Wat zo mooi is aan Stichting 
DoorDeWijks, is de vrijheid van 
het aantal aan te nemen uren. 

En daarnaast het sociale aspect, 
het is zo fijn er voor mensen te 

mogen en te kunnen zijn” 

‘ARiquitectura blaast nieuw leven in verouderd vastgoed om 
er weer een modern 21 eeuw gebouw van te maken dat klaar 
is voor zijn toekomst !’ Een gezonde woon- en leefomgeving 
voor iedereen, met minimale impact op het milieu, in goede en 
gezonde woningen ook al zijn deze oud !

‘ARiquitectura stapt tussen de communicatiekloof van vast-
goedeigenaren en de techniek die energieneutraal en milieu-
proof bouwen en wonen mogelijk maken ! ‘ 
Woningen en steden van de toekomst zullen nog maar weinig 
consumeren, ze zullen zelf(s) energie leveren !  Wilt u weten of 
dit voor uw woning of appartement mogelijk is en hoe dat zou 
kunnen, maak vrijblijvend een afspraak. 
Ariane Lelieveld 06 12519052

ARiquitectura 
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Als de kinderen naar school gaan heb ik wat vrijetijd over. 

Ik zou wel wat voor de buurt willen betekenen!

Als Okénomist ben ik gewend 
om met een andere bril 
naar een probleem te kijken, 
oplossingsgericht te denken 
en te doen. Een nieuwe kijk, 
een frisse blik. Werkend aan 
een lokale economie die oké 
is. Werk en werkgelegen-
heid; sociaal, eerlijk en met 
winst voor twee. DoorDe-
Wijks is zo’n initiatief, het is 
helemaal Okénomie! Sociaal 
ondernemen op zijn best!

De gemeente Rotterdam 
bezuinigt. Aanbesteding van 
welzijnswerk per deelge-
meente staat op de agenda. 
In de deelgemeente Charlois 
is daar sinds kort ervaring 
mee opgedaan. Andere deel-
gemeenten volgen op korte 
termijn. Het moet anders, be-
ter en … zuiniger. Het tover-
woord dat daarvoor gebruikt 
wordt is ‘burgerkracht’. Wat 
kun je zelf en wat kun je 
voor de ander betekenen. 
Geef de Rotterdammers het 
initiatief terug om hun zaken 
zelf te regelen. Dat is de 
gedachte erachter. De kracht 
van de samenleving. 
De wil en de noodzaak van 
de politiek in Rotterdam om 
zaken anders aan te pak-
ken is er. En dat gaat niet 
vanzelf. Heel wat overleg 

tussen ambtenaren van 
diensten en bestuurders in 
deelgemeenten en stedelijk 
Coolsingel is er voor nodig. 
Meetbaar en afrekenbaar 
moet het zijn. Doelen wor-
den gesteld en uitgebreide 
rapportages gevraagd aan 
professionele organisaties in 
aanbesteding om het werk 
binnen te krijgen en na de 
aanbesteding om uit te voe-
ren. Veel rapportages, veel 
details, veel administratie, 
veel rompslomp, veel bureau-
cratie. De wil om te regelen 
regeert weer. Het lijkt toch 
weer meer van hetzelfde met 
‘oude’ politieke oplossingen. 
Onbedoeld misbruik van vrij-
willigers en vrijwilligerswerk 
ligt op de loer. 

Ik raad vooral politici aan 
om met de mensen van 
DoorDeWijks in gesprek te 
gaan en te ontdekken wat 
burgerkracht werkelijk kan 
zijn. Om DoorDeWijks te zien 
als deel van de oplossing. Dat 
vraagt van de politiek om 
regelzucht los te laten en een 
deel van welzijn oprecht aan 
de mensen zélf over te laten, 
zonder voorwaarden vooraf 
en vol vertrouwen. 

DoorDeWijks is fris, eerlijk 
en eigenwijs. DoorDeWijks 
werkt op eigen kracht met 
gemotiveerde mensen, is 
effectief en efficiënt. Dat is 
pas burgerkracht! 
Een verademing voor de stad 
Rotterdam, de spelers in 
zorg, welzijn en politiek en 
de Rotterdammers zélf.

