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1. Inleiding 

Voor u ligt het Activiteitenplan 2022 van Stichting Vrouwen OntmoetingsCentrum De Hippe Heks 

(hierna: De Hippe Heks), met een inbreng die aansluit op de veranderde subsidievoorwaarden van 

2022 en gebiedsgerichte vragen. Een plan dat tevens ingaat op de mogelijkheden die er zijn om met 

de actuele situatie rondom covid een aanbod te leveren in een locatie die is aangepast en een 

organisatie die kan inspelen op actuele thema’s.   

Dit plan voorziet in een uiteenzetting van wat De Hippe Heks is en doet en wil bereiken in 2022, en 

op welke manier. Het betreft zowel de activiteiten die de Hippe Heks zelf wekelijks aanbiedt alsook 

activiteiten die De Hippe Heks met partners uit de buurt aan biedt of wil gaan aanbieden. Het 

merendeel van de activiteiten zal plaatsvinden in De Hippe Heks, andere in De Honingraat.  

 

2. De Hippe Heks 

De Hippe Heks is opgericht op 3 februari 1984. Het idee achter de oprichting van De Hippe Heks, was 

vrouwen een plek te geven voor een eigen ontwikkeling, omdat daar behoefte aan was. Vrouwen 

met een missie begonnen in de jaren 80 met een inhaalslag op het gebied van arbeid en creativiteit. 

Ze zochten naar een eigen balans en ontwikkeling, en ontwikkelden een visie op arbeid en 

economische zelfstandigheid. Dit alles om een zelfstandig en zelfredzaam leven op te kunnen 

bouwen.  In de loop van de tijd is het accent komen liggen op het verzorgen van Nederlandse 

taallessen, omdat vrouwen uit de buurt dit nodig bleken te hebben voor hun persoonlijke 

ontwikkeling en hun zelfredzaamheid.  

De Hippe Heks is ontstaan voor en door Amsterdamse vrouwen, die in Geuzenveld-Slotermeer (en 

daaromheen) wonen. De naam is ontleend aan de titel uit de stripboekenreeks Suske en Wiske: ‘De 

Hippe Heksen’. De naam lokt veel reacties uit (en dat levert altijd een mooi gesprek op) maar waar 

het om gaat is dat de Hippe Heks vrouwen een zelfstandig bestaan wenst en hen wil ondersteunen in 

de strijd die soms daarvoor moet worden gevoerd.    

Kortom: de Hippe Heks is een centrum voor vrouwen die zich willen en kunnen ontwikkelen in een 

wereld die verandert, die voortdurend nieuwe eisen stelt en die nieuwe kansen en openingen biedt.  

 

De vestiging 

De Hippe Heks heeft haar wortels in Amsterdam Nieuw-West, de wijk Geuzenveld-Slotermeer. Lange 

tijd was De Hippe Heks gevestigd aan het Confuciusplein in Slotermeer. Nu is De Hippe Heks alweer 

vele jaren te vinden in de Jan de Louterbuurt, in het gebouw de Multibox, grenzend aan het fietspad 

tussen het Jan de Louterpad en de Jan de Louterstraat. Het gebouw grenst ook aan het heringerichte 

schoolplein van de nieuwe Burgemeester De Vlugtschool. Het is voor bezoekers en cursisten nog 

steeds een uitdaging ons gebouw te vinden. Samen met ESAN, SAAAM en andere gebruikers 

benutten we ruimtes in de Multibox. Voor wat de inrichting van het centrum betreft: we denken na 

over een meer functionele indeling van de diverse ruimtes.   
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De Jan de Louterbuurt en ook de aangrenzende Lodewijk van Deysselbuurt, die als ontwikkelbuurten 
zijn aangewezen, zijn buurten waar het veelal sociaal en/of economisch ‘tobben’ is: veel huishoudens 
met een laag inkomen en veel huishoudens met een taalbarrière. Vrouwen vervullen veelal een 
sleutelrol in de buurt binnen het informele circuit en hebben een veilige ruimte nodig om op verhaal 
te komen en om zich te ontwikkelen. Die sleutelrol maakt het soms ook moeilijk om de motivatie er 
in de houden. Vermoeidheid speelt dan vaak een rol. Voor ons is het een uitdaging om met hen dit 
om te zetten in positieve energie.   

