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DIGITAAL ZOEKEN IN HET GEBIED, BUURT/WIJK & STEDELIJK; VOORBEELD AMERSFOORT 
 
Stedelijk/centraal  
Een voorbeeld van een stad waar zowel stedelijk als in de buurt activiteiten zijn op het terrein van non-
formele educatie en informeel leren, is Amersfoort, met een volksuniversiteit; HOVO; en ‘POWER! 
veerkracht op leeftijd’ als non-formele educatie voor ouderen. Op de website van de laatste staan diverse 
typen activiteiten vermeld; overigens ook activiteiten die niet door POWER! worden georganiseerd maar 
wel door dat project gesteund of geschikt bevonden voor de doelgroep: zie https://www.power-

amersfoort.nl/maatschappij/. 
Het gaat daarbij ook om activiteiten op wijk- en buurtniveau. Zulke activiteiten en organisaties kunnen 
potentiële deelnemers voor het leren van volwassenen op het terrein van NME en 
duurzaamheidseducatie trekken. Dat kan als onderdeel van een eigen activiteitenpakket van deze 
organisaties of als naast elkaar bestaande activiteiten. HOVO Noord-Nederland in Groningen heeft 
bijvoorbeeld een cursus ‘Verstikte natuur; het stikstofdossier in biologisch perspectief’. NME-organisaties 
daar zouden samenwerking kunnen zoeken om er veldwerk aan te koppelen (toegesneden op de eigen 
omgeving) of een dergelijke cursus met veldwerk te vertalen naar een lager opleidingsniveau.  
Zoekplaats bibliotheek 
Ook de bibliotheek is een plaats waar je in contact kunt komen met Nederlanders die problemen hebben 
met lezen en schrijven. Dat geldt ook voor Nederlanders van buitenlandse komaf die de taal niet machtig 
zijn, zoals statushouders. De bibliotheek in Amersfoort heeft een digitaalhuis, met een digitaalcafé (online 
en fysiek om samen de taal te oefenen), een leesclub om samen een boek te lezen, een spreekuur en een 
hulpplein om vragen over de computer, tablet, smartphone, internet en digitale diensten op afspraak aan 
te pakken.   
 
Buurt/wijk  
In de buurt/wijk, via het wijkteam: Wijkteam Amersfoort levert zorg en ondersteuning in de buurt. Op de 
website van dit wijkteam staan de samenwerkingspartners vermeld. Voor NME is ‘In de buurt033’ van de 
instelling Welzijn relevant https://www.indebuurt033.nl/ Gebiedsgericht, per wijk en buurt staan 
voorzieningen, initiatieven en activiteiten vermeld. Daarnaast is de indeling thematisch, met bijvoorbeeld 
een kopje: bewonersinitiatief; vrijwilligers; mantelzorg; volwassenen & senioren. De laatste kent een 
onderverdeling in ‘ontmoeting voor volwassenen & senioren’, met buurthuiskamers: een kleinschalige 
ruimte in en voor de buurt.  
 
Als locatie voor activiteiten in de buurt is een buurthuis of multifunctionele accommodatie met een 
buurthuisfunctie (MFA) als algemene voorziening voor iedereen een must. Die hebben immers een mix 
aan functies en activiteiten voor ontmoeting tussen buurtgenoten en bevorderen de leefbaarheid en 
sociale samenhang in de buurt. Tijdens de economische crisis rond 2010 zijn ze echter op veel plaatsen 
wegbezuinigd. De laatste tijd is er weer meer aandacht voor, om ontmoeting te bevorderen. Het 
buurthuis is ook geschikt voor activiteiten op het terrein van NME en duurzaamheidseducatie, als 
buurtlocatie in de nabije omgeving, met binnen- en buitenruimte, en als uitvalsbasis. Afstemming met een 
NME-centrum als voorziening op stedelijk niveau is zinvol.                                                                                                                                            
Een buurthuis moet minimaal over drie ruimten beschikken, wil het een bijdrage leveren aan de sociale 
samenhang voor iedereen: twee ruimten om activiteiten apart te laten plaatsvinden plus een ruimte waar 
mensen vooraf kunnen wachten en achteraf kunnen napraten, waar ook een toevallige ontmoeting kan 
plaatsvinden met anderen dan de deelnemers aan de eigen activiteiten. Eén ruimte is ongewenst omdat 
daar geen ontmoeting tussen groepen kan plaatsvinden. De sociale samenhang van de groep is vaak naar 
buiten toe beeldbepalend en zo sterk, dat nieuwelingen vaak bewust of onbewust worden weggekeken. 
Meer over buurthuizen met als overkoepelende functie ontmoeting is te vinden in ‘Het nieuwe welzijn 
woont in het buurthuis.’i   

 
i Broens, M. (2017) Het nieuwe welzijn woont in het buurthuis.   

https://www.power-amersfoort.nl/maatschappij/
https://www.power-amersfoort.nl/maatschappij/
https://www.indebuurt033.nl/