Ed van de Peppel - Peptalk010
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Wilt u DoorDeWijks sponsoren?
Uw donatie is welkom op bankrekening 
161300715

powered by ARiquitectura
advies in zelfvoorzienende gezonde woningen en wijken

Dank aan de Dames

Tijdens de eerste bijeen-
komst van de doordewijkers 
in februari 2012 werden 
Tineke en Angelique door 
het bestuur hartelijk be-
dankt voor hun inzet voor 
de stichting. Dat leverde 
deze prachtige foto op van 
onze stralende dames. Jullie 
verzetten allemaal erg veel 
werk, waarvoor nogmaals 
hartelijk dank. 

• blaast nieuw leven in vastgoed 

• vastgoed van toen voor nu en later

• waardevol vastgoed
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Werken voor stichting DoorDeWijks
DoorDeWijks is een stichting ter bevordering van werkgelegenheid en hulp in de wijk. 
DoorDeWijks brengt wijkbewoners bij elkaar; De doordewijkers die tijd beschikbaar hebben en 
sociale hulp willen verlenen in de wijk èn de wijkgenoten die wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Om dit uit te voeren is er een bedrijfsplan geschreven en een begroting opgesteld. Fondsen 
zijn aangeschreven, maar het doel is om onafhankelijk te worden van fondsen zodra het aantal 
doordewijkers groeit. 

Vacature: Secretaris

Korte taakomschrijving 
Je taak zal zijn om op bestuurlijk niveau mee 
te denken over de verdere ontwikkeling van 
stichting DoorDeWijks. Agendapunten en data 
zullen door jou worden voorbereid. Je zal de 
besluiten die worden genomen vastleggen 
door middel van het uitwerken van notulen of 
verslagen. 

Taken
• meedenken over beslissingen
• uitwerken van teksten m.b.t. statuten
• deelnemen aan bestuursvergadering

Werktijden
• in overleg, minimaal 4 uur per week
  Op woens- en donderdagen wordt er door 
vrijwilligers gewerkt vanaf een vaste plek.

Wij vragen
• Minimaal werk- / denkniveau: MBO / HAVO 
/ VWO
• accuraat werken
• Goede bereikbaarheid per email
• goede beheersing van de Nederlandse taal

• affiniteit met onze doelstelling
• gemotiveerd om DoorDeWijks te laten 
slagen
• woonachtig in Rotterdam-Noord e.o.
• sociaal vaardig, georganiseerd en enthou-
siast

Wij bieden
• samenwerking met andere bestuursleden en 
projectleider
• Cursus mogelijk via CVD
• WA- en ongevallenverzekering
• Reiskostenvergoeding 

Soort werk
• Werksoort: Bestuur/Organisatie, 
Hulpverlening 

Meer informatie met betrekking tot deze vaca-
ture is te vinden op onze website www.door-
dewijks.nl of neem contact op met Suzanne 
op 06-10867225
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Enthousiast
De afspraak van Suzanne en 
Joris vond plaats bij het NAi 
het Nederlands Architec-
tuurinstituut, waar Suzanne 
Rietveld werkt als secreta-
resse. Het was even wennen 
aan de camera’s maar al snel 
begon Suzanne enthousiast 
te vertellen over haar initia-
tief DoorDeWijks, waardoor 
zij nu genomineerd is voor 

de Aardig Onderweg Awards. 
Joris wilde alles weten! 
Daarna vertrokken ze naar-
Hillegersberg om een goed 
praktijkvoorbeeld te gaan 
zien. 

Mevrouw Jansen
Ze kwamen aan bij mevouw 
Jansen, waar doordewijker 
Jans al aan het werk was. 
Mevrouw Jansen is slecht 

ter been en kon wat hulp 
gebruiken voor het zomer-
klaar maken van haar tuin. 
Al keuvelend zijn mevrouw 
Jansen en Jans in de tuin 
bezig als TV Rijnmond samen 
met Joris Lutz en Suzanne 
Rietveld aanbelt. Mevrouw 
Jansen vertelde maar al te 
graag hoe blij zij is met haar 
doordewijker Jans. Joris 
wilde zich ook nuttig maken 
en begon meteen in de tuin 
mee te wroeten door het 
planten van een paar mooie 
perkplantjes. 

Sociale aspect
Naast het werk is het soci-
ale aspect van DoorDeWijks 
een belangrijk onderdeel. Er 
heerst veel verborgen een-
zaamheid en de doordewij-
kers nemen ook de gelegen-
heid voor een kopje koffie 
en een praatje. Joris vroeg 
nog aan mevrouw Jansen of 
zij het erg vond dat ze voor 
deze service moest betalen. 
Haar antwoord was overdui-
delijk. : “Natuurlijk betaal 
ik Jans hiervoor!” Mevrouw 
Jansen had voor het bezoek 
flink haar best gedaan en 
met de koffie en cake kwam 
niemand iets tekort. 