Daarnaast zijn er al lange tijd plannen zvoor renovatie in de buurt. Vorig jaar is gestart met 
herhuisvesten van bewoners.  Volgens de plannen worden er flats afgebroken en herbouwd, en 
andere flats gerenoveerd. Dit geldt ook voor delen van de laagbouw. Dat zal een grote impact 
hebben op deze buurt en dit zal jarenlang blijven duren. Wij vinden het belangrijk dat hierop door de 
HH wordt ingespeeld. Dit is zeker van belang voor onze doelgroep.  

 

De organisatie 

Het bestuur van De Hippe Heks is beleidsbepalend en verantwoordelijk voor De Hippe Heks als 

geheel. De dagelijkse werkzaamheden in De Hippe Heks worden gecoördineerd en begeleid door 

twee betaalde krachten en twee vrijwilligers in wisselende samenstelling. De Hippe Heks is geopend 

van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. Het bureau is op maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag bezet tot 16.30 uur.  Het is mogelijk voor organisaties uit de buurt op afspraak  

gebruik maken van de ruimtes van De Hippe Heks buiten de reguliere openingstijden. 

De vrijwilligers van de Hippe Heks zijn te vinden als bestuurslid, coördinator, medewerker 

facilitair/gastvrouw, assistent financieel medewerker, interieurverzorger, technisch beheerder en als 

docent. Voor extra activiteiten en speciale workshops worden professionals, al dan niet vrijwilliger, 

ingezet.  De organisatie van de Nederlandse lessen en extra activiteiten verlangt een groot aantal 

vrijwilligers. Ongeveer 30 vrijwilligers zetten zich maandelijks in om uitvoering te geven aan onze 

missie (zie hoofdstukje hieronder). Het vrijwilligerswerk kan een stap zijn om uit het isolement te 

komen, om te werken aan speciale leerdoelen of om te werken aan de uitstroom naar een eerste 

betaalde baan, een volgende baan of naar een volgende uitdaging binnen het vrijwilligerswerk. De 

vrijwilligers krijgen begeleiding en diverse trainingen.  

 

Missie 

De Hippe Heks staat als organisatie, voor een veilige en vertrouwde plek voor vrouwen uit de buurt, 

ongeacht economische, sociale, culturele en religieuze achtergrond. Vrouwen kunnen zich bij ons 

ontwikkelen zodat ze beter mee kunnen doen in onze samenleving, de Nederlandse taal leren, met 

de computer leren omgaan, in beweging komen en creatief aan de slag gaan. De Hippe Heks is een 

organisatie met een laagdrempelige entree, voor vrouwen, door vrouwen: een plaats waar het 

zelfvertrouwen groeit. De Hippe Heks wil meewerken aan het opbouwen van een beter bestaan van 

bewoners uit de buurt, waarin vrouwen een rol spelen als partner, dochter, oma, moeder, 

mantelzorger, als maatje, als verzorger. We willen er zijn voor diegenen die zich eenzaam voelen, of 

die overbelast zijn en degenen die moeten re-integreren. Gezien de multiculturele omgeving, streeft 

De Hippe Heks naar de juiste (talige) aansluiting met de buurt.  
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Visie 

De Hippe Heks streeft naar versteviging van de positie van vrouwen in de samenleving, zowel op de 

arbeidsmarkt als in de thuissituatie. We werken aan een goede balans in onze programmering die 

moet aansluiten op de multiculturele omgeving van De Hippe Heks. Zowel vrouwen met een 

Nederlandse achtergrond als vrouwen met een andere culturele achtergrond kunnen in De Hippe 

Heks aan de slag. 

 

 

Doelstellingen en uitgangspunten  

 

Onze doelstellingen in 2022 

• Het verder uitbreiden van de aanpak ‘Gezonde Voeding’ in De Hippe Heks, door inzet van 

onze gezondheidsambassadeur. 

• Het realiseren van aansluitende activiteiten in het kader van de gestelde opgaven 

(thema’s) van de Gemeente Amsterdam en/of het stadsdeel en activiteiten in aansluiting 

op de Gebiedsplannen. 

• Het realiseren van netwerkbijeenkomsten samen met collega’s van het buurtcollege 

Slotermeer van Eigenwijks voor het afstemmen van het taalaanbod en het digitale 

aanbod. 

• Het bieden van steun aan vrouwen die komen met hulp- en zingevingsvragen.  

• Het voortzetten van de samenwerking met de andere emancipatiecentra in Nieuw-West.  

