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Ontmoetingscentrum Prinsenhof is een ontmoetingsplek voor alle bewoners van de wijken
Prinsenland en Het Lage Land in Rotterdam, met een daarop toegesneden activiteiten- en
restauratief aanbod. Een belangrijke doelstelling is de oudere buurtbewoners en mensen met een
(verstandelijke) beperking zo lang mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde buurt te kunnen laten wonen
en een sociaal isolement van deze buurtbewoners te voorkomen.
Ieder kwartaal worden de benodigde gegevens verzameld. Het volledige rapport met gedetailleerde
informatie is beschikbaar voor belanghebbenden. Dit document is daarvan een samenvatting.

1. Gezondheidsbevordering
In de eerste 3 maanden hebben 30 mensen het Consultatiebureau voor Ouderen bezocht voor een
gezondheidscheck, waarmee het duidelijk in een behoefte voorziet. Deelname aan de
ouderengymnastiek is iets gedaald. De activiteit “gezond blijven meedoen” is opnieuw aangeboden
en met 32 deelnemers 1ste kwartaal goed bezocht.

2. Ontmoeting:
Het totaal aantal bezoekers van Prinsenhof is met 10436 aanzienlijk (>40%) gestegen ten opzicht van
dezelfde periode vorig jaar. Buurtbewoners voelen zich thuis in het centrum en nemen actief deel aan
de vele activiteiten die worden georganiseerd.

3. Activiteiten:
Prinsenhof biedt een breed scala aan activiteiten in de categorieën cultureel, educatief, vermaak en
hobby. Deze zijn onderverdeeld in circa 15 verschillende bezigheden, inclusief het repair café. De
meeste van deze hadden een verhoogde belangstelling. De boekenclub heeft plaatsgemaakt voor de
“buurt bieb”, waar buurtgenoten iedere dag terecht kunnen om een boek te lenen. Iedere
woensdagmiddag is deze "bemand", op andere dagen regelt de receptie de afgifte en inname.

4. Bar/keuken
De leer/werk faciliteit die door de bar/keuken wordt gevormd is het hart van OC Prinsenhof waar
vrijwilligers en mensen met een beperking worden ingezet. Zij hebben zo een zinvolle dagbesteding
en leren nieuwe vaardigheden. Gezonde, biologische voeding voor de kleine beurs staat voorop,
zowel voor lunch als avondeten. Bijna 5.000 maaltijden zijn geserveerd, veel aan mensen die anders
niet buiten de deur een gezond gerecht zouden eten.

6. Organisatie Prinsenhof en werving vrijwilligers
Prinsenhof heeft op dit moment 71 vrijwilligers, een toename van 9 personen ten opzichte van het
1ste kwartaal 2016. Het aantal vrijwilligersuren per week is circa 400.
Per 1 maart 2017 is Ruby Kaersenhout als sociaal beheerder in dienst gekomen. Met haar is een
werkovereenkomst van 36 uur per week overeengekomen. In de praktijk blijkt het nodig meer uren
werkzaam te zijn. De overige professionals besteden circa 60 uur per week en het bestuur 65 uur.

7. buurtondersteuning Prinsenhof
Vanuit het project versterking vrijwilligersinzet en activiteiten heeft Prinsenhof aandeel gehad in het
opzetten van een netwerkcoach-loket voor heel het gebied. Op dit moment wordt hiervoor
samengewerkt met DOCK Prins Alexander. In het eerste kwartaal 2017 werden drie netwerkcoaches
ingezet.

8. Rouwbegeleidingsgroep
Met ingang van februari 2017 wordt iedere eerste woensdagmorgen van de maand een inloop
verliescafé gehouden. Dit is een pilot voor een half jaar. Onder het genot van kopje koffie/thee even
kunnen kletsen met een van de vrijwilligers of met een buurtgenoot over verlies in de breedste zin van
het woord.
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9. Overig
De bewonersvereniging zit in een transitie van een groep vrijwilligers met een wens om te ontmoeten
tot een stichting die zelfstandig het ontmoetingscentrum (en huis van de wijk) exploiteert en daarbij
actief (nieuwe) partners en samenwerking zoekt. De partners van het eerste uur blijven op de
achtergrond nog steeds nauw betrokken en staan het ontmoetingscentrum zowel in woord als daad
bij in al haar vraagstukken en ontwikkelingen.
Het bestuur en de vrijwilligers zijn onaangenaam verrast door een verduisteringszaak die begin van
het jaar aan het licht is gekomen. Hiervan is aangifte gedaan en een tweetal personen zijn nu niet
meer actief als vrijwilliger.
Twee bijeenkomsten in het eerste kwartaal 2017 die belangrijk zijn te vermelden in het kader van
samenwerking zijn de bijeenkomst “Huizen van de Wijk in zelfbeheer” en het VIPP, vrienden van het
Prinsenpark overleg. Prinsenhof participeert hier actief in.

10. Conclusies
Na een hectisch 2016, dat vooral in het teken stond van de verhuizing naar de nieuwe locatie, heeft
Prinsenhof in 2017 een goede start gemaakt. Stijgende bezoekersaantallen, nieuwe activiteiten en
intensieve samenwerking met partners tonen aan dat OC Prinsenhof een belangrijke functie vervuld
als Huis van de Wijk: activiteiten met, door en voor bewoners.
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