Dooooooor de Wijks

Joris Lutz verloor even zijn 
aandacht toen hij de piano 
van mevrouw Jansen zag 
staan. Hij maakt met 4 bands 
allerlei soorten muziek o.a.: 
Gruppo Sportiva, T-Bone, Bop 
Hard en Elvis in Wonderland. 
Maar voor Suzanne Riet-

veld, doordewijker Jans en 
mevrouw Jansen verzon hij 
ter plekke een liedje! Op het 
refrein van het kinderpro-
gramma Sesamstraat werd 
vol enthousiasme Dooooooor 
de Wijks gezongen. Het was 
een gezellige afsluiting van 
het leuke bezoek aan me-
vrouw Jansen. 
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Huilbabies zijn geen bezwaar voor onze hard 

werkende  doordewijkers!

Functie omschrijving
Een doordewijker wordt lid van de Vereniging DoorDeWijks en betaalt daarvoor 
contributie. Een doordewijker kan maximaal 3 dagen per week bij dezelfde klant 
werken. Een doordewijker bepaalt zelf het aantal uur en de hoeveelheid klan-
ten. Een doordewijker werkt zelfstandig (is eigen baas), valt wettelijk onder de 
regeling ‘dienstverlening aan huis’ en verzorgt haar/zijn eigen belastingafdracht. 
Een doordewijker zoekt in zijn/haar eigen omgeving naar klanten waarbij Door-
DeWijks ondersteuning biedt. De klanten hebben veelal geen indicatie en beta-
len de doordewijker rechtstreeks een vastgesteld uurloon. Je zal geen medische 
handelingen verrichten.

Wat biedt de Stichting DoorDeWijks
•	 Naamsbekendheid en mogelijke verwijzingen (publiciteit in lokale kranten en 

bij organisaties als thuiszorg, apotheken, huisartsen, gezondheidsinstellingen, 
scholen en buurthuizen in jouw eigen wijk)

•	 Een welkomstpakket inclusief persoonlijke folders, visitekaartjes, gedrags-
code  

•	 doordewijkers en het formulier voor de klant ‘Welkom bij DoorDeWijks’
•	 Extra folders, kaartjes en formulieren kunnen tegen betaling worden besteld
•	 Standaard urenregistratieformulieren, facturen en evaluatieformulieren inclu-

sief logo
•	 Een vast uurloon van € 9,50 per uur, zelf te factureren aan de klant, overeen-

komend met het minimumloon
•	 Een eigen webpagina voor iedere doordewijker; In de toekomst inclusief mat-

ching met klanten via de website
•	 Ondersteuning/informatie door ons team bij alle voorkomende vragen
•	 Evaluatiemomenten bij langdurige samenwerking tussen doordewijker en 

klant
•	 Een collectieve verzekering
•	 Bijeenkomsten voor het overdragen van kennis en sociaal contact tussen de 

verschillende doordewijkers

Jouw profiel
•	 De doordewijker is in het bezit is van de volgende capaciteiten:
•	 Kan initiatief nemen, er moet ook zelf naar klanten gezocht worden
•	 Goede sociale vaardigheden, je moet goed kunnen luisteren en hulpvraag   

herkennen
•	 Integer en om kunnen gaan met privacy van klanten
•	 Zelfstandig kunnen werken, klantgericht zijn en initiatief kunnen nemen

Graag ontvangen wij een kort CV en motivatie (we horen graag wat voor soort 
werk jou aanspreekt) op het volgende adres: 
Suzanne Rietveld, 
Stichting DoorDeWijks 
p/a Lisbloemstraat 53, 
3051 TP Rotterdam. 

Je kan ook een email sturen naar 
info@doordewijks.nl

Wij kijken uit naar een zeer vruchtbare samen-
werking en hopen samen met jou een verschil 
te gaan maken in de wijken van Rotterdam.

In deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, vergrijzing, bezuinigingen 
in de zorg en mensen die het alsmaar drukker krijgen, biedt DoorDeWijks 
een sociaal alternatief tussen het bieden van vrijwilligerswerk en profes-
sionele dienstverlening. Het betreft een vorm van betaalde hulp binnen de 
wijk, te starten in Rotterdam-Noord, met name Hillegersberg-Schiebroek. 
DoorDeWijks is op zoek naar mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 
88 jaar die 4-36 uur in de week willen werken bij een buurtbewoner. Als 

doordewijker kun je werk verrichten waarbij je je eigen talenten inzet die 
aansluiten bij de vraag van de klant. Samen kom je tot een prettige samen-
werking. Wil je graag als doordewijker aan de slag, dan vind je het fijn om 
te werken voor een ander. Een doordewijker biedt mensen een helpende 
hand in hun eigen huis. De werkzaamheden kunnen erg divers zijn, maar 
bij alle taken is de essentie dat het sociale contact bovenaan staat. Het zijn 
in elkaars gezelschap moet van beide kanten goed voelen.

Word ook doordewijker

Maandag 23 april was het zover, Suzanne Rietveld wacht 
vol spanning op de komst van Joris Lutz, de Rotterdamse 
presentator die landelijke bekendheid kreeg door de televi-
sieserie serie “Ha, die Pa!”. Alle twaalf genomineerden van 
de Aardig Onderweg Awards worden persoonlijk neergezet 
in een documentaire die TV Rijnmond vanaf 17 mei op don-
derdagen om 17:30 uur gaat uitzenden. De uitzending over 
Suzanne kunt u zien op donderdag 7 juni.

Mijn naam is Petra Houwe-
ling en ik ben sinds 2006 
werkzaam als freelance 
illustrator. Als student 
heb ik regelmatig bij 
ouderen thuis gewerkt 
en toen ik gevraagd 
werd om de doelgroe-
pen van DoorDeWijks 
te illustreren, aarzelde 
ik geen moment en heb 
met veel plezier een 
aantal illustraties voor 
hen gemaakt. 

Voor de doelgroep 
‘doordewijkers’ heb ik 
een ouder getekend 
die zijn kind aan de 
deur gedag zegt. De 
actieve oudere heb ik 
uitgebeeld met rechtge-
trokken aanrecht, klaar 
om iemand anders te 
gaan helpen. De stu-
dent klapt zijn boeken 
dicht en heeft tijd om 
iemand gezelschap te 
bieden en de handen uit de 
mouwen te steken.
Voor de doelgroep ‘klanten’ 
moest het duidelijk zijn dat 

hulp hard nodig was. Door 
het tekenen van een moeder 
met huilbabies, een meneer 

met een gebroken been en 
een alleenstaande dame is 
dit duidelijk uitgebeeld.
Ik maak verschillende soor-

ten illustraties en logo’s. Wat 
ik erg leuk vind is het maken 
van educatieve illustraties 

voor kinderen. Mijn 
laatste grote project 
was het illustreren 
van een lespakket voor 
kinderen in ontwik-
kelingslanden om hen 
bewust te maken hoe 
zij afval kunnen ver-
minderen. Het pakket 
wordt op dit moment 
verspreid op scholen in 
Egypte, waar ik enkele 
jaren heb gewoond. 
Als u interesse hebt 
om mijn illustraties te 
bekijken bent u van 
harte welkom op mijn 
website www.happyso-
lucky.com

Ik draag stichting 
DoorDeWijks een warm 
hart toe en hoop dat 
door dit mooie initia-
tief veel mensen gehol-

pen zullen worden waaron-
der ook eenzame ouderen, 
zoals ik die als student heb 
ontmoet.

Doelgroep illustraties

12 1 23
45678

91011

De thuishulp trekt alleen de kousen aan bij mams, 

maar ze heeft nog meer hulp nodig dan dat.

@Tientjesnet Steun het 
mooie project @DoorDe-
Wijks in Rotterdam. Su-
zanne heeft onze stemmen 
nodig

@RubbishDesignNL Ge-
stemd op Suzanne van @
DoorDeWijks. Mooi initia-
tief

@ikbenlizet @DoorDe-
Wijks: mooi werk! Vrijwil-
lig inzetten voor buurtbe-
woners naar betaalde baan

@corinneravelli Ik lees nu 
pas de krant van gisteren 
en zie mooie portretjes van 
o.a. @DoorDeWijks en @
angelique vt ivm AardigOn-

derwegAward
@wearietv @DoorDeWijks 
gefeliciteerd. Volgens mij 
zijn jullie al meer dan 
#aardigonderweg

@peptalk010 Ben geen kan-
didaat dus kan je schaam-
teloos zelf succes wensen 
vandaag. ;-) Succes voor de 
Jury!