 

• Het verder ontwikkelen van een ondersteuningstraject voor inburgeraars.  

 

• Aansluiten op gebiedsgerichte thema’s uit de buurt.  

• Samenwerking met Stichting Eigenwijks verder vormgeven.  

 

 

 

 

Uitgangspunten 

• De Hippe Heks is gevestigd in een sociaal-economisch complexe buurt. Dat vereist een 
laagdrempelige toegankelijkheid  
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• De Hippe Heks is onder meer een ontwikkelcentrum om participatie- en emancipatieprocessen in 

gang te zetten.  

 

• De Hippe Heks werkt samen met organisaties uit de buurt om af te stemmen in de 
programmering en om de instroom, doorstroom en uitstroom te verbreden en te bevorderen.  
 

• Voor de exploitatie van ons centrum en uitvoering van ons programma zijn wij afhankelijk van 
subsidies, lesgelden,  sponsoring en fondsenwerving. In de komende jaren komt daar hopelijk 
sponsoring bij. 

 

 
Voor het realiseren van onze doelstelling is er een organisatie van vrijwilligers die de programmering 

van de Hippe Heks uitvoert en een locatie die uitnodigend is. De Hippe Heks sluit verder aan op 

vragen, signalen en ideeën van bezoekers en vrijwilligers van de Hippe Heks. Anderzijds volgen we de 

netwerken in Nieuw West op het gebied van het ontwikkelen van het Masterplan, ontwikkelingen in 

de Lodewijk van Deysselbuurt. Ook laat de Hippe Heks zich informeren door diverse bronnen 

afkomstig uit verschillende netwerken. Het zijn bronnen die nieuwe inzichten geven en waar de 

bijdragen van vrouwen geplaatst kunnen worden in een professioneel veld. 

 

3. Terreinen van aandacht die aansluiten op de 

thema’s uit de buurt (gebiedsgericht)  

Armoede 

De Hippe Heks verzorgt ieder jaar een aantal workshops over het budgetteren en bijeenkomsten 

over de zorgverzekering. Dat doen we samen met Prana Nederland B.V. en SEZO. Verder 

ondersteunen we  met behulp van vrijwilligers en stagiaires van o.a. In Holland, bezoekers die vragen 

hebben op het financiële vlak. We werken aan een goede aansluiting met het buurtteam Slotermeer, 

om vrouwen te verwijzen en om er te zijn voor het plaatsen van vrouwen die activiteiten nodig 

hebben om zo uit het isolement te komen. Met de WPI houden we contact voor het faciliteren van 

besprekingen in de Hippe Heks en daarmee ook de aansluiting met vrouwen met een smalle beurs. 

 

Taal/Digitaal, werk, participatie    

Taalaanbod: De Hippe Heks is gevestigd in een multiculturele wijk met een complexe (stapel) 

problematiek. Onder meer kennis en beheersing van de Nederlandse taal (en daarmee 

kennisopbouw) zijn nodig om de regie te behouden over de eigen situatie en om zelfstandig te 

kunnen participeren in de samenleving.  

Met het taalaanbod schaart De Hippe Heks zich, net als vele andere welzijnsorganisaties, onder het 

‘flankerend taalonderwijs’ in de Jan de Louterbuurt en de Lodewijk van Deysselbuurt. De Hippe Heks 

certificeert niet, maar kan desgewenst wel bevestigen dat bepaalde doelen zijn behaald.  
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Wekelijks is er gelegenheid Nederlandse les te volgen op drie niveaus: basis, basis+ en gevorderd. 

Eenmaal in de week is er een conversatieles en eenmaal per week is het op de maandag en de vrijdag 

mogelijk om individueel de Nederlandse taal te oefenen met een taalvrijwilliger. Het is de bedoeling 

dat ook in 2022 inburgeraars ondersteund kunnen worden. We hopen dat een onderdeel van het 

programma voor de vrijdag de gelegenheid biedt om tijdens een wandeling en een gezonde lunch op 

verhaal te komen.  

In De Hippe Heks wordt Nederlandse taal geleerd tijdens de taallessen, de conversatieles, in 

overlegsituaties met de gastvrouwen. In de praktijk blijkt ook hoe belangrijk het leren van de 

Nederlandse taal op de werkvloer is: taal leren door te doen!  En dat begeleiden we.  

