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1. Samenvatting 

Met het project Ontmoetingsplek Verkeerstuin heeft het burgerinitiatief Verkeerstuin in 2018 een 

belangrijke vervolg gekregen op de transformatie die in 2017 is ingezet. De vrijwilligers maakte het 

mogelijk dat er nog meer verbeteringen in de Verkeerstuin aangebracht zijn. Derhalve is de 

transformatie nog meer terug te zien in een fysieke verandering. Daarnaast blijft de aansturing van de 

organisatie in ontwikkeling. We zijn blij dat we in 2018 een volgende stap in deze ontwikkeling konden 

maken maar ook de geplande activiteiten door konden voeren. Dit is o.a. financieel mogelijk gemaakt 

door een subsidie van Indebuurt033. Graag leggen we hieronder de verantwoording af. 

2. Inhoudelijk verslag Ontmoetingsplek Verkeerstuin 

De afgelopen jaren is door verschillende oorzaken een terugloop waar te nemen in het aantal 
vrijwilligers. Helaas niet alleen bij De Verkeerstuin, het lijkt erop dat hier sprake is van een 
maatschappelijke trend. Vanaf half maart 2017 t/m maart 2018 is daarom een betaalde kracht ingezet 
voor circa 16 uren in de week om bouwen aan een netwerk van vrijwilligers en te bouwen aan de eigen 
kracht & samen-kracht van de betrokkenen in en om De Verkeerstuin. De samen-kracht hebben we 
omgedoopt in Typisch Wij. Ouders van kinderen worden ter plekke gevraagd kleine taken op te pakken 
zoals koffie zetten, limonade maken of afwassen. In 2018 heeft dit een vervolg gehad wel met minder 
uren inzet van de opbouwwerker. Aan de ene kant heeft deze extra aandacht geleid tot een aantal 
nieuwe vrijwilligers waaronder de nieuwe voorzitter Herman Brinkman. Ook zijn er vrijwilligers 
vertrokken en dan is er veel inzet nodig om de opengevallen plekken weer bemenst te krijgen. 

Het Zomerkwartier, het Winterkwartier en de doorlopende gratis openstellingen op woensdag- en 
zondagmiddagen zijn ingezet om verbindende gesprekken te voeren en de mogelijkheden te vinden voor 
meer eigen kracht en samen-kracht. Vacatures zijn uitgezet via Indebuurt033 en er wordt continue 
gezocht in andere netwerken in de stad en regio naar actief betrokken vrijwilligers. Ondanks al deze inzet 
blijkt nog steeds dat vrijwilligers vinden & binden een kwetsbaar gebeuren is. De volgende 
aandachtspunten zijn hierop van invloed: 

 Het blijkt dat veel mensen in de kwetsbare wijken in Amersfoort (Soesterkwartier heeft de 
meeste binding met De Verkeerstuin) zich vaak overbelast voelen. De combinatie van werk 
(zoeken), kinderen begeleiden in het volwassen worden, gezondheidsproblemen, 
mantelzorgtaken en scheidingen zorgen ervoor dat vrijwilligerswerk op structurele basis niet in 
de weekagenda past. 

 Gezinnen met tweeverdieners hebben vaak een fulltime week volgepland en vinden wel de eigen 
kracht, maar niet de tijd. 

 De Verkeerstuin is een broedplaats met veel creativiteit, en dus ook met veel chaos. Midden in 
deze transitie blijkt dat mensen (vooral wanneer je al in een kwetsbare situatie zit) niet altijd 
tegen deze chaos kunnen. En daarom weer afhaken. 

 De verschillende culturen en achtergronden bij elkaar in De Verkeerstuin zorgt voor veel 
positieve dynamiek. Juist waar de verschillen zitten, kan je ook de creativiteit verwachten. Echter 
dit zorgt ook voor de noodzaak aan een continue begeleiding van de vrijwilligers. 

