
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer weten? 
www.buurtwerkkamer.nl  
info@buurtwerkkamer.nl 

CJM: 020-6970185 
MultiBron: 020-3542369 

De Handreiking: 020-2332902  
 

   

Nieuwe kans met de BuurtWerkKamer  

Bewoners in kwetsbare buurten wél actief in eigen 'kamers' 

Hoe bereiken we wél bewoners die thuis zitten? Hoe brengen we deze bewoners 
wél met elkaar in contact? Hoe kunnen we kwetsbare bewoners juist wél elkaar 
laten helpen? Daar is energie en ruimte voor nodig. Een kleinschalige en 
laagdrempelige buurtruimte 'om de hoek' biedt die. Dat is de ervaring met de 
buurtwerkkamers. In deze 'kamers' is er voor bewoners alle ruimte om elkaar te 
ontmoeten en vragen te stellen over bijvoorbeeld lastige formulieren, moeilijk 
bereikbare instanties, problematische (huur)schulden of het repareren van een 
keukenkastje. In de buurtwerkkamer ondersteunen bewoners elkaar met ieders 
eigen ervaringsdeskundigheid, vinden zij samen een weg naar (betaald) werk en 
gaan zij zelf iets ondernemen of samen iets doen voor een fijne en leefbare buurt. 

De Handreiking 
H-buurt - Sinds maart 2014 

Casa Jepie Makandra 
Holendrecht West 
- Sinds maart 2011 

MultiBron 
Venserpolder - Sinds februari 2013  

September 2016 



 
 

 

Een kans voor bewoners en buurtondernemers. 
Waardevol voor gemeente, woningcorporatie, 
zorgverzekeraar en uitkeringsinstantie. 
 

   
 

Een kookclub kan uitgroeien tot een cateringbedrijfje. 
Conversatielessen zijn een opstap naar mee kunnen doen. 
De formulierenbrigade zorgt voor beter ingevulde aanvragen 
bij de gemeente en een klusploeg maakt dat huurders niet 
voor alles meer bellen met de woningcorporatie. Kwetsbare 
bewoners leren het elkaar en maken zo zelf persoonlijk een 
stap. Bewoners kunnen en doen meer zelf.  
Dat ontlast instellingen, verlaagt zorgkosten, uitkeringen en 
schulden en helpt bij de start van nieuwe buurtbewoners.  
 

Partners van BuurtWerkKamer Coöperatie in Amsterdam Zuidoost: 
  

    

Van 'kale' ruimte naar een bruisende 
'kamer' in zelfbeheer bij bewoners 
 

Door te starten met een 'kale' (winkel)ruimte. 
Juist dan blijkt dat bewoners meer kunnen dan 
vooraf bedacht. Met activiteiten die bewoners 
zelf willen en waar energie in zit. Binnen een jaar 
beheren bewoners de 'kamer' zelf. Zo werkt het 
in drie buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost. 
Ondersteund door BuurtWerkKamer Coöperatie, 
een werkverband van bewoners/vrijwilligers en 
professionals. Dat kan ook bij u. Steeds op maat, 
aangepast aan de lokale situatie en altijd samen 
met bewoners en bewonersverenigingen.  
 

  


