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Op bezoek  

Amsterdam 
 Casa Jepie Makandra 

maart 2011, Holendrecht 
 MultiBron 

februari 2013, Venserpolder 
 De Handreiking 

maart 2014, H-buurt 
Utrecht  
 Hart voor Leidsche Rijn 

april 2017, Leidsche Rijn 
 TOP 

april 2017, Ondiep e.o. 



Amsterdam Zuidoost 2017 



Utrecht 2017 - 2018 



Van, door en voor wie? 

Enkele van onze ambassadeurs 
 



Dayenne Tempo 



André van Berkum 

“Waar het op neer kwam was dat ik 
gewoon weer mijn eigen geld verdiende” 

“Ik heb klachten aan mijn 
knieën, schoudergewrichten en 
ik heb migraine, en toch ga ik 
echt elke dag met plezier naar 
mijn werk. Het is vrolijk werk, 
vrij werk, dat motiveert en geeft 
me voldoening en leidt af.” 



Mirelly Isenia 
“Toen ik in 2012 aanklopte zat ik op het dieptepunt van 
mijn leven. Als alleenstaande moeder van twee kinderen 
kon ik op niemand meer terugvallen. Schulden, falende 
bewindvoering, slechte gezondheid, een onbegrijpelijke 
ruzie met de buren, het verdriet van mensen die me 
waren ontvallen, de hoop op een gezinnetje vervlogen. 
Wat me van deze periode altijd is bijgebleven is dat er 
sinds lange tijd écht naar mij werd geluisterd. Misschien 
zelfs wel voor het eerst in mijn leven. En wat was dat fijn, 
dat iemand mij eens niet als een ‘bsn-nummer’ zag, maar 
als een mens van vlees en bloed. CJM was in dat opzicht 
een ware verademing en nadat mijn persoonlijke situatie 
zich had gestabiliseerd besloot ik iets terug te doen voor 
de buurtwerkkamer en de mensen in Holendrecht.  
Ik bood computerhulp aan, deed boodschappen, hielp 
mee met het eet- en ontbijtcafé en werd bestuurslid van 
de bewonersvereniging en ben dat nog steeds! 
Buurtwerkkamer CJM is mijn tweede huis geworden. 

“Ik was het zat om een 
bsn-nummer te zijn” 



Doelgroep buurtwerkkamer 

Krachtige bewoners 
zelfstandig, volledig zelfredzaam 

met (beetje) steun ook zelfstandig,  
(groten)deels zelfredzaam 

90 – 98% 

Niet zelfredzame bewoners 
niet (genoeg) zelfstandig, begeleiding is (deels) nodig 

0 – 2% 

Kwetsbare bewoners 
2 – 10% 

 
 
 
 

+ Nieuwe  
bewoners 

inclusief met  
recent verkregen  

verblijfsvergunning 
 DOELGROEP 



Wat is kwetsbaar? 