Tijdens de Lockdown zijn er steeds meer vrijwilligers bij gekomen die digitale vaardigheden zoals 

ZOOM hebben geleerd. Omdat er zoveel meer wordt aangeboden via internet (boodschappen, 

producten enz.) willen we werken aan een extra aanbod op het gebied van goed en veilig 

internetgebruik. We krijgen daarvoor ondersteuning van Cybersoek. 

Vrijwilligers die een baan zoeken ondersteunen we bijvoorbeeld door te helpen bij het opstellen van 

een CV, het voorbereiden van een sollicitatiegesprek en hen kennis te laten maken met hoe het is op 

de werkvloer. De afgelopen jaren resulteerde dat al in een uitstroom van een paar vrijwilligsters per 

jaar naar een betaalde baan. Dat zetten we in 2022 voort.  Voor een goed zittend sollicitatiepak 

verwijzen we vrijwilligers graag naar Dress for Success aan de Burgemeester De Vlugtlaan.  

Op het gebied van participatie verzorgen we begeleiding van vrijwilligers op de werkvloer. 

Vrijwilligers die ook werken en partners uit het netwerk van de Hippe Heks verzorgen extra input bij 

intervisiesessies door werkervaring met de cursisten te delen.  

 

Diversiteit: jaarlijkse Dodenherdenking, Bevrijdingsdag 

Jaarlijks neemt De Hippe Heks deel aan de Dodenherdenking vanuit het comité Plein 40-45. In dit 

comité trekt de Hippe heks op met een groep mensen uit de buurt met een grote diversiteit aan 

achtergrond. Vanuit dit comité werkt de Hippe Heks samen met herdenkingscomité Osdorp en 

Vooruit aan de jaarlijkse Kinderlezing in Slotermeer en in Osdorp.   

Door mee te doen aan de jaarlijkse Dodenherdenking en ook aandacht te geven aan de herdenking 

van de oorlog in Nederlands-Indië ondersteunt De Hippe Heks de verbinding tussen generaties en 

verhalen over de oorlog en bevrijding.  

 

Medezeggenschap/democratie 

Jaarlijks vieren we de Internationale Vrouwendag met Eigenwijks (Honingraat) en/of 

emancipatiecentra. In 2022 is het thema ‘solidariteit, kracht voor verandering’. Ook zal er aandacht 

worden besteed aan de gemeenteraadverkiezingen 2022, door middel van het opstellen van een 

wensenlijst voor de raadsleden die zich verkiesbaar stellen.   
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Preventie (gezonde leefstijl)  

Wekelijks doen vrouwen uit de buurt mee aan de bewegingslessen Bewust Leren Bewegen. De Hippe 

Heks heeft zelf hiervoor de samenwerking met een fysiopraktijk gezocht vanuit een praktijkanalyse: 

voor vrouwen met gezondheidsklachten, vooral klachten in de gewrichten zoals schouder, rug, knie 

en heup. Met behulp van de fysiotherapeute (die ook doceert) kunnen de juiste oefeningen worden 

gedaan om zo vooral het veilige bewegen te stimuleren. Dit voorkomt vooral het vallen. Drie keer in 

de week is er een fysiotherapeute die deze lessen verzorgd.  Het zijn laagdrempelige oefeningen. Ook 

in 2022 zal de gezondheidsambassadeur de Hippe Heks (en omgeving) voorzien van tips voor een 

gezonde leefstijl. Zij laat zich inspireren door de Tuinen van West. 

 

Eenzaamheid 

Wekelijks kwamen vrouwen uit de buurt voor de conversatieles op de woensdagochtend. Deze 

activiteit  is verschoven naar de vrijdag onder het thema ‘Op verhaal komen’. Dit wordt 

gecombineerd met een wandeling en een gezonde lunch. De bedoeling van de vrijdag is ook dat 

vrouwen vanuit dit verhaal voorstellen doen voor (creatieve) activiteiten op de vrijdag. 

  

Ouder worden/dementie/mantelzorg 

In het kader van onze Hippe Heks Academy, gaan we ook in 2022  enkele bijeenkomsten verzorgen 

die te maken hebben met dementie en zingevingsvraagstukken.  Daartoe laten we ons ondersteunen 

o.a. door het Centrum van levensvragen. Ook op het gebied van rouw en verlies willen we een plek 

zijn voor vrouwen die daarmee te maken hebben (gehad). Er is in het informeel netwerk van Nieuw 

West ook geconstateerd dat er voor deze vragen nog onvoldoende ruimte is. We onderzoeken ook in 

hoeverre de Hippe Heks kan bijdragen in het aanbieden van een activiteit voor vrouwen die 

dementeren. Daartoe volgt de Hippe Heks de netwerkbijeenkomsten dementie in Slotermeer.  

