
FlatUp
 op de Rode Kruislaan
    Diemen 

Een

Community building 
als motor voor 
meer reuring 

en saamhorigheid

Vrijdag 
24 november 2017

10.30 tot 15.30 uur 
Start: Buurtkamer in de Toversteen, 

Rode Kruislaan 1260 



FlatUp
 op de Rode Kruislaan
   Diemen 

Een

Voor wie
Voor mensen die vinden dat een  
flat meer is dan een verzameling 
appartementen. Die willen weten 
hoe je dat doet, reuring maken en 
saamhorigheid op gang brengen  
in een schijnbaar anonieme  
omgeving. En voor mensen  
die dat al doen in hun flat.  
Als bewoner, werker,  
ambtenaar, sociaal  
ondernemer of 
anderszins. 

“Je ziet elkaar al jaren, 
maar nu zie je elkaar 

pas echt.” 
Peter, flatmaker

De Rode Kruislaan in  
Diemen bestaat uit 360 
woningen in flats van  
4, 5 en 8 verdiepingen.  

We wonen hier met allerlei 
verschillende bewoners.  
Tot voor kort hadden we 
niet echt makkelijk  
contact met elkaar,  
laat staan dat we samen 
iets deden. Over onze 
Rode Kruislaan werd  
in het verleden vooral  
gepraat als er iets  
mis was. 



Sinds januari 2017 zijn die dingen aan het veranderen. 
Huurdersvereniging Diemen, woningcorporatie  
Rochdale en gemeente Diemen hebben toen de  
handen ineen geslagen. 

Twee community builders gingen in de flats aan de gang, 
samen met leden van onze huurdersvereniging. 

We begonnen met koffie-oploopjes bij de lift en praatten 
met bewoners die er toevallig langskwamen. 

Na een tijdje kwamen we bij elkaar om het 
over onze ideeën en grieven te hebben.  
In vier maanden tijd ontstonden er een 
hechte groep van zo’n 15 Flatmakers,  
een Opkikkergroep, een Tienerclub, een 
Welkomstgroep. En vanaf de zomer 2017  
begonnen allerlei balletjes te rollen. 

We organiseerden huttenbouwdagen, een voetbal-
toernooi, zomerworkshops over omgaan met overlast, 
een fotoproject, een solidariteitsetentje voor 40 
getroffenen van een brand aan de overkant en nog veel 
meer. Inmiddels werken we ook mee aan workshops 
community building voor ambtenaren en buurtwerkers.

Daar krijgen we steevast de vraag gesteld ‘Hoe kan ik als 
ambtenaar, als buurtwerker aansluiten bij wat voor jullie 
belangrijk is en jullie zo goed mogelijk ondersteunen 
of niet in de weg zitten?’ En bewoners uit andere 
buurten vragen ons: ‘Hoe houden jullie de energie 
vast (en wie doet dat?), hoe kom je aan al die 
Flatmakers, hoe maak je de kring groter?



Op de FlatUp op 24 november kom je daar 
meer over te weten. We vertellen dan over 
onze ervaringen en verhalen als Flatmakers 
van de Rode Kruislaan met community building 
a la ABCD (Asset Based Community Development), 
samen met de twee community builders en 
onze partners, woningcorporatie Rochdale 
en de gemeente Diemen. 

“Ook bij mijn collega’s is het besef gegroeid dat er veel 
winst ontstaat als je meteen in gesprek gaat met  
bewoners in plaats van eerst zelf een plan maakt.  

Collega’s staan meer open om in samenspraak met 
bewoners te werken.”

Ben, gemeente Diemen

“Iedereen krijgt een gezicht:  
buren, gemeente, Rochdale, politie.  

De onderlinge lijntjes zijn korter,  
je weet elkaar makkelijker te vinden.” 

Anja, flatmaker



Programma 
10.30 uur Start in de Buurtkamer, Rode Kruislaan 1260 
  (Toversteen)

11.00 uur Flatsafari: ontdek de community building 
  plekken in de Rode Kruislaan 

12.00 uur  Lunch in de Buurtruimte in De Toversteen 

13.30 uur  1ste ronde Huiskamergesprekken 
  
Keuze uit 5-6 gesprekken over community building in de  
Rode Kruislaan met Flatmakers, medewerkers van Rochdale,  
ambtenaren, community builders. Locaties: verschillende  
huiskamers in de RKL. Over hoe we nu dingen voor elkaar  
krijgen, waarom community building bij ons werkte, wat lastig  
is, wat het voor de gemeente en Rochdale betekent (en voor  
onze relatie met hen), wat de opkikkergroep doet, wat de  
waarde van ritselen is en nog veel meer.

14.30 uur  2de ronde Huiskamergesprekken   

15.30 uur  Drankje en hapje in de Buurtruimte 
  in De Toversteen 

Als je heel weinig tijd hebt, kun je ook vanaf 
de lunch (om 12 uur) meedoen.



 op de Rode Kruislaan
    Diemen 

Meer info
Artikel ‘Reuring op de Rode Kruislaan’ in Diemer info: 
http://planenaanpak.nl/doc/DiemenInfo_juli2017D.pdf

Nelly Bosman en Anja Stakenburg
(Huurdersvereniging Diemen) 
secretariaathvd@hotmail.nl  / 06 - 48 76 73 86

Birgit Oelkers
(Plan & Aanpak) 
oelkers@planenaanpak.nl  / 06 - 21 22 45 67 

Aanmeldingen
Birgit Oelkers: 
oelkers@planenaanpak.nl  / 06 - 21 22 45 67

Geef ook even aan of je als bewoner of vanuit 
een organisatie meedoet en of je bij de 
hele FlatUp of bij een deel ervan bij bent.  

Kosten
Gratis voor bewoners, € 20,- voor professionals en 
ambtenaren (voor de lunch en de activiteitenpot van  
de Flatmakers van de Rode Kruislaan). Ter plekke  
alleen contante betaling mogelijk.  

Mede mogelijk  
gemaakt door: 

Huurdersvereniging 
Diemen, Rochdale, 

Gemeente Diemen en 
de bureaus Plan & 

Aanpak en ‘Ik volg je’.  

Foto’s: 
Peter de Jong, Bert Bosma, 

Birgit Oelkers 

Vormgeving: 
Sander van Eijk 

(Enzaterdag.)

Organisatoren van de FlatUp
Nelly, Anja, Imran, Sharda, Ina, Patricia, Mirja,  
Malika, Jessy, Shantine, Peter, Yahya, Fatima, 
Mohammad, Chantall, Wafae, Hend, Detty, 
Sandra, Ben, Irma, Birgit. 