@ArienneGroen Suzanne 
Rietveld van @DoorDe-
Wijks is genomineerd voor 
de RET Aardig Onderweg 
Awards 2012! Help je mee? 
Stem op Suzanne

Twitterfeed

De flexibele werkplek in het bruisende hart van de Rotterdamse wijk Schiebroek, voor (zelfstandige) onderne-
mers die veelal vanuit huis werken, maar de voordelen van buitenshuis werken willen ervaren.

Buurtwerkplek is een plek waar je kunt werken, maar ook kunt socializen. Een praatje maken met een mede-
ondernemer, sparren, netwerken. Buurtwerkplek biedt betaalbare werkplekken, voorzien van alle moderne 
faciliteiten, maar met een informeel karakter en huiselijke sfeer.
Probeer het zelf uit, kom ook een dagje werken aan je eigen bureau of neem plaats aan de huiskamertafel.

Adres Buurtwerkplek: Kleiweg 199, 3051 XJ Rotterdam
Contact Buurtwerkplek: 06 14 29 85 39, info@buurtwerkplek.nl

Welkom bij Buurtwerkplek

chips

3

6

9

12

Als je toch al boodschappen haalt, neem je ook gelijk wat 
mee voor de buurvrouw. Die is slecht ter been.
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Er zijn 12 genomineerden. 
“Stuk voor stuk mensen die 
betrokkenheid en verant-
woordelijkheid tonen voor 
de stad en de mensen die er 
leven. Moderne Rotterdamse 
‘helden’ aldus Maurice Len-
ferink, voorzitter van het 
Comité van Aanbeveling. De 
genomineerden maken, in 
4 categorieën, kans op een 
prijs van steeds € 10.000. 
Vier awards en geldbedragen 
worden toegekend door de 
vakjury. Daarnaast maken de 
genomineerden kans op de 

publieksprijs van eveneens 
€ 10.000. De inwoners van de 
stadsregio Rotterdam bren-
gen reeds vanaf 2 april j.l. 
stemmen uit voor deze prijs. 

Stemmen op uw favoriet kan 
via www.aardigonderweg.
nl of de QR-code op deze 
pagina te scannen. De Top-3 
gaat door naar de werve-
lende Live-Show op vrijdag 
15 juni in het Nieuwe Luxor 
Theater, die op TV-Rijnmond 
zal worden uitgezonden. Die 
avond kan er per SMS ge-

stemd wor-
den voor 
de winnaar. 
Nu er reeds 
zo’n 15.000 
stemmen 
geteld zijn, 
is de tus-
senstand als 
volgt. Ge-
noeg reden 
om Suzanne 
te helpen 
om in de 

Top-3 te komen.

De tussenstand op 1 juni :

Deelnemer Stemmen
Louise Riethoff 17.9%

Angelique van 

Tilburg

12.7%

Niek van Hengel 11.2%

Art-Jan de Vries 11.1%

Vincent Dellebeke 10.9%

Rosalind Julen 9.1%

Suzanne Rietveld 8.5%

Gerben Lems 8.2%

Veerle Vreeke 4.8%

Jeroen en Jeffrey 3.2%

Rickert Pos 2.0%

Evan van der Most 0.6%

“  BETAAL-
BARE,
  BETAAL-
BARE,

 

 Een initiatief van Hoofdsponsor Mediapartners Sponsor

Stem nu!

Mensen met een sociaal 

karakter die tijd over hebb
en 

verbinden met mensen die 

thuishulp hard nodig hebben.

Suzanne

karakter die tijd over hebb
en 

karakter die tijd over hebb
en 

verbinden met mensen die verbinden met mensen die 

thuishulp hard nodig hebben.thuishulp hard nodig hebben.

   SOCIALE 
HULP! ”

op www.aardigonderweg.nl/suzanne

Stichting DoorDeWijks zet 
wijkbewoners betaald aan 
het werk (€9,50 per uur). Als 
je daarentegen jezelf vrijwil-
lig in wil zetten voor een 
goed doel, bevelen wij Big 
Brothers Bis Sisters (BBBSR) 
of Rotterdam aan. Dit is een 
professionele mentororgani-
satie die sinds 1997 in Rot-
terdam gevestigd is. BBBSR 
zorgt ervoor dat kinderen en 
jongeren (Littles) van 5 tot 18 
jaar die meestal in een één-
ouder gezin wonen, dat op of 
onder de armoedegrens leeft 
en in hun leven  kwetsbaar 
zijn, een vrijwilliger/men-
tor (Big) toegewezen 
krijgen. 