 

Taboes doorbreken: huiselijk geweld, praten over rouwverwerking 

Samen met andere emancipatiecentra, maatschappelijke organisaties en het stadsdeel Nieuw 

West werkt De Hippe Heks jaarlijks mee aan de organisatie van de week zonder geweld. In 2022 zal 

dat ook gebeuren. De Hippe Heks werkt i.s.m. de emanicatiecentra aan een gezamenlijk programma.  

Op het gebied van rouwverwerking zal ook in 2022 een paar workshops en/of trainingen aangeboden 

worden.  

 

  4. Gebiedsgerichte aansluiting 2022 

 

De activiteiten van de Hippe Heks sluiten aan op de focus van de gebiedsmakelaar in Geuzenveld 

Slotermeer, zoals: 
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1. Kansengelijkheid voor kwetsbare jongeren: het begeleiden van stagiaires die een tweede 

kans stage krijgen via het ROC.  

2. Het verzorgen van activiteiten ten behoeve van kwetsbare vrouwen o.a. door het 

taalaanbod, extra (zomer) activiteiten en aandacht voor financiële problemen. . ..  

3. Het verzorgen van extra activiteiten voor de fysiek kwetsbare vrouwen door op een 

eenvoudige wijze goede bewegingen te trainen.  

  

5. Aanbod 2022 

Regulier aanbod 

Het reguliere aanbod richt zich in eerste instantie op de vrouwen uit de directe omgeving van De 

Hippe Heks. Wij willen ook hier nog eens benadrukken dat een zeer groot gedeelte van de vrouwen 

dat ons centrum bezoekt, alleen naar ons centrum komt en mag komen omdát er slechts vrouwen 

komen. 

Voort wat betreft de taallessen heeft De Hippe Heks nu nog 4 groepen op drie niveaus maar dit zal 

uitgroeien naar 7 groepen. Een vernieuwd docententeam gaat hiermee aan de slag. Nederlandse les 

betekent ook enige disciplinering, zoals op tijd afbellen, vakanties doorgeven en de lessen (kunnen) 

betalen. 

De lessen zijn onderverdeeld in basis, basis+ en gevorderd met docenten die regelmatig overleggen 

over de intakes, instroom en doorstroom.  

Digitale vaardigheden hebben we steeds meer nodig voor het verrichten van o.a. financiële zaken. 

Steeds meer maatschappelijke organisaties werken met een digitaal loket. We bereiden een wat 

uitgebreider aanbod voor 2022 voor. 

Creativiteit vergroot het zelfvertrouwen, het oplossend vermogen en stimuleert talentontwikkeling.  

Het doel is: aanleren van technieken en het tot uiting brengen van de eigen creativiteit. Bovendien is 

het ook een andere manier van communiceren, er wordt een persoonlijk verhaal verteld. Er is 

eenmaal in de week Atelier Schilderen. Eenmaal in de week is er Club Hippe Heks (Club HH). Daar kan 

men onder begeleiding van vrijwilligers werken aan een kledingstuk, aan een schilderij, les krijgen in 

leerbewerking of (leren) haken/breien. We werken ook aan kleine producten die op markten 

verkocht kunnen worden. Ook kun je met assistentie een taalopdracht voor het inburgeren doen of 

oefenen. 

Bewegen: het aanbod van 2021 zetten we voort in 2022: Feel-fit 50+ (eenmaal in de week); Bewust 

Leren Bewegen (tweemaal in de week) is een samenwerking van De Hippe Heks en Fysiotherapie 

Slotermeer. De Hippe Heks heeft zelf de samenwerking gezocht vanuit een praktijkanalyse: voor 

vrouwen met gezondheidsklachten, vooral klachten in de gewrichten zoals schouder, rug, knie en 

heup. Met behulp van de fysiotherapeute (die ook doceert) kunnen de juiste oefeningen worden 

gedaan om zo vooral het veilige bewegen te stimuleren. Dit voorkomt vooral het vallen, en zorgt 

voor een betere gezondheid. De groep is multicultureel. Dit aanbod is een succes.    
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Regulier aanbod op een rij: 

Het reguliere aanbod zal in 2022 wat ons betreft weer op het niveau van vóór de pandemie 

terecht komen. Dat wil zeggen dat: 

• We in 7 groepen Nederlandse les aanbieden, met de mogelijkheid van individuele 

ondersteuning op het gebied van taal en inburgering.  

