
Hoe buurthuis De Boeg de buurt heeft betrokken 
 
Achtergrond: 
Buurthuis De Boeg in de Schepenbuurt is een buurthuis in zelfbeheer, een ruimte voor en 
door de buurt. De buurt is qua samenstelling de afgelopen jaren sterk veranderd en de 
binding met De Boeg is afgenomen. Nu komt veel werk neer op een klein clubje vrijwilligers 
waarvan er nog maar een deel daadwerkelijk in de wijk woont. Overdag staat de ruimte vaak 
leeg en dat is zonde. De Boeg wil de betrokkenheid van de buurt vergroten, nieuwe 
vrijwilligers uit de buurt aantrekken en het aantal activiteiten uitbreiden.  
 
Aanpak: 

1. Buurtonderzoek door middel van vragenlijst  
Gestart is met een buurtonderzoek. Kennen de bewoners het buurthuis en hebben ze er 
eigenlijk nog wel behoefte aan? Zo ja, wat voor activiteiten zouden er dan georganiseerd 
moeten worden en wie zou daar bij willen helpen? Door de buurt te bevragen haal je op wat 
de behoefte is én creëer je tegelijkertijd draagvlak en naamsbekendheid. 
Er is een online enquête opgesteld samen met de huidige vrijwilligers en met hulp van 
Dwarsverband. De link naar de enquête is d.m.v. een flyer huis aan huis verspreid en 
gedeeld op de Facebook pagina. Daarnaast zijn er een aantal interviews afgenomen. In 
totaal hebben bijna 90 mensen de enquête ingevuld.  
 
Ter inspiratie: de  (aangepaste) vragenlijst die De Boeg heeft gebruikt kan je hier 
terugvinden: https://nl.surveymonkey.com/r/G5G3NSS.  In het thema ‘betrekken van de 
buurt’ op de website van Dwarsverband staat de vragenlijst ook uitgeschreven. 
 

2. Buurtbijeenkomst  
De uitkomsten van de enquête zijn besproken met de buurt tijdens een buurtbijeenkomst. 
Daarna is er over de thema’s die in de enquête naar voren kwamen verder doorgesproken 
aan thematafels. De thema’s waren: zichtbaarheid en uitstraling, activiteiten, communicatie 
en (zelf)beheer. Op de tafels lagen ook foto’s als inspiratie. Aanwezigen werd gevraagd 
verder mee te denken over deze thema’s en daarnaast gevraagd of ze ook actief mee 
wouden doen. 
 

3. Werkgroepen 
Uit de buurtbijeenkomst kwam een enthousiaste groep bewoners die met elkaar gelijk aan 
de slag ging. Taken werden verdeeld en ieder zette zijn of haar talent in. De website en 
Facebook wordt onder handen genomen. Het programma van de Boeg wordt online 
gedeeld. En daarnaast ook offline door een bordje op te hangen bij het speelplein en bij De 
Boeg zelf. Ook kijken een paar buurtbewoners naar de uitstraling van het pand en wat ze 
hiermee kunnen doen.  
 
Resultaat 
Toename van het aantal activiteiten en nieuwe activiteiten: buurtborrel, pubquix, buurtbbq, 
yoga, heel veel kinderactiviteiten zoals lampionnen maken, speculaaspoppen versieren, etc. 
Toename van het aantal vrijwilligers en toename naamsbekendheid De Boeg. 

https://nl.surveymonkey.com/r/G5G3NSS


 
Tips 

- Een enquête vooraf zorgt er niet alleen voor dat je de behoeftes weet uit de wijk 
maar ook dat je meer naamsbekendheid krijgt en dat mensen naar de 
buurtbijeenkomst komen. Drie vliegen in één klap! 

- Zorg dat je de huidige vrijwilligers goed bij het traject betrekt.  
- Maak gebruik van foto’s ter inspiratie. 
- Voor de online vragenlijst kan je het (gratis) programma Survey Monkey gebruiken: 

https://www.surveymonkey.com 
- Voor het maken van flyers en poster kan je het (gratis) programma Canva gebruiken: 

https://www.canva.com 
 

https://www.surveymonkey.com/
https://www.canva.com/

