
FlatUp Huiskamergesprekken  
1ste ronde gesprekken: van 13.30-14.15 uur  
2de ronde gesprekken: van 14.30-15.15 uur  
 
 
Een eigen buurtkamer – alleen in de 1ste gespreksronde 
Met flatmakers Anja Stakenburg en Roelie  
Sinds kort hebben wij – flatmakers van de Rode Kruislaan - een eigen 
buurtkamer.  Voor activiteiten die we zelf organiseren. We gaan de 
buurtkamer ook zelf runnen, een activiteitenrooster maken, 
gebruikersafspraken en huisregels opstellen en,en,en. We vertellen in 
dit huiskamergesprek hoe we dat doen, wat daarbij komt kijken, waar 
we soms tegenaan lopen en wat onze plannen zijn. En we zijn natuurlijk 
heel benieuwd naar jullie ervaringen en tips! 
 

 
 
De opkikkers van de Rode Kruislaan – alleen in de 2de gespreksronde 

Met flatmakers Anja Stakenburg en opkikker Roelie  
“Het is mooi om te zien hoe Geer en Goor dat doen, maar hoe mooi is het als we het zelf doen?!”   
Dit schreef ik in een burenbrief die ik  
(Anja) in augustus huis aan huis heb verspreid om 
mensen te vinden die mee willen doen met de 
opkikkergroep. Onze opkikkergroep van de Rode 
Kruislaan bestaat inmiddels uit 12 mensen, drie 
per flat, die klaar staan om buren te helpen die 
ziek of minder mobiel zijn.  Ze doen simpele 
dingen zoals vuilniszakken naar beneden en post 
naar boven brengen, boodschapje doen. Of 
gewoon een praatje maken. We vertellen in het 
huiskamergesprek hoe de opkikkergroep tot 
stand is gekomen, hoe het in de praktijk gaat en wat onze tips voor jullie zijn als je zo’n groep in je eigen 
buurt op gang wilt brengen.   

 
  



Geen community building zonder koffie, koek en builders  
Met externe community builder Birgit Oelkers en flatmaker Peter de Jong   
 

Wat moet een externe 
community builder allemaal 
doen en kunnen? En ook: wat 
moet zij/hij vooral NIET 
doen? Externe community 
builder Birgit en flatmaker 
Peter nemen je mee terug 
naar de start van community 
building op de Rode 

Kruislaan: een koude maandagmiddag  bij de ingang van een flat begin januari 2017. Ze vertellen over 
het werk achter de schermen, de liftkoffies, workshops en andere oploopjes. En ook over het werk 
achter de schermen, over twijfels, onmisbare ingrediënten en de zoektocht naar wat mensen beweegt.   
 
 
It takes a village to raise a child   
Met flatmaker Fatima Zakroum, El Mehdi Essaidi van SAOA en  
community builder Irma Vroegop  
Flatmaker Fatima is alleenstaande moeder van drie kinderen. In dit gesprek 
geeft zij een kijkje in haar leven. Ze vertelt over haar vroegere en huidige rol 
in de buurt, haar worstelingen met haar puberzoon, haar contacten met 
hulpverleners en straatcoaches. En ze vertelt over haar wens om met haar 
verhaal andere moeders te helpen bij het omgaan met puberkinderen én 
professionals bij het ondersteunen van moeders die in hetzelfde schuitje 
zitten als zij.  
 
Community building en gemeente, gaat dat samen?  

Met Erik Boog (Burgemeester Diemen), Ben Schroevers 
(beleidsmedewerker WMO), Nelly Bosma (huurdersvereniging 
Diemen)  
Ben Schroevers van de gemeente: “Wat 
er door community building op de Rode 
Kruislaan veranderd is, is het werk van 
bewoners. En toch hebben we er ook als 
gemeente een rol in. Bijvoorbeeld 

moeten we soms ons best 
doen om dat wat er 
gebeurt allemaal bij te 
benen. Hoe we dat doen, wat het van ons als bestuurders 
en medewerkers vraagt, wat bewoners van ons verwachten 
en wat wij geleerd hebben van de Rode Kruislaan, daarover 
gaan we graag met jullie in gesprek, samen met Nelly van 
de huurdersvereniging Diemen.”  

 



Bewoners kunnen veel dingen, die wij als woningcorporatie niet kunnen  
Met Sandra Kuijpers (sociaal beheerder Rochdale) en Ina Stam (huurdersvereniging Diemen) 
“Vroeger kreeg ik alleen maar dingen te horen die niet goed gingen wanneer ik op de Rode Kruislaan 

kwam. Nu werk ik samen met bewoners om dingen verder te 
brengen en problemen te verhelpen. Het rechtstreekse contact en 
het samenwerken als partners maakt een groot verschil.” aldus 
Sandra Kuijpers van woningcorporatie Rochdale.  Hoe dat in de 
praktijk gaat? Dat vertellen Sandra van Rochdale en Ina van de 
huurdersvereniging in dit gesprek. Jullie horen dan ook de verhalen 
van de 61 camera’s, de groene galerij, de nieuwe vorm van 
evalueren, het enquêtegesprek en nog veel meer. 

 

 

Spelen en knutselen op de Rode Kruislaan  
Met flatmakers Patricia Niemel en Chantall Sallons   

Flatmaker Patricia: “Ik heb altijd al iets met kinderen en 
tieners willen doen.” Sinds de zomer 2017 organiseert zij 
samen met Chantall vanuit een oude stortkokerruimte een 
uitleen van buitenspeelgoed. Daarnaast nodigen Patricia en 
flatmaker Shantine kinderen en tieners om 
de week op zaterdag uit voor een gezellige 
doe-, speel- en knutselmiddag. Ondertussen 
ontstaan steeds meer activiteiten voor 
kinderen op de RKL. Zoals begeleid 
voetballen, huttenbouwdagen, 
Sinterklaasfeestje. Patricia en Chantall 
vertellen in deze huiskamersessie over hun drive, hoe het vroeger was op de RKL, 

wat er door hun activiteiten veranderd is en wat ze nog meer willen doen in de toekomst. Ook horen ze 
graag welke ideeën en ervaringen jullie hebben met het opzetten en laten sponsoren van kinder- en 
tieneractiviteiten.   

 
 
Van idee naar initiatief – hoe kom je daar?  
Met flatmaker Mirja Sikking 
Mirja Sikking: “In het afgelopen half jaar heb ik allerlei initiatieven 
rondom mijn flat aangeslingerd. Een flatbiebje, een NEE/JA-
stickeractie, een burenpicknick, een beweeggroep. Ik deel graag mijn 
ervaringen. Hoe ik betrokken én verbonden raakte. En hoe je dat 
doet, dat aanslingeren: hoe je dingen voor elkaar krijgt. Ik ben ook 
heel benieuwd naar jullie ervaringen!“   


