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Vrijwilligerskrant 
 

locatie van het kwartaal 

Steigerplek: voorbeeld en lichtpuntje in de wijk 

voorjaar 2020 

'Eigenlijk is 
Steigerplek een 
soort groeibriljant: 
de buurt is volop aan 
het ontdekken! 

Een superenthousiaste Pieter Zanen zag het wel zitten: een buurtpunt op het nieuwe Steigereiland! Dat 
is nu twee jaar geleden. Steigerplek is inmiddels een voorbeeld van hoe meedoen en meedenken in 
korte tijd kan groeien. Een lichtpuntje in de wijk! 

 
 
Het activiteitenoverzicht mag er zijn, van ontbijt tot robotica. Voor elke leeftijd is er iets te doen. 

Spelinloop, huiswerkondersteuning, conversatiegroep, yoga, een dierenclub en natuurlijk de vrouwengroep 
‘De bloeiende Steigertjes’! Met de opening van buurtrestaurant Steigerplek, op elke 4e donderdag van de 
maand, kunnen buurtbewoners nu samen ontbijten, koffiedrinken, maar ook gezellig, lekker en gezond 

samen eten. 
 
Voor al die verschillende activiteiten zijn natuurlijk ook betrokken vrijwilligers nodig en die zijn er gelukkig! 

Met participatiemedewerker Angela Ruigrok geven de vrijwilligers van Steigerplek vorm aan de activiteiten, 
waarbij iedereen met ideeën mag komen. Er is maar één eis: het moet (goed) voor de buurt zijn!  
 

Voor de vrijwilligers van Steigerplek is er veel waardering, die ook regelmatig wordt geuit. Angela wil dat 
iedereen snel tot zijn/haar recht komt en organiseert vrijwilligersbijeenkomsten, zorgt ervoor dat men met 
elkaar in contact blijft en inspireert door vragen en luisteren.  

Vrijwilligers komen immers voor het programma, maar óók door persoonlijke drijfveren! 
 
Eigenlijk is Steigerplek een soort groeibriljant: de buurt is volop aan het ontdekken! Er is van alles mogelijk: 

een literatuurgroep, filmclub, taalgroep, naailes, sport en bewegen, een mammagroep… 
Kortom, een echte broedplaats voor de buurt! 
 

Steigerplek - William Barlowlaan 1 
 

Wordt jouw locatie 
volgende keer locatie van 
het kwartaal? Mail ons: 

vrijwilligersraad@dynamo
-amsterdam.nl 

 

Leve de Vrijwilliger! 
 

De huidige maatschappij kán niet zonder de kracht van vele vrijwilligers. Zorg, hulp en advies 
worden belangeloos gegeven door mensen van verschillende achtergronden en leeftijden, die zo de 
wereld iets mooier en socialer maken.  

Alleen al bij Dynamo mogen we rekenen op ruim 500 actieve vrijwilligers! 
 
Maar er is meer: Dynamo biedt ook plaats aan eigen initiatief en creativiteit en ondersteunt dat van 

harte. Zoals bij Biko in de Transvaalbuurt, waar alles draait op de inzet van buurtbewoners. Dynamo 
pakt soms ook een persoonlijk initiatief op en zorgt dat daaruit samenwerking ontstaat. Bij een 
praatgroepje in Post Oost bijvoorbeeld, dat via een bijzonder voorwerp tot een heuse expositie 

komt, waarvan iedereen kan genieten.  
 
Werken als vrijwilliger is gezellig, geeft voldoening en verrijkt je! Ben je nog geen vrijwilliger? Wat 

let je, kom meedoen!  
 
 

Helaas ligt er veel (vrijwilligers)werk stil in verband met corona, maar hierna gaan we weer snel van 
start!  
Dan zien we je graag bij ons (terug)! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Een bloemetje voor alle 
vrijwilligers 
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 Vragen aan vrijwilligers 
 

Dynamo heeft de onkostenvergoeding voor 
vrijwilligers geheel gedigitaliseerd. We zijn 

benieuwd naar jouw ervaringen met de 
onkostenvergoeding. Laat het ons weten! 
 

Heb jij regelmatig werkoverleg met je 
begeleider? En houden jullie twee keer per 
jaar samen een evaluatie over de 

samenwerking? We horen het graag! 
 
Mail naar: vrijwilligersraad@dynamo-

amsterdam.nl 

Ivy George 
Ik ben Ivy George, 66 jaar  

en gepensioneerd HR-manager  
in diverse organisaties.  
Als vrijwilliger ben ik elke  

woensdagochtend gastvrouw in  
buurtkamer Zeeburgereiland.  
 

Daarnaast help ik 1 keer in de 2 weken op 
vrijdagavond met het eten klaarmaken bij de 
kok, Peter van de Wal. 

 
Ik vind het interessant dat een organisatie als 
Dynamo die met veel vrijwilligers werkt ook 

een vrijwilligersraad heeft, die oog heeft voor 
deze doelgroep. Ik hoop door open te staan 
voor gesprekken met medewerkers en 

vrijwilligers, de leuke - en ook minder leuke- 
dingen, die spelen bij beroepskrachten en met 
name vrijwilligers te kunnen agenderen. Ik 

verheug mij op een fijne samenwerking. 
 