• We de digitale vaardigheden kunnen opbouwen tijdens de computerlessen die 

tweemaal in de week plaatsvinden. 

• Er tweemaal in de week de mogelijkheid is om creatief aan de slag te gaan: 

schilderen en het maken van eigen producten. 

• Vier keer in de week vrouwen in beweging kunnen komen.  

• Dat er diverse trainingen gegeven zullen worden voor de medewerkers facilitair en 

bureaumedewerkers inzake presentatie en communicatie.  

  

 

6. Samenwerkingsverbanden 

 

De Hippe Heks werkt samen met andere organisaties. Dat dient een wederkerig belang: informatie-

uitwisseling, netwerkuitbreiding en het komen tot een juiste afstemming voor doorstroom en het 

aanbod.  

Eigenwijks: nog steeds onze samenwerkingspartner. Tweemaandelijks overlegt het bestuur met de 

directeur. Het proces om elkaar ook in de financiële organisatie en in de pr te verstevigen wordt 

voortgezet. Met Eigenwijks, het Buurtcollege, werken we samen om het taal- en computeraanbod 

goed af te stemmen.  

Emancipatiecentra: de samenwerking en afstemming met Vrouw en Vaart, Nisa4Nisa en Daadkr8. 

Dat uit zich in het bieden van facilitaire mogelijkheden inzake gezamenlijke programmering tijdens 

de verschillende themaweken of het organiseren van Internationale vrouwendag. Actueel is het 

oprichten van een Vrouwenraad in Nieuw West, het schrijven van een visie vanuit de positie van 

vrouwen op het Masterplan.   

WPI: door spreekuren te faciliteren van de WPI komen meer vrouwen uit de buurt in De Hippe Heks. 

De mogelijkheid voor instroom bij activiteiten van de Hippe Heks wordt zo dichterbij gebracht. Door 

de samenwerking met Eigenwijks is de kans ook groter aansluiting te vinden bij het aanbod van de 

diverse centra van Eigenwijks.   

Politie: voor zaken als polarisatie, huiselijk geweld en voorlichting.  

VCA: De Hippe Heks zoekt en vindt ook vrijwilligers via de vacaturebank van de VCA. De VCA 

wordt net als in 2021 ingezet op het gebied van communicatie/assertiviteitstrainingen.  
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SEZO: aansluiten op het buurtteam Slotermeer.  Waar nodig het faciliteren van 

informatiebijeenkomsten. 

OBA/ leef en leer: Voor verwijzing naar en oefenen met Leef en Leer.  

Fysiotherapie Slotermeer: Het aanbod van Bewust Leren bewegen wordt voorgezet en uitgebreid 

met speciale workshops voor tegen het vallen.  

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) is voor De Hippe Heks een belangrijke 

samenwerkingspartner voor de instroom van cursisten Nederlandse Taal.  

Stichting SAAAM: kan een belangrijke partner worden inzake afstemming, mogelijke instroom en 

aansluiting van het aanbod Nederlandse les. 

Stichting VoorUit: samenwerking op het gebied van Nederlandse taal en de jaarlijkse Kinderlezing. 

Comité 4 en 5 mei Slotermeer: Vanuit dit comité werkt De Hippe Heks samen met VoorUit, Oorlog in 

mijn Buurt en het herdenkingscomité Osdorp voor de organisatie van de jaarlijkse Kinderlezing en 

cursussen maatschappelijk bewustzijn  

Startpunt Amsterdam Nieuw-West: voor activering en participatie hebben we overleg en verwijzen 

we door. 

Nova College, ROC, In Holland: de stagiaires kunnen zowel op het gebied van de sociaaljuridische 

dienstverlening aan de slag als ook op het sociaal-cultureel werk. Via het ROC werken we met de 

categorie stagiaires Tweede Kans.  

Stadsdeel Nieuw-West: samenwerking op het gebied van Huiselijk geweld en dementie.  

Stichting Lezen & Schrijven: samenwerken in het kader van het bijhouden van de ontwikkeling en 

voortgang van het taalaanbod Nederlands.  

Gebiedsmakelaar: netwerkoverleg Lodewijk van Deysselbuurt. 

