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Voorwoord 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Wijkcentrum De As. 
 
Middels dit plan wil het bestuur van Stichting Wijkcentrum De As aangeven waar 
ze voor staat en welke maatschappelijke ondersteuningstaken zij in de periode 
2019 – 2022 wil uitvoeren, rekening houdend met allerlei maatschappelijke 
wijzigingen en veranderingen  in de zorg en begeleiding. 
 
Het is ook als een startdocument bedoeld. In mei 2019 zal het met de 
vrijwilligers besproken worden en indien nodig aangepast.  
Met name de visie kan op basis van de hierboven genoemde veranderingen in de 
loop van de tijd aangepast worden. 
 
Belangrijk is dat dit stuk de opmaat kan zijn voor een activiteitenplan. Eerst voor 
het seizoen 2019/2020. 
 
 
Namens het Bestuur Stichting Wijkcentrum De As. 
 
 
 
Jan de With, 
Secretaris 
 
 
 
Heerenveen, 1 april 2019. 
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1. Organisatie  

 

1.1 Wie zijn wij 

In 2011 heeft een enthousiaste groep vrijwilligers Wijkcentrum De As in onze 
wijk “De Greiden” overgenomen van Caleidoscoop, waarmee die belangrijke 
functie met al haar mogelijkheden en voorzieningen voor onze inwoners 
behouden bleef en middelpunt kon worden van deze prachtige multiculturele 
samenleving in het hart van Heerenveen. 

Na een verbouwing in 2013 en een opknapbeurt in 2019 ziet het Wijkcentrum er 
weer piekfijn en uitnodigend uit. Het bestuur en alle vrijwilligers zijn druk bezig 
om een goed fundament voor de toekomst te leggen, waarmee de exploitatie van 
de As als wijkcentrum en haar rol voor de samenleving ook voor de langere 
termijn veiliggesteld en gewaarborgd kunnen worden. 

 

1.2 Visie, Missie en Kernwaarden 

Visie 

Wijkcentrum De As wil ook in de komende jaren voor alle inwoners van "De 
Greiden" een ontmoetingsplaats, rustpunt, opleidingscentrum, sport en spel-plek 
en toevluchtsoord zijn en blijven. 

Samen met het bestuur, alle vrijwilligers en de inwoners van de Greiden kunnen 
wij ervoor zorgen dat Wijkcentrum De As op deze plek, in deze tijd een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan een goed leef-, woon- en sociaal klimaat 
voor iedereen.  

En dat ongeacht leeftijd, afkomst, kleur, maatschappelijke positie en persoonlijke 
voorkeur. 

Tevens willen we een plek zijn waar iedereen, mensen met en zonder 
beperking(en) en/of kwetsbaarheid, zichzelf kan zijn, eventueel kan werken aan 
zichzelf, herstel en ontwikkeling van zichzelf. 

Kortom, een centrale spil in de wijk waarin iedereen kan en mag samenleven! 

Uitgangspunten daarbij zijn: 

- Het zodanig “laagdrempelig” maken van het wijkcentrum, dat het voor 
iedereen leuk is om er te komen, er te zijn en om erin te werken. 

- Het voorkomen van kliekjes, waarbij wijkbewoners zeggen: “oh dat is niet 
voor mij!” 

- Het betrekken van bewoners en wijkorganisaties bij het bepalen van een 
activiteitenplan. 

- Het versterken van vrijwilligers zodat zij een juiste trekkersrol als 
gastheer/gastvrouw kunnen vervullen. 
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Deze uitgangspunten zijn nodig om de volgende functies te kunnen vervullen: 

- Het ontwikkelen/verbeteren van de inloopfunctie. 
- Het ontwikkelen van een dagopvang voor kwetsbare mensen.  
- Het bieden van opvangmogelijkheden voor bewoners van de wijk. 
- In samenwerking met andere organisaties en gemeente en met voldoende                 
kwaliteit. 
- Het vergroten van het netwerk van vrijwilligers en professionele organisaties 
om kwaliteit van de activiteit te kunnen versterken. 

Wijkcentrum de As wil een Centrum voor Meedoen worden.  

 
 
Missie 

De hoofddoelstelling en/of missie van Stichting Wijkcentrum De As is het in 
standhouden van het wijkcentrum ter versterking van het leef-, woon- en sociaal 
klimaat voor iedereen, waarbij er een voorrangsbeleid is m.b.t. de bewoners van 
de wijk de Greiden.  

Dit doen wij door: 

- Het openstellen van het wijkcentrum als ontmoetingsplaats. 
- Het faciliteren van bar en keuken gedurende de openingstijden van het 
wijkcentrum. 
- Het organiseren van activiteiten in het wijkcentrum. 
- Het verhuren van ruimtes aan verenigingen en organisaties voor het houden 
van activiteiten, bijeenkomsten, spreekuren, trainingen etc. 
 