 Problematische 
schulden 

 Zonder werk 

 Laag opgeleid 

 Slecht kunnen 
rondkomen 

 Geïsoleerd 

 Laaggeletterd 

 Uitkering 



Wat gebeurt er? 
Diensten Activiteiten 

Klussendienst in/bij de woning Babbeluur en inloop 

Tuindienst Ontbijt/lunchcafé 

Opruimploeg/schoonmaken Kookclub 

Computer oefenlessen Handwerk/naaiclub 

Conversatieles Nederlands Kringloopwinkeltje 

Huiswerk/leesbegeleiding Ouderkindbegeleiding 

Formulierenbrigade Zumba/Yogalessen 

Budgetadvies/besparen  Kidsclub 

Fietsherstelservice/fietslessen Wandelgroepje 

Spreekuur schuldhulp Samen kappen 

Bemiddeling bij huurschuld Spellenavond 

Sollicitatie/CV-begeleiding Buurt- en burenfilosofie 



Wat er gedaan wordt 



Actief op alle leefdomeinen 

 Informele 
(mantel)zorg en 

burenzorg 

 Sociaal  
vangnet 

 Schuldhulp 
toeleiding 

 Woon-
maatschappelijk 

werk 

 Toeleiding naar 
vrijwillig en 

betaald werk 

 Participatie  
en activering 

 Welzijn en 
dagbesteding 

 Armoede 
bestrijding 

 Leren en talent 
ontwikkeling 



Buurtwerkkamer: ondeelbaar & integraal 
Activiteit en dienst Uit de 

armoede 
Ont-
moeten 

Meedoen Leren Zorgen Onder-
steunen 

Wonen Werken 

Doelen Wegnemen 
financiële  
drempels  

Geïsoleerde 
mensen in    
burencontact 

Activeren als  
vrijwilligers in 
buurtruimte  

Talenten 
ontwikkelen 
en opgroeien 

Ontlasten en 
steunen van 
mantelzorgers 

Hulp bieden  
onvoldoende 
zelfredzamen 

Geen overlast 
en zelfstandig 
kunnen huren 

Vinden van 
(on)betaald 
werk 

Babbeluur en inloop 

Klussendienst in/bij woning  

Tuindienst 

Opruimploeg/schoonmaken 

Ontbijt/lunchcafé 

Kookclub 

Computer oefenlessen 

Conversatieles Nederlands 

Huiswerk/leesbegeleiding 

Formulierenbrigade 

Budgetadvies/besparen 

Schuldhulptoeleiding 

Bemiddeling huurschuld 

Sollicitatie/CV-begeleiding 

Begeleiden nieuwe bewoners 

Coachen vrijwilligers 

Coachen leerwerkplekken 

Coachen perspectiefbanen 
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Waarom een buurtwerkkamer? 

Activeren van kwetsbare bewoners, 
ook nieuwkomers, samen met 

krachtige buren, zodat bewoners 
trots zijn op wat ze goed kunnen, 
zich thuis voelen in hun buurt en 

meedoen in onze samenleving 



Unieke waarde(n) voor kwetsbare bewoners 

• Meedoen 

Zingeving.  
Gericht op  
alle vormen  
van werk. 

• Energiegericht 

Organisch en 
wederkerig.  
Iedereen kan  
iets wat een  
ander niet kan. 

• Eigenaarschap 

Baas in  
eigen ruimte. 
Kwetsbare 
bewoner heeft 
zelf de sleutel. 

• Drempelloos 

Knus en 
vertrouwd. 
Iedereen is 
direct welkom. 

Meedoen 

Drempelloos Eigenaarschap 

Energiegericht 



Unieke waarde(n) voor instanties 

Ontschotten 
en verbinden 

van alle 
leefdomeinen 
Alles in beeld 

Effectief 
bereiken    

van moeilijk 
bereikbare 

groepen 

Informeel, 
gericht en 
snel door 
verwijzen  

Op/afschalen 

Instanties 
besparen 
kosten en  
zijn goed-
koper uit 



Bewoners doen het zelf 

In 2016 werden de buurtwerkkamers 
bedreigd met sluiting 

Bewoners laten van zich horen 
en het geld komt er alsnog 



Meerwaarde woningcorporatie 

Voor woningcorporatie  
relevante activiteiten 

Effect op doelstellingen  
en bedrijfsvoering woningcorporatie 

Klussendienst  
aan en om de woning 

Prettiger wonen voor huurders 
Lagere kosten afhandelen vragen huurders  
Lagere mutatiekosten (minder uitwonen) 

Formulierenbrigade  
en budgetadvies (o.a. Bespaarmij) 

Lagere kosten afhandelen vragen huurders  
Voorkomen huurachterstanden 

Schuldhulptoeleiding Voorkomen oplopen huurachterstanden  
Lagere kosten huurderving 

Opruimploeg Schonere en prettigere woonomgeving 

Tuindienst Nettere woonomgeving 

Begeleiden nieuwe huurders,  
specifiek de statushouders 

Lagere kosten afhandelen vragen huurders  
Lagere kosten bestrijden onderhuur  

Bemiddeling bij huurachterstanden Lagere kosten huurderving  
Vermijden/lagere kosten huisuitzetting 

Alle activiteiten/diensten die 
participatie huurders bevorderen 

Prettiger wonen voor huurders 
Lagere kosten oplossen burenoverlast 
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Het team 