Stichting Nederlied: gebruik van de ruimte. 

Daadkr8: samenwerking met betrekking tot de start van een beheergroep ‘Mannen, Taal, 

Participatie’  

Buurtteam Slotermeer: samenwerking inzake verwijzing.   

Tuinen van West inzake biologisch voedsel. 

JAM: optreden Tour de Chant.   

Cybersoek: ondersteuning Veilig omgaan met internet.  

 

Educatief wekelijks aanbod  

Nederlands: 7 lessen per week 
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Conversatie: 1 les per week 

Schilderen: 1 les per week 

Hippe Heks digitaal: 1 les per week computerles. 

Praktische lessen lichaamsbeweging: 3 lessen per week 

 

Extra aanbod Hippe Heks 

Kookworkshops: workshops suikervrij en glutenvrij koken.  

Zomerprogramma 2022  

Afsluiting van het seizoen voor cursisten 

 

Extra aanbod vanuit samenwerkingsverbanden 

Eigenwijks (en de buurt en emanicatiecentra): 8 maart Internationale Vrouwendag.  

Fysiotherapie Slotermeer: in 2022 wordt Bewust Leren bewegen voortgezet, tweemaal in de week. 

De activiteit wordt uitgebreid met workshops.  

Herdenking van 4 mei 2022: ook in 2022, zal De Hippe Heks meewerken aan de herdenking op Plein 

‘40- ‘45. 

ESAN: doorverwijzen naar activiteiten op het gebied van ouder worden en eenzaamheid, werken aan 

zingevingsvragen.  

Stadsdeel Nieuw-West/emancipatiecentra: activiteiten in het kader van de Themaweken, opzetten 

van dialogen in de buurt over taboeonderwerpen.  

Het Oranje Fonds: deelname aan de jaarlijkse actie NLdoet en deelname aan de Burendag 2022.  

 

Extra aanbod voor volwassenen van De Hippe Heks 2022 

Activiteiten die inspelen op actualiteiten in de buurt, zoals het aansluiten bij religieuze hoogtijdagen 

en de sinterklaasviering.  

Activiteiten geïnitieerd door vrijwilligers.  

Acties rond gezondheid en duurzaamheid (de gezondheidsambassadeur van De Hippe Heks wordt 

ingezet in de organisatie voor een ‘gezonde Hippe Heks’)  

Workshops Hippe Heks Academy: bijeenkomsten in het kader van eenzaamheid en ouder worden. 

De Hippe Heks zoekt samenwerking met de Kennisalliantie, ESAN, Centrum van Levensvragen en 

Humanitas.   
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Zomeratelier 2022. 

Daarnaast: aanbod deskundigheidsbevordering en ontplooiing, en teambuilding voor onze 

vrijwilligers  

Trainingen weerbaarheid, EHBO-trainingen.  

Training presentatie gastvrouwen.  

Training presentatie, communicatie en administratieve vaardigheden bureaumedewerkers. 

Ontmoetingen/besprekingen van vrijwilligers. 

Kerstbijeenkomst vrijwilligers 

 

7. Marketing- en communicatieactiviteiten 

De marketing en communicatie richten zich op de doelgroep: vrouwen uit de buurt. Daarnaast de 

partners en de bondgenoten in het netwerk, die betrokken zijn bij de organisatie van externe 

activiteiten. En tot slot zijn er bedrijven en organisaties die nog niet met De Hippe Heks optrekken.   

 

 

Communicatiemiddelen 

Als communicatiemiddelen hanteert De Hippe Heks de website, facebook, Instagram, digitale en 

fysieke flyers en een programmaboekje. Het programmaboekje is bij De Hippe Heks verkrijgbaar en 

delen we uit bij promotieactiviteiten. De Hippe Heks maakt gebruik van sociale media voor artikelen 

en aankondigingen.  

Verder hebben we contacten opgebouwd met een aantal journalisten en werken we samen met 

Eigenwijks voor het verspreiden van ons nieuws.  

 

Bereiken van de doelgroep 

Er is een programmaboekje dat meegegeven wordt aan bezoeksters, cursisten en cliënten van de 

WPI. De programmaboekjes zijn ook te vinden in De Honingraat en diverse organisaties in de buurt. 

Verder is de beste communicatie mondelinge overdracht en uitleg. Dat doen we in De Hippe Heks en 

op plaatsen waar wij present zijn in de buurt.  