 
Colofon 

 

De Vrijwilligerskrant is een uitgave 

van de Vrijwilligersraad van 

Dynamo 

 

Verschijning 4 x per jaar: najaar, 

winter, voorjaar en zomer 

 

Oplage 500 
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Aan dit nummer werkten mee: 

Pieter Zanen, Angela Ruigrok, 
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Cees Vries 
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Ideeën, opmerkingen, suggesties? 

Mail naar 

vrijwilligersraad@dynamo-

amsterdam.nl 

BIKO: de hele buurt is hier vrijwilliger! 
 
Biko heeft heel veel vrijwilligers, namelijk alle buurtbewoners! Biko is een buurtinitiatief dat 
geweldig goed loopt. Alles in Biko wordt geregeld door de buurtbewoners. Zij stemmen onderling de 
activiteiten af, zorgen voor elkaar en bouwen aan een echte community. De buurtbewoners worden 

vanuit Dynamo ondersteund door Joke (participatiemedewerker) en Mohamed (beheerder). Wat zij 
vooral doen is meedenken en stimuleren.  
 

Het leuke hoekpand van Biko (Steve Bikoplein 2, Transvaalbuurt) was verouderd en moest nodig ‘op de 
schop’. Biko was hierdoor vrij lang gesloten. Maar zaterdag 22 februari jl. was het zover: De heropening  
van Biko!  

Het gebouw is prachtig gerenoveerd en heeft een moderne en frisse uitstraling gekregen. Er is veel 
lichtinval en hierdoor oogt het van binnen ruim. Zowel de ingang, als het toilet zijn op een andere plek. 
De ruimtes zijn efficiënter ingedeeld met opbergkasten aan de muur.  

 
De heropening was drukbezocht. Vooral met buurtbewoners die even een kijkje kwamen nemen. Er 
heerste een informele en ongedwongen sfeer, waar de reacties steeds positief waren. 

 
Veel belangstelling was er voor de ruilwinkel waarin  
kledingkasten staan met glazen deuren. Deze kasten zijn een  

echte eyecatcher! In de ruilwinkel kun je kleding, schoenen en  
accessoires ruilen of tegen een kleine donatie meenemen.  
 

Het programma van Biko is uitgebreid en vol met verschillende 
creatieve activiteiten. Zo kun je bij Biko terecht voor  
stoelmassage, fysiotherapie, diverse taal- en conversatielessen,  

het Repair Café en er wordt nog veel meer georganiseerd.  
Ga er eens een kijkje nemen! 

 
 

De Vrijwilligersraad (VR) 
bestaat uit (onbetaalde) 
vrijwilligers die zich actief 

inzetten voor de belangen 
van hun collega-
vrijwilligers. Dat doet de VR 

door: 

 

• locaties te bezoeken 

• met vrijwilligers en 
begeleiders te spreken 

• informatie en nieuws te 
delen via de 
Vrijwilligerskrant 

• contact te onderhouden 
met de 
Ondernemingsraad (OR) 

• mee te denken en mee 
te praten over het 
vrijwilligersbeleid van 
Dynamo 

• te overleggen met 
directie en Raad van 
Toezicht 

 
Vragen, ideeën, suggesties? 
Mail naar 

vrijwilligersraad@dynamo-
amsterdam.nl 
 

www.dynamo-
amsterdam.nl/ 
vrijwilligersraad 

 
 

 

Cees Vries 
Vanaf 1978 heb ik gewerkt in de jeugd- 

zorg bij verschillende organisaties als 
directeur/bestuurder.  
Zo’n 10 jaar geleden ben ik met werken  

gestopt om andere leuke dingen te gaan  
doen, waaronder vrijwilligerswerk.  
 

Een paar jaar was ik voorzitter van KBO-Waterland om 
voor ouderen op te komen en te laten vermaken en 
jaren zat ik in de WMO-raad, waarbij we de gemeente 

Waterland mochten adviseren over Jeugdhulp en 
Ouderenzorg. 
 

Ik vind het heel goed dat de stem van de vrijwilliger bij 
Dynamo serieus wordt genomen. Ook via een 
Vrijwilligersraad. Ik heb er veel zin in. 
 

 

Nieuwe gezichten in de Vrijwilligersraad (VR) 
 

De Vrijwilligersraad (VR) wil meer zichtbaar zijn voor alle vrijwilligers en heeft een plan opgesteld voor de 
komende tijd. Tot nu toe werd er door een ambassadeursteam één keer per maand een locatie bezocht om te 

praten met vrijwilligers en begeleiders. Deze ambassadeursbezoeken zijn uitgebreid naar drie per maand. Elk lid 
van de VR is nu ook ambassadeur. Om drie teams te krijgen zijn er twee nieuwe leden bijgekomen: Ivy George 
en Cees Vries. Zij stellen zich hieronder kort voor. 

De VR dankt oud-leden Ineke van Dijk, Leo Harlaar en Linda Vrede voor hun inzet en wenst hen geluk, gezondheid 
en alle goeds! 
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