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Project Buurthuiskamer Zuidhorn 
 

Beschrijving project 
Doel is het oprichten en in stand houden van een buurthuiskamer in Zuidhorn om buurtbewoners 

elkaar te laten ontmoeten en mogelijk hun sociale netwerk uit te breiden.  Alsmede de drempel naar 

informatie en hulp te verlagen waarbij het project buurthuiskamer een bemiddelende rol kan spelen.  

Verstrekte subsidie provincie Groningen: € 10.000 

“Zorg voor enthousiaste vrijwilligers” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Op 8 april 2017 is de buurthuiskamer Zuidhorn geopend. Met een prijsvraag onder de bewoners is de 
naam PAND10A gekozen. Er zijn in het afgelopen jaar 1200 bezoekers geweest. Er is inmiddels, naast 
het bestuur, een grote groep enthousiaste vrijwilligers en diverse commissies met goede ideeën.  
 
In hetzelfde pand bevindt zich het Steunpunt Welzijn. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over 
vrijwillige hulp en ondersteuning. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vrijwillig vervoer regelen naar de 
buurthuiskamer of vrijwilligers inzetten bij vragen als boodschappen of kleine klusjes in en om huis.  
De vrijwilligers van het steunpunt drinken altijd een kopje koffie mee in de buurthuiskamer en 
kunnen op deze manier inwoners leren kennen en eventuele vragen ophalen.  
 
Hoe is het met het onderzoek dat genoemd wordt in de aanvraag van de subsidie? Er is een 
onderzoeksvraag opgesteld om de meerwaarde van de buurthuiskamer voor het welzijn van 
inwoners vast te stellen. Op dit moment is er belangstelling vanuit de Hanzehogeschool om dit te 
onderzoeken. 
 
Wat gaat goed: De vrijwilligers. 
 
Wat niet goed ging: Het aantal bezoekers is wisselend. Het is zoeken naar een passend aanbod dat 

aansluit bij de inwoners van Zuidhorn. Dit gaat steeds beter, maar verdient wel blijvend aandacht. 

Ook de deskundigheid van de vrijwilligers, wat betreft ontvangst en gespreksvoering (ook als er bv. 

maar één bezoeker is) is verschillend. Hier wordt nu een training/workshop voor georganiseerd. 

Wat heeft je verrast? De enorme inzet en zelfstandigheid van de vrijwilligers. 

De gouden tip  
Investeer in enthousiaste vrijwilligers en zorg dat ze zich betrokken blijven voelen. 

Meer informatie?  
Meer informatie kan worden gevonden op www.Buurthuiskamerzuidhorn.nl 

 