Typisch Wij visie; een plek als de Verkeerstuin draai je met elkaar. Ouders en kinderen worden 
gemotiveerd en geënthousiasmeerd om mee te helpen. Als ouder toezicht op eigen kinderen en niet op 
telefoon. Een van de vrijwilligers heeft kidsteam opgezet. Ouders met kinderen met rugzak zijn ook in 
gesprekken geholpen (coaching). Typisch Wij is redelijk succesvol maar ook hier moet continue door 
vrijwilligers aandacht aan gegeven worden. Ouders steken zelden spontaan de handen uit de mouwen. 
Er moet iemand zijn die de ouders op een leuke manier aanspreekt en dan blijkt vaak dat ze best een 
taakje op willen pakken. De Typsich Wij aanpak is goed uitlegbaar en kan op termijn zeker een begrip 
worden! 
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Vwb groei en ontwikkeling bij de vrijwilligers; er is gewerkt aan teams en organisatiestructuur. Coaching 
voor bestuur en klusteam. Werving is een continue proces dat veel inspanning kost met helaas beperkt 
resultaat. Stagiaires zijn begeleid. Een vrijwilligersovereenkomst is geïntroduceerd. Voor komend jaar zal 
er ook een administratie van de leden opgezet gaan worden. 

De Verkeerstuin is afgelopen jaar regelmatig in het lokale nieuws gekomen. Bekende jaarlijkse 
evenementen zijn: Zomer en Winterkwartier, NLDoet. Extra lang open tijdens Open Monumentendag. 
Mede open tijdens Wat is Patat festival. Daarnaast wordt er regelmatig iets via social media gepost als 
vrijwilligers of stagiaires een leuke activiteit met de kinderen hebben georganiseerd. 

Doordat met name het aanjagen van vrijwilligers veel inspanning gekost heeft, is het (nog) niet gelukt 
een eigen training te ontwikkelen voor vrijwilligers. Wel zijn er 2 bijeenkomsten geweest voor 
vrijwilligers waar in gegaan werd op een aantal handigheidjes, zoals hoe spreek je ouders en/of kinderen 
aan op een respectvolle manier zodat de Verkeerstuin een veilige omgeving blijft voor iedereen. 

Ons doel als Verkeerstuin is om een gezonde vrijwilligersorganisatie te worden. Dit houdt in dat er een 
bestuur van circa 5 mensen is (nu 4) , dat er een aantal commissies zijn ( nu klusteam alleen) en dat er 
minimaal 6 kernvrijwilligers zijn (nu 3) en voldoende leden die gemiddeld 1x in het kwartaal meedraaien 
in het team met een kernvrijwilliger. Met behulp van de Indebuurt033 subsidie zal in 2019 vooral ingezet 
worden op het opzetten van een structuur met lidmaatschap en de inspanning blijven leveren voor het 
werven van vrijwilligers voor diverse disciplines. Als de organisatie zo staat als beschreven, hebben we 
als Verkeerstuin geen structurele subsidie meer nodig van Indebuurt033 maar ik verwacht niet dat we in 
2020 al deze doelen gehaald hebben. De verwachting is wel dat tegen die tijd minder subsidie nodig zal 
zijn om de organisatie voldoende toekomstbestendig te maken. 

Door de inzet van Magda zijn er ook weer oude bekenden actief geworden in de Verkeerstuin. Zo is Max 
een zeer creatieve vrijwilliger die een schitterende muurschildering gemaakt heeft. Daarnaast heeft hij 
recent met glow in de dark verf bij de skelter parkeerplek mooie schilderingen gemaakt. De mannen van 
het klusteam hebben in 2018 met veel inzet de Verkeerstuin een nog mooiere plek gemaakt. Dit komt 
mede door financiering vanuit het OranjeFonds dat ook inziet hoe belangrijk deze plek is voor 
ontmoetingen van kinderen en volwassenen. 

2.1. Activiteiten 

 

In de Verkeerstuin vonden in 2018 verschillende activiteiten plaats. De activiteiten zijn hieronder 

samengevat met de voor de subsidiegever relevante aspecten. 

