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Stadswaardehuis DOOR pakt door  

 

Vrijwilligersorganisatie DOOR timmert aan de weg. Bezoekersaantallen stijgen door de meer 
gevarieerde podiumprogrammering. Er is een duidelijke missie en professionalisering is ingezet. 
Nieuwe samenwerkingsvormen starten in mooie lokale en internationale projecten en de 
haalbaarheid van een huiskamer voor de buurt wordt onderzocht. Kortom, allemaal zaken die 
meerwaarde creëren voor de stad.  
 
Missie 
DOOR’s missie volgt twee sporen: 
1. Podium bieden voor aanstormende- en experimentele kunstenaars en gevestigde talentvolle makers die 

door de reguliere podia onopgemerkt blijven. 
2. Mogelijk maken dat mensen kunnen groeien en bloeien. Zichzelf kunnen (her)ontdekken, ontwikkelen en 

positioneren of hun eigen kracht (terug)vinden via een informele,  effectieve leer-werkplaats constructie.  
Een missie met maximale kruisbestuiving tussen sociaal en creatief.. 
 
Professionalisering en nieuwe voorzitter bestuur 
Op basis van de missie is eind 2017 een nieuwe organisatiestructuur vormgegeven om de toekomst van 
stadswaardehuis DOOR te borgen. Masja Ottenheim is de nieuwe voorzitter van het interim-bestuur.  Ex-
voorzitter Kees Dijkman zet zich in voor andere activiteiten binnen DOOR.  
 
Zoektocht naar nieuw pand 
Het van de gemeente gehuurde pand aan de Voorstraat 142-144 is verkocht. Sinds 2014 de plek waar DOOR op 
natuurlijke wijze is uitgegroeid tot een unieke ontmoetingsplek waar verschillende mensen elkaar zien en met 
elkaar -via activiteiten- een creatieve, sociale en maatschappelijke meerwaarde creëren voor de stad.  DOOR 
hoopt na de zomervakantie van 2018 haar deuren te openen op een andere locatie in het centrum van 
Dordrecht.. De gemeente helpt bij de zoektocht naar een geschikt pand.    
 
Projecten 
DOOR timmert aan de weg, experimenteert en pakt projecten op die passen in de missie van DOOR: 
 
No label 
Een pilot/experiment dat samen met de gemeente, het Spectrum en het Vogelnest in 2018 wordt uitgevoerd. 
DOOR is hierdoor ook een “no-label” plek, een plek waar mensen met afstand tot werk, laagdrempelig kunnen 
instromen om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Lekker als vrijwilliger binnen een DOOR-team zinvol aan 
de slag, zonder hokjesgeest.  
 
Huiskamer 
De huiskamer is nodig voor bredere openingstijden en voor sociale (buurt) activiteiten. De huiskamer maakt 
DOOR als stadswaardehuis ook completer. 



 
De bedoeling is dat de huiskamer het hart van DOOR wordt. De ontmoetingsplek waar vrijwilligers en bezoekers 
elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten naar behoefte kunnen oppakken, sociale contacten kunnen 
versterken, kunnen leren, werken en  zich welkom- en  thuis voelen in een veilige, gezellige omgeving.   
 

De huiskamer is momenteel in voorbereiding en gaat van start zodra er voldoende capaciteit is. Vrijwilligers 

worden de komende periode geworven.  

Internationale samenwerking 
Het DOOR-innovatieteam zet graag (nieuwe) zaken op de kaart. Zo is het project internationale samenwerking in 
voorbereiding. Het artistieke, creatieve deel van DOOR wordt hiermee verder uitgebouwd.  Denk aan de 
organisatie van internationale uitwisseling met sociale- en culturele projecten, bijvoorbeeld een workshopweek 
van DOOR-kunstenaars in jongerencentrum Temara Marokko en een uitwisseling met Nepal.  
 
DOOR is afhankelijk van fondsen, zo  ook voor het project  internationale samenwerking.  
 
Opnieuw en Co 
Ook lokale samenwerking wordt versterkt. Recent tussen DOOR en kringloopwinkel Opnieuw & Co. 
Tweedehands meubels worden beschikbaar gesteld voor DOOR en bezoekers kunnen de meubels kopen.  DOOR 
heeft gratis gebruik van het meubilair en Opnieuw & Co heeft een (extra) verkooppunt.   
 
 

Tot zover een update over DOOR. Einde bericht 

 
 
Note voor de redactie 
Voor inhoudelijke vragen over dit bericht stuurt u (bij voorkeur) een e-mail naar Masja Ottenheim 
(masjala@gmail.com), 06-18187898 en/of naar Franka Boudewijn (door.franka@gmail.com). Zo snel als 
mogelijk reageert één van ons beide op uw vraag.  
 
Kijk ook op 
www.doordordrecht.nl 
www.facebook.com/DOORDordrecht 
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