BBBSR zoekt voor de 
Little die zich aan-
meldt een passende 
Big Brother/Big Sister. 
Daarbij gaat het 
vooral om persoonlijkheid. De 
vrijwilliger/mentor moet tijd 
en zin hebben om tenminste 
1 jaar, één keer per week iets 
af te spreken met een kind 
of jongere. De overtuiging 
dat kinderen en jongeren het 
waard zijn om tijd en energie 
in te steken is de belang-
rijkste drijfveer. Kinderen en 
jongeren komen vrijwillig bij 
BBBSR en het is de bedoeling 
dat ze met hun vrijwilliger/
mentor juist die dingen doen 
die zíj leuk vinden en leer-

zaam zijn. 
Net als ‘doordewijkers’, 
schenken Bigs vooral AAN-
DACHT aan de Littles. Het 
doel is het zelfvertrouwen te 
vergroten, de zelfredzaam-
heid te bevorderen en sociale 
vaardigheden te ontwikkelen. 
Ieder kind heeft een talent, 
het is de kunst om dat te 
ontdekken en ermee aan de 
slag te gaan. Door een band 
met de Big lopen de Littles 
minder risico om later te 
ontsporen. Een Big Brother 
of Big Sister zijn betekent 
vooral jezelf blijven en dat 
wat u in uw mars heeft, leuk 

en/of interessant vindt over 
te brengen op een Little. Het 
is LITTLE MOMENTS, BIG 
MAGIC voor beiden!  

Wilt u zich inzetten als 
vrijwilliger - Big Brother of 
Big Sister - voor iemand die 
het heel hard nodig heeft, 
neem dan contact op met Big 
Brothers Big Sisters of Rot-
terdam telefoonnummer 010 
404 96 08 of stuur een e-mail 
naar info@bbbs-rotterdam.
nl.

Een stichting zoals 
DoorDeWijks is zeker in de 
groeifase gebaat bij een hoop 
publiciteit en herkenbaar-
heid in de wijk. Er moeten 
doordewijkers worden 
gevonden die op hun beurt 
weer het verhaal verder 
moeten kunnen vertellen. 
Daarnaast heeft DoorDe-
Wijks ook een voorlichtende 
rol naar die buurtbewoners 
toe die wel wat hulp zouden 
kunnen gebruiken. Waar 
moet je allemaal rekening 
mee houden en met welk 
budget dienen we de doelen 
te bereiken?

Caspar Bouhof van het Rot-
terdamse reclamebureau 
Below Enemy Lines helpt 
DoorDeWijks met de te vol-
gen communicatiestrategie. 

Waar bevindt de doelgroep 
zich, hoe kunnen we die het 
beste aanspreken en hoe on-
staat er een goede verstand-
houding tussen DoorDeWijks 
en haar leden/klanten. Zo 
bleken na onderzoek de 
doelgroepen drieledig te zijn: 
de potentiele doordewijkers, 
de klanten en de zorginstel-
lingen die als ambassadeur 
en doorverwijzer kunnen 
fungeren. Drie verschillende 
doelgroepen die allemaal 
op een andere toon en met 
andere intenties moeten 
worden aangesproken. Hoe 
pak je dat nou aan? Met 
deze gedachte, onderbouwd 
met een stevige strategie, 
hebben ze de campagne “de 
oplossing is soms dichterbij 
dan je denkt” ontwikkeld. 
Maar dat is nog maar het 

begin. Mocht het uiteinde-
lijk allemaal uitpakken zoals 
gepland dan groeit DoorDe-
Wijks hopelijk uit tot een 
regionaal, misschien wel 
landelijk initiatief. Waar nóg 
meer mensen aan de slag 
kunnen en evenzoveel wijk-
genoten net dat beetje extra 
hulp kunnen krijgen. Dat zou 
toch prachtig zijn.

