
De nieuwe strategie van Maatvast

Maatvast van alle markten thuis

Maatvast heeft een nieuwe stra-
tegie uitgestippeld voor de jaren 
2022-2024. Met als ondertitel: 
Meer met minder. In een fraai en 
kleurrijk document komen de tien 
belangrijke speerpunten, die de 
strategie voor de komende jaren 
vormen, uitgebreid in beeld. Soci-
aal, maatschappelijk, zichtbaar en 
verbonden. Dat is wat Maatvast na-
drukkelijk wil zijn. En ook is, want 
bij Maatvast houden ze niet van 
sprookjes. Het gaat om de realiteit.

De realiteit is dat Maatvast dicht-
bij de samenleving staat. Altijd 
in de buurt. Alle 26 locaties zijn 
van, voor en door de samenleving. 
Het is niet zomaar een loze kreet, 
benadrukt directeur-bestuurder 
Maarten Askamp die trots is op wat 
sinds de oprichting van Maatvast 
in 2013 is bereikt, maar nadruk-
kelijk ook naar de toekomst kijkt. 
Kijkt naar wat er nóg beter kan. De 
mouwen omhoog. Geen woorden 
maar daden. “Maatvast heeft een 

sleutelpositie in de dorpen en 
wijken. Er gebeurt al heel veel in 
onze gebouwen, maar als mensen 
zelf iets willen organiseren kunnen 
we alleen maar zeggen: kom naar 
ons toe, wij faciliteren je graag. Het 
is zelfs mogelijk om onder bepaal-
de voorwaarden met 100 procent 
korting gebruik te maken van
een locatie. Ons sleutelwoord is 
verbinding. We gaan niet met onze 
armen over elkaar zitten afwachten 
wat er op ons afkomt, maar zijn na-

drukkelijk pro-actief 
in een wijk of dorp 
aanwezig.” Askamp 
erkent dat met name 
de middengroep 
Maatvast nog niet 
gevonden heeft. 
“Verbindingen leg-
gen is dan ook heel 
belangrijk. Het is ook 
daarom dat we er op 
uit trekken. Dat we 
naar buiten gaan en 
op markten, bij win-
kels en in zorgcentra 
de samenleving 
aanspreken.”
In 2023 bestaat 
Maatvast 10 jaar. Pas 
10 jaar. De intentie 
is dat de organisa-
tie er dan staat als 
een (buurt)huis. 
Meeveranderd in de 
veranderende sa-
menleving. Dat de co-
rona-pandemie veel 
overhoop heeft ge-
haald, hebben ze ook 
bij Maatvast gemerkt. 
De deuren van de 
locaties moesten ge-
sloten blijven terwijl 
de eenzaamheid enorm groot was. 
“Door de lockdown is ons bestaans-
recht nóg belangrijker geworden”, 
onderstreept Askamp. “Van alle 
kanten hoorden en horen we hoe 
belangrijk mensen het vinden dat 
ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat 
faciliteerden we al, maar we willen 
het naar de toekomst toe, nóg beter 
gaan doen.”
Het strategie-document is tot stand 

gekomen met medewerking van 
gebruikers, vrijwilligers, gemeente, 
politici, collega’s, management en 
de Raad van Toezicht. Centraal in 
alle interviews stonden twee vra-
gen: ‘Wat betekent Maatvast voor 
u?’ en ‘Hoe moet Maatvast zich ont-
wikkelen?’ Het heeft tien belang-
rijke speerpunten opgeleverd. Tien 
aandachtspunten waar de komende 
jaren keihard aan gewerkt wordt. p Maatvast wil dichtbij de samenleving staan, altijd in de buurt.

Iedereen is blij dat we weer naar 
buiten mogen na de recente 
lockdowns en dat betekent dat 
ook de buurt- en dorpshuizen van 
Maatvast in Haarlemmermeer 
hun deuren weer geopend hebben. 
Afwachten doet Maatvast nooit en 
daarom gingen medewerkers erop 
uit om inwoners uit te nodigen om 
een bezoek te brengen aan een van 
de locaties en zo tijdens verschil-
lende activiteiten andere mensen te 
ontmoeten.
De sociaal beheerders Anga Veld-
huizen (De Boskern), Edith Vormer 
(De Amazone) en Tiny Guit (De 
Nieuwe Silo) liepen onlangs over 
de markt in Hoofddorp-Toolenburg. 
Gestoken in fleurig oranje en met 
in de hand een handig informatie-
boekje over alle zeven wijkcentra 
die Hoofddorp rijk is, een bon voor 
een gratis kopje koffie en een hya-
cintenbol die thuis verder tot bloei 
moet komen. Zoals ook het leven 
en daarmee ook de activiteiten 

weer tot bloei komen nu het oude 
normaal terug is.
Bezoekers van de markt reageren 
blij als ze horen dat de buurt- en 
dorpshuizen van Maatvast allemaal 
weer open zijn. “Het werd tijd”, 
weet Anneke – achternaam hoeft 
niet in de krant – heel zeker. “Er is 
meer eenzaamheid onder de men-
sen dan wij denken. Het is gemak-
kelijk om te zeggen ‘je moet er op 
uit’ maar dat werkt nu eenmaal niet 
bij iedereen. Mijn eigen ervaring is 
dat je over je eigen schaduw heen 
moet stappen. Zo ga ik al tien jaar 
naar een breicafé in Floriande. Niet 
om te breien, maar om een bakkie 
te doen. Effe eruit en een praatje 
maken. Heerlijk is dat. Het doet een 
mens goed.” 
Monique de Goeij is elke week op 
de markt te vinden  Ze heeft naar 
eigen zeggen een leuk gesprek 
gehad met een van de beheerders, 
maar een cursus volgen bij Maat-
vast, dat gaat ze niet doen. “Ik heb 

het gelukkig druk zat met mijn hob-
by’s en help mensen door ze een 
luisterend oor te bieden. De hyacint 
ga ik brengen bij een kennis van 
me die erg eenzaam is. Hopelijk 
fleurt het haar een beetje op.”   
Leo Otto, informatieboekje en 
hyacint heeft hij stevig vast, vindt 
dat Maatvast zich op deze ma-
nier prima presenteert. Hij heeft 
zichzelf beloofd de activiteiten door 
te gaan nemen. “Mijn vrouw is een 

paar jaar geleden overleden en ik 
ga zeker kijken of er iets bij zit voor 
me. Alleen is maar alleen. Je moet 
het voor jezelf gezellig maken”, is 
zijn overtuiging.
Lang niet alle marktbezoekers zijn 
bekend met Maatvast. Dat geldt 
ook voor de mevrouw met een fikse 
stapel boekjes in de hand. Ze voelt 
zich eenzaam maar wil niet zielig 
overkomen. Haar naam hoeft niet 
vermeld te worden. “Ik ben net 

uitgebreid geïnformeerd over de 
activiteiten die Maatvast organi-
seert. Ik wist er helemaal niks van 
en dat geldt voor veel meer mensen. 
Daarom ga ik deze folders neerleg-
gen in onze seniorenflat De Burcht 
hier in Hoofddorp in de hoop er 
veel mensen een plezier mee te 
doen”, laat ze weten. Ze wijst op 
het bonnetje voor de koffie. “Ik heb 
beloofd dat ik koffie kom drinken 
en dat ga ik zéker doen.”

 p Bezoekers aan de kraam kregen een gratis kopje koffie en een hyacintenbol.
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 p Lucas Drewes, actief in de keuken.
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