 

Activiteit Frequentie Totaal 
aantal 
in 
2018 

Bestaand al 
voor 2018 
of nieuw in 
2018 

Betaald of 
gratis 

Aantal 
bezoekers 
totaal in 
2018 

Primair bereikte 
doelgroep 

Aantal 
structureel 
betrokken 
vrijwilligers 

Openstelling 
woensdag 
middag 

Wekelijks 45 Bestaand Gratis 1500 Kinderen 7-11 
jaar uit het 
Soesterkwartier 

4 

Openstelling 
zondag middag 

Wekelijks 45 Bestaand Gratis 1500 Kinderen 7-11 
jaar uit 
Amersfoort 

4 

Peuter&kleuter 
ochtend (via 
andere 
organisatie) 

Wekelijks 45 Bestaand Gratis 600 Kinderen 0-5 
jaar met hun 
ouders 

Niet via 
Verkeerst
uin 

Mamacafé (via 
andere 
organisatie) 

Om de 2 
weken 

24 Bestaand Gratis 240 Kinderen 0-5 
jaar met hun 
ouders 

Niet via 
Verkeerst
uin 
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Vakantie-
activiteiten 

In de zomer-
vakantie 

6 Bestaand Gratis 140 Kinderen 4-12 
jaar oud 

5 

Festivals: 
zomerkwartier, 
winterkwartier 

2 keer per 
jaar 

2 Bestaand Gratis 1000 Kinderen 2-12 
jaar met hun 
families 

25 

Bezoek door BSO Incidenteel 10 Bestaand Betaald 150 Kinderen 6-12 
jaar oud 

1 

Kinderfeestjes Wisselend 120 Bestaand Betaald 1000 Kinderen 6-12 
jaar oud 

1 

Familiefeestjes Incidenteel 12 Bestaand Betaald 400 Volwassenen en 
kinderen 

1 

Toneel-
voorstellingen 

Incidenteel 6 Nieuw Betaald 150 Volwassenen en 
kinderen 

2 

Bijeenkomsten 
maatschappelijke 
organisaties 

Incidenteel 25 Bestaand Gratis 450 Volwassenen 1 

Totaal bezoekers 
in 2018 

   Betaald 2.150   

    Gratis  4.980   

 

Het aantal bezoekers is hierbij geschat. Welk aandeel hiervan unieke bezoekers zijn is niet geregistreerd. 

2.1.1. Samenwerking met andere partijen 

De Verkeerstuin werkte in 2018 samen met de volgende initiatieven in de wijk: 

- Mamacafé Soesterkwartier 

- Netwerk min 12 

- Buurtkerk 

- MBO Amersfoort - Bureau stagevaardig / 

I4U 

- Wijkleerbedrijf 

- Soesterhof 

- Het Groene Spoor 

- Circus Amersfoort 

- Samenwerkplaats/ Vereniging Duurzaam 

Soesterkwartier 

- Wijkwebsite Soesterkwartier 

- Gebruikersvereniging Wagenwerkplaats 

- Partou kinderopvang 

- Matchpont Amersfoort 

- Incidentele samenwerkingen met 

evenementen op de Wagenwerkplaats 

zoals Hip en Handgemaakt, Wat is patat, 

het Barndoor festival etc. 

 

2.1 Coördinatietaken 

In maart 2018 is er gestart met een betaalde kracht voor 3 uur aan coördinatietaken. Doordat steeds 

meer partijen gebruik maken van de Verkeerstuin werd het zichtbaarder dat er meer structuur nodig 

was.  

Deze 3 uur wordt zeer flexibel ingezet. Zo wordt er open gedaan voor leveranciers op momenten dat de 

Verkeerstuin niet open is. Regelmatig wordt gedurende de week gecontroleerd of de Verkeerstuin 

voldoende schoon is, dat er geen zaken kapot zijn en dat er niet onnodig licht brand. Daarnaast worden 

in deze uren de agenda beheert met alle activiteiten die plaats vinden in de verkeerstuin. Dit zorgt voor 

de nodige afstemming met de gebruikers. 


