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‘Voor mij betekent de Kat: liefde, respect, enthousiasme, ambitie, samenwerking & vooral veel 
blijheid. Ben trots dat ik bij dit team hoor. Ben blij met de bestuurskatten & blij met de 
doorgewinterde leskatten. Veel commerciële organisaties kunnen nog wat opsteken van deze 
samenwerking!’ Dinie, vrijwilliger 

 
De sociale accommodatie het Kathuis aan de Wagenaarstraat 184 in de Dapperbuurt is 
een levendig, druk bezocht huis geworden waar veel buurtbewoners zich welkom 
voelen.  Steeds meer vrouwen, maar ook tieners en kinderen weten het Kathuis te 
vinden voor diverse activiteiten: voor cursussen, voor huiswerkbegeleiding, om elkaar te 
ontmoeten en voor themadagen en voorlichtingen. Het Kathuis wordt intensiever 
gebruikt dan ooit: per week komen meer dan 100 vrouwen en 50 kinderen in Het 
Kathuis!1 

In het Kathuis werken Stichting Vrouwenruimte De Kat en de stichting HeartLinQ 
samen. Tot en met juli 2018 maakte ook Academie van de Stad gebruik van de ruimte. 
Helaas is de samenwerking met deze stichting beëindigd, omdat hun activiteiten niet 
meer worden gesubsidieerd. Wij betreuren dat ten zeerste en beschouwen dit als een 
groot verlies voor de kinderen in de Dapperbuurt.  

In maart 2018 is een samenwerkingscontract getekend met Prachtvrouw Coaching. Het 
cursusaanbod van deze organisatie is een uitstekende aanvulling op de activiteiten in 
het Kathuis.  

Stichting Vrouwenruimte De Kat verzorgt in samenspraak met het gebruikersoverleg 
van het Kathuis de programmering en het beheer van het Kathuis. Het Kathuis is 
minimaal 15 dagdelen per week in gebruik voor de wekelijkse activiteiten. Dat zijn 
lessen Nederlands, spelactiviteiten, huiswerkbegeleiding en ondersteuning 
taalonderwijs voor kinderen in de lagere schoolleeftijd, creativiteit voor ouders met hun 
kinderen, een kookgroep en samenkomsten van tienermeiden en volwassen vrouwen. 
Daarnaast worden voorlichtingsbijeenkomsten voor buurtbewoners georganiseerd.  
Andere bewonersgroepen en vrijwilligers gebruiken de ruimte incidenteel. Vrijwilligers 
van HeartLinQ organiseren twee keer per week een spreekuur waar individuele 
buurtbewoners terecht kunnen met hun vragen over financiële zaken en sociale 
hulpverlening. De activiteiten bevorderen de integratie van kwetsbare groepen in de 
samenleving. De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers die op hun beurt weer 
bijdragen aan sociale cohesie en prettig samenleven in de buurt. In 2018 waren 30 
vaste vrijwilligers actief in het Kathuis, op incidentele basis ongeveer 5 vrijwilligers. 

Ons gezamenlijk aanbod vormt een goed bij elkaar passend aanbod  en versterkt 
elkaar. Onze inspanningen leveren op dat het Kathuis steeds beter gevonden wordt 

                                                           
1 In vergelijking: in 2016 kwamen ongeveer 40-50 vrouwen en 20 kinderen per week in Het Kathuis. 
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door buurtbewoners. Wekelijks komen meer dan 100 vrouwen en ongeveer 50 kinderen  
in het Kathuis.  

Stichting Vrouwenruimte De Kat werkt nauw samen met professionele organisaties, 
bewoners en bewonersgroepen om activiteiten te ontplooien in het Kathuis voor 
verschillende gebruikers(groepen). Het bestuur werkt actief aan uitbreiding van het 
netwerk en bouwt aan een goede samenwerking met professionals en andere 
vrijwilligersorganisaties in Oost  met het doel buurtbewoners zoveel mogelijk te 
betrekken en bredere bekendheid te geven aan het Kathuis als sociale voorziening voor 
alle bewoners van de Dapperbuurt. 

Resultaat:  

● Ruimte voor initiatief in de Dapperbuurt, minder isolement, meer mensen doen 
vrijwilligerswerk en zetten zich in voor hun buurt. 

