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Inspiratiebezoek STOC 

Het netwerk van informele zorgorganisaties in Nieuw-West organiseert in 2019 een serie 

inspiratiebezoeken. Tijdens de bezoeken zet een lokaal initiatief de deuren open om te laten zien en 

vertellen wat ze allemaal doen en leggen zij een vraag of kwestie aan de collega’s uit het netwerk 

voor waar ze meedenkkracht op vragen. ‘Door bij elkaar op bezoek te gaan leren we elkaar nog beter 

kennen, weten we wat de ander doet en hoe we elkaar kunnen versterken.’ 

STOC, al 35 jaar een familie! 

Stichting Turks Onderwijs Centrum, kortweg STOC geeft al 35 jaar Nederlandse en Turkse les, 

computerles, Engelse les, muziekles en doet tal van activiteiten voor de buurt. Volkdansen, 

kinderkoor, koffieochtenden, buurtopruimacties en meer. Zonder overheidssubsidie. 

http://www.turksonderwijscentrum.nl 

Hoe doen ze dat? 

“Het is niet gemakkelijk. We zijn eigen baas en niet afhankelijk van ambtenaren, bestuurders en 

overheidsbeleid maar missen soms de continuïteit. Veel energie gaat naar het aan elkaar knopen van 

de financiële eindjes. We balanceren op een wankel financieel koord, dat geeft stress en zorgt ervoor 

dat je continue in een crisismodus opereert, energie die we beter positief kunnen inzetten.” 

Hoe zorgen wij voor de continuïteit van STOC 

- We hebben een deal gesloten met de verhuurder, in ruil voor huurverlaging onderhouden 

we met elkaar de omgeving. We zorgen voor schoon, heel en veilig met onze kinderen. Het 

effect is dat onze opruimertjes zelf weinig tot niets meer op straat gooien. 

- Mensen die bij ons de lessen volgen worden automatisch vrijwilliger. We hebben altijd 

voldoende handen om alle activiteiten te organiseren. 

- We werken met iedereen samen, we zeggen ja op een vraag van Eigen Haard om een 

activiteit te organiseren, maar moeten vervolgens zelf een ruimte regelen. Misschien moeten 

we daar ook een handige deal in sluiten 

- We blijven ambtenaren en bestuurders uitnodigen zodat zij zien wat STOC doet. Ook zijn we 

aanwezig op belangrijke bijeenkomsten. We proberen steeds zichtbaar te zijn en werken aan 

het (positief) neerzetten van ons verhaal, wat wij doen voor het stadsdeel en de bewoners is 

onbetaalbaar, zonder een euro subsidie. 

- Wij zijn volhouders, we stoppen pas als we met onze spullen op straat staan. We hebben als 

vrijwilligers en oprichters een geschiedenis met elkaar, het verloop is laag. We nemen de 

onzekerheden mee in onze dagelijkse werkzaamheden, gaan mee met de veranderingen en 

doen ons werk voor de mensen.  

- We zijn snel, als mensen bellen kunnen ze morgen beginnen met taallessen of als vrijwilliger. 

- We proberen op vriendschappelijke basis de relatie en samenwerking op te zoeken (tip van 

Wout). Je hebt elkaar nodig om niet bitter te raken. 

Wat vragen we 

- Laten we de pijnpunten die we allemaal ervaren en de meerwaarde van de organisaties 

opschrijven 

http://www.turksonderwijscentrum.nl/
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- Neem ons serieus, bel ons terug als we daar om vragen en nodig ons uit voor bv een 

gebruikersoverleg als we gezamenlijk ruimte gebruiken.  

- Waardering: Idee> Gedeelte van het welzijnsbudget (10%) ter ondersteuning van alle 

informele zorg organisaties  

Nadenken over nieuwe vormen van waardering, nieuwe en andere relaties met professionals in zorg 

en welzijn, ambtenaren in beleid en uitvoering 

 

 

 

 