Medewerkers en (assistent) teamcoördinatoren: Ronald Andeweg, Jantje van 
Leeuwen, Yvonne van Baar, Jelle de Jong, Tes Schults, Carlien Oudejans, André 
van Berkum, Mavis Dhoeman, Dayenne Tempo, Angelique Slaghekke, Erwin 
Mulder, Jennifer Veltman, Jessie Hinten, Sabiet Balwantgir, Juriaan Otto 



Bestuur en coach 

Bestuur Buurtwerkkamer Coöperatie: 
Saskia Bedford (secretaris),  
Maurice Riesewijk (penningmeester) 
en Gert Dijkstra (voorzitter) 

Projectcoach 
Juriaan Otto 



Als bewonerscollectief 

Organisatie met gedeeld eigenaarschap  
 Deelnemers/gebruikers: ca. 300-700 per ‘kamer’  
 Vrijwilligers/sleutelbeheerders: ca. 20-40 per ‘kamer’  
 Medewerkers: 1 parttime professional + 3-6 werkplekken op 

perspectiefbanen (voor bewoners met beperkte loonwaarde 
en loonkostensubsidie + detacheringen op participatie-, 
leerwerk- en stageplaatsen) 

 Buurtwerkkamer Coöperatie = ondersteunend 
 Bewonersverenigingen = ogen en oren + financier in uren + 

opdrachtgever voor de Buurtwerkkamer Coöperatie 
 Woningcorporaties, uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars, 

fondsen en gemeenten = partner/financier in euro’s + 
opdrachtgever voor de Buurtwerkkamer Coöperatie 

Leden coöperatie = iedereen die met uren of euro’s investeert 



De leden van de coöperatie 

Algemene Leden Vergadering van de Buurtwerkkamer Coöperatie 
Amsterdam, december 2016 



Coördineren en ondersteunen 

Gebruikers 
vrijwilligers, bewoners/deelnemers en bewonersverenigingen 

Opdrachtgevers 
gemeente, woningcorporaties en bewonersverenigingen  

Buurtwerkkamer Coöperatie 

€ 
Afspraken  

  
= over inzet en 

resultaten 
Makelen 

  
= verbinden 
+ afspreken  

 
Service 

 
= teamcoördinatie + projectcoaching  

+ organiseren participatie- en werkervaringsplaatsen  
+ budgetbeheer + conflictbemiddeling  

Ontwikkeling 
 

= leren 
+ evalueren 

 
Werkgever 

 
= met ZZP 
+ arbeids-
contracten 

Medewerkers 
projectcoach, (assistent) teamcoördinatoren,  

SW begeleid werken en leerstageplaatsen 



Partners in de buurtwerkkamers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investering in euro’s 

Investering in uren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Buurtwerkkamer 
Coöperatie 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijwilligers op 
activiteiten 

Vrijwilligers op 
sleutelbeheer 

Bestuur 
bewoners 
vereniging 

Bestuur  
coöperatie 

Woning 
corporaties 

Gemeente 

Betaalde 
medewerkers 
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Buurtwerkkamer 
Coöperatie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Leden: > 100 uur > 6 maanden 
of bestuurslid of medewerker 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Leden: > € 1.000,- per jaar 
 
 
 
 

Gebruikers van 
activiteiten 

Vrijwilligers op 
activiteiten 

Vrijwilligers op 
sleutelbeheer 

Bestuur 
bewoners 
vereniging 

Woordvoerders 
bewonersgroep 

Bestuur  
coöperatie 

Woning 
corporaties 

Gemeente 

Uitkering  
instantie 

Fondsen 

Betaalde 
medewerkers 

Leveranciers 

Wijkorganisaties 

 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkings 
afspraak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkings 
afspraak 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschaps 
overeenkomst 

 
 
 
 
 
 
 



Partnerovereenkomst 

Ondertekenen overeenkomst met alle Amsterdamse 
partners in 2017: met drie bewonersverenigingen (CJM, 
MultiBron en De Handreiking) vier woningcorporaties 
(Stadgenoot, Ymere, Eigen Haard en Rochdale) en de 
gemeente Amsterdam 