Kernwaarden 
 

Verbinden: Wij willen mensen samenbrengen en met elkaar verbinden. 

Flexibel: Wij willen nauw aansluiten op de vraag en de behoefte 

Persoonlijk: Wij hebben aandacht voor het individu, iedereen is voor ons uniek. 

Toegankelijk: Wij willen letterlijk en figuurlijk toegankelijk zijn voor iedereen. 

Cultuur: Toegankelijk voor alle culturen en een platform bieden voor iedereen 
ongeacht, afkomst, maatschappelijke status, kleur religie. 

Betrouwbaar: Wij komen onze afspraken na en gaan integer om met 
informatie. 

Positief: Wij staan voor een positieve benadering en houding. 

Dynamisch: Wij reageren alert op signalen uit de omgeving en nemen initiatief 
en verantwoordelijkheid. 

Betrokken: Wij zijn betrokken bij bezoekers, vrijwilligers en onze organisatie. 
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2. Samenwerkingsverbanden 
 

2.1 Caleidoscoop Welzijnswerk Heerenveen 

Is de eerstaangewezen organisatie om het wijkcentrum te ondersteunen. 
Wijkcentrum huurt ruimte van Caleidoscoop, die haar hoofdkantoor in zelfde 
gebouw heeft. Er zijn korte lijntjes naar opbouwwerk en andere diensten van 
Caleidoscoop zoals het Vrijwilligers Service Punt. 

2.2 Hart voor Heerenveen 

Onderdeel van Caleidoscoop die bemiddelt tussen vraag en aanbod van 
vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven. 

2.3 Stavoor 

Stavoor is een organisatie, welke zich o.a. bezighoudt met Inburgering en 
Alfabetisering. Zij huren ruimte in het wijkcentrum voor het geven van 
cursussen. 

2.4 Wijkagent 

De wijkagent is tweewekelijks aanwezig. Zij houdt dan een spreekuur voor de 
wijkbewoners. 

2.5 Meedoen in de Greiden 
 
Wekelijks op de dinsdagmorgen wordt er met Caleidoscoop en de Friese Wouden 
een koffieochtend gehouden met activiteiten en spel. Met als doel mensen uit de 
eenzaamheid te halen. 
 
 
3. Doelgroep 

Alle bewoners van wijk de Greiden en omgeving 

 

3.1 Doelstelling 

Stichting Wijkcentrum De As heeft ten doel de bevordering van de leefbaarheid 
in de wijk De Greiden in de ruimste zin van het woord en hier als centrale spil in 
de wijk, een locatie aan te bieden voor verbinding. 
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4. Actueel beleid 

Mede door een in 2013 uitgevoerde verbouwingen zeer recentelijke energie 
bepalende maatregelingen/aanpassingen, voldoet het gehele gebouw weer aan 
de huidige eisen van deze tijd en beschikken wij over goede ruimtes om de 
diverse activiteiten te kunnen huisvesten. Het wijkcentrum is van maandag tot 
en met vrijdag geopend. Zaterdags en Zondags alleen indien er activiteiten zijn. 
 
Het wijkcentrum heeft geen betaalde krachten. Ruim twintig vrijwilligers zetten 
zich geheel belangeloos in om alle activiteiten te ondersteunen en/of te 
begeleiden. Ook vrijwilligers met een beperking, c.q. “rugzakje” worden 
gestimuleerd en gemotiveerd om hier hun steentje aan bij te dragen. 
 
Om het wijkcentrum voor iedereen toegankelijk te maken is ervoor gekozen om 
een maatschappelijke huurprijs te gaan hanteren. Dat houdt in dat groepen 
gebruik kunnen maken van ruimten voor € 1,-- per persoon met een verplichte 
afname van één consumptie. Voor groepen met een meer commercieel karakter 
wordt een aangepaste huurprijs gevraagd en berekend. 
 

4.1 Middelen 

De jaarlijkse kosten worden opgebracht door verhuur van ruimten en 
consumpties. 

In principe moeten eigen activiteiten kostendekkend zijn. 

Bij grote uitgaven en investeringen wordt een bijdrage gevraagd bij o.a. 
Coöperatiefonds Rabobank, Fonds de Lege Knip en andere verschillende grotere 
fondsen, maar ook van de gemeente. 

 
 
5. Organisatie 
Stichting Wijkcentrum De As heeft een bestuur bestaande uit 5 mensen. Het 
bestuur vergadert 1 keer per maand. 

De gang van zaken in het Wijkcentrum De As wordt eveneens maandelijks met 
de vrijwilligers besproken op een Vrijwilligersvergadering. 

 