GUERRILLAMARKETING & MERKACTIVATIE

Ik krijg veel positieve reac-
ties over de naam DoorDe-
Wijks met de vraag of ik de 
naam zelf verzonnen heb. En 
het antwoord daarop is dui-
delijk: “Ja, die naam kwam 
in mij op, op de dag dat ik 
mijn idee over betaalbare en 
sociale thuishulp instuurde 
naar RotterdamIdee.”
Er was geen sprake van 
een langdurig proces, waar 
verschillende namen wer-
den gewikt en gewogen. De 
naam stond er ineens en ik 
zag dat het de hele lading 
dekte. De naam DoorDe-
Wijks ligt lekker in de mond 
omdat iedereen zo gewend 
is aan het woord ‘doorde-
weeks’. De naam legt al voor 
80% uit waar we voor staan. 
Om naar de 100% te komen, 
voegen we in onze berichten 
nog vaak de woorden ‘be-
taalbaar’, ‘sociaal’ en ‘wijk-
hulp’ toe en daarmee is het 
plaatje wel compleet.

Voor ons is het woord Door-
DeWijks al helemaal ver-
trouwd, maar het is natuur-
lijk de bedoeling dat iedere 
Rotterdammer hieraan denkt 
op het moment dat die even 
(ook zonder medische indica-
tie) wat hulp kan gebruiken. 

Vertelt de dokter dat je 6 
weken plat moet voor een 
hernia, denk dan ineens om 
een doordewijker in te scha-
kelen! We werken daarom 
ook hard aan de naamsbe-
kendheid.

Van DoorDeWijks kwam al 
snel het woord ‘doordewij-
ker’, waarmee we het woord 
‘consulent’ gelukkig konden 
vervangen. Nu heeft ook dit 
krantje een variatie op het 
woord gekregen – Het door-
dewijkertje - en hopen we 
zelfs dat in de toekomst het 
werkwoord doordewijken 
zal gaan ontstaan.
In 2011 heb ik zelf al voor-
speld dat ik me zo voor deze 
stichting in ga zetten dat 
het woord DoorDeWijks zal 
worden opgenomen in het 
nieuwe woordenboek. Ieder 
jaar is er een nieuw woord, 
in 2013 of 2014 wordt dat 
‘doordewijken’. 
Zie je dat wel zitten, stem 
dan op mij in de Aardig 
Onderweg Award. Bij het 
verschijnen van de nieuwe 
Dikke van Dale, kan jij in 
ieder geval zeggen dat jij 
hieraan hebt meegeholpen! 
Hiervoor mijn hartelijke 
dank, Suzanne Rietveld

Op een dinsdag in maart 
belde mevrouw Jansen uit 
Hillegersberg met de Door-
DeWijkstelefoon. Zij had 
een folder door de deur 
gekregen en wilde graag 
weten of zij hulp kon 
krijgen bij het zomer-
klaar maken van haar 
tuin. Aan de telefoon 
klonk zij een beetje 
wantrouwend en twij-
felend, dat was ook niet 
vreemd, als oudere dame 
kun je ook niet zomaar 
iedereen in je huis bin-
nenlaten natuurlijk. 

Het gelukkige toeval 
wilde dat doordewijker 
Jans (tevens degene die 
de folders had verspreid) 
om de hoek woonde bij 
mevrouw Jansen en we 
maakten een afspraak voor 
een kennismakingsgesprek.

Een dag na het kennisma-
kingsgesprek kreeg ik een 
heel ‘andere’ mevrouw 

Jansen aan de telefoon. Heel 
vrolijk vertelde zij dat Jans 
na het kennismakingsge-

sprek meteen 3 uur was ge-
bleven om allerlei klusjes te 
doen. En dat de weken erna 

de woensdagochtenden al 
waren ingepland.
Op mooie woensdag-
ochtenden werken Jans 
en mevrouw Jansen nu 
samen in de tuin. Jans zet 
het tuinmeubilair bijvoor-
beeld neer op het terrasje, 
alwaar mevrouw Jansen 
het zittend in haar stoel 
lekker even kan afnemen. 
De stenen van het tarras 
zijn ontdaan van groene 
aanslag en het onkruid 
wordt weer onder de 
duim gehouden.

Mevrouw Jansen is heel 
erg blij met haar doorde-
wijker Jans en Jans met 
haar lieve klant.