● Er is een effectieve samenwerking tussen de organisaties, wat zorgt voor een 
samenhangend en op elkaar aangesloten aanbod in het Kathuis.  

● De activiteiten in Het Kathuis zijn bekend bij professionele organisaties in de 
buurt en deze verwijzen buurtbewoners naar het cursus- en activiteitenaanbod.   

● De organisaties en de vrijwilligers van Het Kathuis kennen de professionele 
organisaties in de buurt, vragen zo nodig advies en begeleiden indien nodig naar 
het professionele aanbod.  

 

De doelgroepen worden bereikt via social media, mond-tot-mondreclame, flyers, 
aankondigingen in buurtkranten en Post Oost, vermelding op de website van 
www.jekuntmeer.nl  (de digitale sociale kaart van Amsterdam), de buurtbalie (Academie 
van de Stad) en aanwezigheid op vrijwilligersmarkten in Oost en via de websites van de 
samenwerkende organisaties. In 2018 is de website van de Stichting Vrouwenruimte De 
Kat vernieuwd: www.vrouwenruimtedekat.nl en www.kathuis.nl  
 
Resultaat:  
 

● Het Kathuis krijgt een steeds grotere naamsbekendheid, zowel bij bewoners als 
bij  professionele organisaties.  

 

Veiligheid 

Stichting Vrouwenruimte De Kat spant zich in om het Kathuis een veilige plek te laten 
zijn voor alle doelgroepen die in het Kathuis komen, samen met de andere gebruikers 
HeartLlinQ, Academie van de Stad (t/m juli 2018) en Prachtvrouw Coaching.  Het 
bestuur ziet er op toe dat alle vrijwilligers die met kinderen (tot 18 jaar) werken 
beschikken over een VOG (Verklaring omtrent het gedrag). In januari 2018 heeft het 

http://www.jekuntmeer.nl/
http://www.vrouwenruimtedekat.nl/
http://www.kathuis.nl/
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ministerie van Justitie en Veiligheid toestemming verleend voor gebruikmaking van de 
Gratis-VOG regeling. In 2017 is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
in het Kathuis ingevoerd. Er is een vertrouwenspersoon aangesteld, die het vaste 
aanspreekpunt is voor vrijwilligers die zich zorgen maken over cursisten of kinderen. In 
2018 heeft het Kathuis een vaste contactpersoon bij het Ouder-Kind-Team gekregen.  

Resultaat: 

● Het Kathuis is een veilige plek voor alle doelgroepen. 
● Signalen van mogelijke verwaarlozing, misstanden en/of huiselijk geweld en 

kindermishandeling worden opgepakt en doorgeleid conform de meldcode van 
het Kathuis.  

● Het Kathuis is goed aangesloten bij het professionele zorgnetwerk voor kinderen.  
● Het Kathuis voldoet aan de voorwaarden van de Wet verplichte meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling (1 juli 2013). 
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Beheer, schoonmaak en onderhoud Kathuis  
 
Zoals hiervoor al is geschreven wordt het Kathuis steeds intensiever gebruikt. Vooral de 
toename van kinderactiviteiten laat sporen achter in de ruimte. Af en toe zijn er kosten 
voor het herstellen van beschadigingen en het doen van klein onderhoud in de ruimte.  
 
Voor 2019 willen wij de schoonmaakster in dezelfde frequentie als in 2018 laten komen: 
eenmaal per week een middag en eenmaal per veertien dagen een extra 
schoonmaakbeurt van de vloer. Wij hebben een klusjesman gevonden die als vrijwilliger 
kleine reparaties in de ruimte en schilderwerkzaamheden voor ons uitvoert .   
 

Onderhoud printer 

Vijf jaar geleden heeft het toenmalige bestuur van het Kathuis een leasecontract 
gesloten voor een multi-functionele printer (ad. 1.449 euro per jaar). In september 2018 
is dit leasecontract voor de printer beëindigd. Er is een nieuwe, eenvoudige printer voor 
in de plaats gekomen. Het onderhoud en het verwisselen van inktcartridges worden nu 
in eigen beheer gedaan. Dit levert een aanzienlijke besparing op.  

 