Inkomsten en uitgaven ‘formeel + populair’ 
Buurtwerkkamers Amsterdam 2017  

Inkomsten 
 

Euro Uitgaven Euro 

Gemeente Amsterdam € 174.000,- Teamcoördinatoren  (TC) 3x € 106.500,- 

Woningcorporaties  € 80.000,- Projectcoach 1x  € 38.000,- 

Werk & Re-integratie Amsterdam (LKS) € 20.000,- Assistenten TC 3x  € 73.500,- 

Belastingdienst (btw retour) € 24.000,- Participatie- en leerwerkplekken € 11.000,- 

Eigen inkomsten € 6.000,- Organisatie, evaluatie, verantwoording, 
makelen partners & financieel beheer 

€ 22.500,- 

Huur/Telecom/GWE € 39.000,- 

Communicatie, training & opleiding, 
aanschaf inventaris & verbouwing  

€ 13.500,- 

Totaal Euro financiering 
 

€ 304.000,- Totaal Euro bestedingen incl. LKS € 304.000,- 

Tijdsinvestering bewoners/vrijwilligers  23.750 uren Omgerekend tegen WML € 8,80/uur  € 209.000,- 

Tijdsinvestering professional/vrijwilligers   1.600 uren Omgerekend tegen ZZP tarief € 35,-/uur  € 56.000,- 

Totaal Uren financiering 
 

25.350 uren Totaal Uren bestedingen in €  € 265.000,- 

Totaal Euro en Uren besteding in € € 569.000,- 



Begroting 2017  
Buurtwerkkamers Amsterdam 

 € 174.000  

 € 80.000  

 € 20.000  

 € 24.000  

 € 6.000  

 € 265.000  

Inkomsten 

gemeente Amsterdam 

Woningcorporaties 

Werk & Re-integratie Amsterdam 

Belastingdienst 

Eigen inkomsten 

Ureninvestering bewoners 

 € 191.000  

 € 38.000  

 € 22.500  

 € 39.000  

 € 13.500  

 € 265.000  

Uitgaven 

Ondersteunen bewoners 

Coachen teamleden 

Financieel beheer & organisatie partners 

Huur, telecom en GWE 

Handgeld, middelen & training 

Uitvoeren activiteiten bewoners 



Samen evalueren en leren 



Samen evalueren en leren 

En na afloop evalueren partners 
samen de overeenkomst 



Onze ambities in Amsterdam 

Amsterdamse gemeenteraad stemt in 
met uitbreiding van de buurtwerkkamers 
 
 Geplande uitbreiding in K- en G-buurt     
     in Amsterdam Zuidoost, begin 2018 
 Mogelijk nog elders in Amsterdam? 

Wethouder Vliegenthart 
in Amsterdam spreekt 
met de bewoners in de 
MultiBron, zomer 2017 



Onze ambities in Utrecht 

Opening buurtwerkkamer 2017 
en ondertekenen samenwerking  
in Leidsche Rijn met wethouder 
Everhardt en in Ondiep met 
wethouder Diepeveen 

Uitbreiding Utrecht 
 Inzet begin 2018 is een start in Zuilen 
 Mogelijk ook in Overvecht en Veldhuizen? 



Buurtwerkkamer: in welke buurten?     

PROBUURT 
Krachtige bewoners organiseren  

en mede financieren volledig 
zelf de buurtruimte 

WERKBUURT 
Kwetsbare en krachtige bewoners  

organiseren zelf met beperkte  
ondersteuning de buurtwerkkamer 

 
 
 

THUISBUURT 
Kwetsbare bewoners organiseren  
in zelfbeheer met ondersteuning  
de kleinschalige buurtwerkkamer 

 
 
 

ZOEKBUURT 
Kwetsbare en enkele krachtige  
bewoners organiseren zelf met  

ondersteuning de buurtwerkkamer 
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Lager 
Opgeleid 

Uitkering: 
Bijstand, AO, 
WW, AOW 

 
 
 
 
 
 



Kansrijke subwijken in Utrecht? 
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Onze vragen 

 Wat kan beter? 
 

 Waar liggen kansen?  
 

 Hoe zou u met ons willen meedoen?  
 

 Hoe zouden wij met u kunnen meedoen?  