Angelique den Boer

Een fijne hulp

Mirjam Heerink is kunstenares en 
woont in het Kleiwegkwartier. Voor 
haar kleurrijke en expressieve kunst 
in textiel, papier macher en aarde-
werk haalt zij haar inspiratie uit 
haar gevoel en gebeurtenissen in het 
dagelijks leven. Zij exposeert onder 
andere bij ‘de Buurtwerkplek’ waar 
DoorDeWijks vaak werkt. 
  
Mirjams kunst is te omschrijven als 
vrolijk, verrassend en intrigerend. 

Voor meer informatie of foto’s en 
voorbeelden; miraakels@gmail.com

www.deopr in t i ng .n l

Marieke van Santen

& webdesign
www.mariekevansanten.nl
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“  BETAAL-
BARE,
  BETAAL-
BARE,

 

 Een initiatief van Hoofdsponsor Mediapartners Sponsor

Stem nu!

Mensen met een sociaal 

karakter die tijd over hebb
en 

verbinden met mensen die 

thuishulp hard nodig hebben.

Suzanne

karakter die tijd over hebb
en 

karakter die tijd over hebb
en 

verbinden met mensen die verbinden met mensen die 

thuishulp hard nodig hebben.thuishulp hard nodig hebben.

   SOCIALE 
HULP! ”

op www.aardigonderweg.nl/suzanne

De tussenstand op 1 juni :

Deelnemer Stemmen
Louise Riethoff 17.3%

Angelique van 

Tilburg

12.8%

Niek van Hengel 11.2%

Vincent Dellebeke 10.8%

Art-Jan de Vries 10.0%

Suzanne Rietveld 9.2%

Rosalind Jule 9.1%

Gerben Lems 8.4%

Veerle Vreeke 4.4%

Jeroen en Jeffrey 2.9%

Evan van der Most 2.2%

Rickert Pos 1.8%

Werken voor stichting DoorDeWijks
DoorDeWijks staat voor betaalbare hulp in de eigen wijk. We koppelen wijkbewoners die wat 
tijd beschikbaar hebben aan klanten die betaalde hulp/gezelschap kunnen gebruiken omdat 
ze: slecht ter been zijn, het even niet meer zien zitten of misschien wel gewoon eenzaam zijn. 
 

Vacature: Stagiair(e) Markt- en Doelgroeponderzoek

Bedrijf: SBAW 
 
Project: Stichting DoorDeWijks  
 
Startdatum: In overleg, mogelijk 1 september 
2012 
 
Stageduur: In overleg, mogelijk gedurende12 
weken, 24-32 uur in de week 
 
Locatie: Rotterdam  
 
Functieomschrijving:  
We zijn op zoek naar een gedegen mark-
tonderzoek met betrekking tot onze doelgro-
epen. De doelgroepen zijn goed beschreven, 
we weten alleen niet waar deze zich bevin-
den en hoe deze het beste bereikt kunnen 
worden. Ook zal er een verschil zijn tussen 
het werven van doordewijkers en klanten in 
welstandswijken versus aandachtswijken. Dit 
zal ook een onderdeel vormen van het onder-
zoek.

Daarnaast zouden we ook graag willen weten 
wat de ‘doordewijkers’, die deze wijkhulp 
gaan bieden, van DoorDeWijks verwachten 
qua bemiddeling en hulp. 

Functie eisen  
Je bent een student met HBO/WO den-
kniveau en bent bereid semi-zelfstandig dit 
onderzoek te gaan uitvoeren (uiteraard is 
er begeleiding). Je doet een opleiding in de 
richting Marketing en Communicatie met een 
onderdeel marktonderzoek. 

Het lijkt je leuk om bij een kleine en startende 
stichting aan de slag te gaan zodat alle re-
sultaten die je oplevert direct gevolg zullen 
hebben op de ontwikkeling van de stichting. 
Je hebt een sociaal en open karakter en kan 
goed overweg met de potentiele klanten. 
We willen namelijk graag dat je op stap gaat 
om de doelgroep op te zoeken en in kaart te 
brengen!

Je werkt vanuit het kantoor van SBAW (zij 
zorgen voor professionele begeleiding) en 
vanuit onze buurtwerkplek op de Kleiweg, 
waar enkele vrijwilligers op woens- en don-
derdagen aan het werk zijn.

Lijkt dit je een leuke en interessante stage 
en kan je in september beginnen? Neem 
dan contact op met ons op via suzanne@
doordewijks.nl.
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Het DoorDeWijkertje is een 
uitgave van Stichting 
DoorDeWijks met een oplage 
van 4000 stuks. 
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