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Een krachtig concept in een kwetsbare buurt
Uit de knel, samen actief in de buurt, op weg naar werk
De BuurtWerkKamer is veel meer dan een ruimte in de buurt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In een
BuurtWerkKamer - Buurt en Werk in één Kamer - draait alles om het activeren van kwetsbare bewoners uit de buurt,
inclusief degenen die er net zijn komen wonen. Dit gebeurt onderling, samen met krachtige bewoners en een
minimale professionele ondersteuning. ‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’ vormt de kern van onze aanpak.
Kwetsbare bewoners helpen elkaar met iets waar ze goed in zijn. Het maakt trots iets te kunnen waarmee een andere
bewoner of de buurt echt geholpen is. Door de activiteiten in een BuurtWerkKamer voelen bewoners zich thuis in hun
buurt en doen ze mee in de samenleving. Tegelijk is de BuurtWerkKamer effectiever en goedkoper dan welke andere
aanpak dan ook. En instanties besparen aanzienlijk op hun uitvoeringskosten.

Het succes van de BuurtWerkKamer
De BuurtWerkKamer is een concept dat zich heeft bewezen. In 2011 startte de eerste BuurtWerkKamer. Inmiddels
draaien er drie BuurtWerkKamers in Amsterdam (Holendrecht, Venserpolder, H-buurt) en twee in Utrecht (Leidse Rijn en
Ondiep). Van een BuurtWerkKamer maken 300 tot 700 buurtbewoners gebruik. Steeds in kwetsbare buurten, met
relatief veel bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bewoners bij wie een gestapelde problematiek kan
spelen van armoede, problematische schulden, een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid, slechte beheersing
van de Nederlandse taal, sociaal isolement en/of persoonlijke beperkingen. Toch is deze groep bewoners in staat in een
BuurtWerkKamer een nieuwe start te maken.

'Ik was het zat om een bsn-nummer te zijn'
Mirelly Isenia (Willemstad, Curacao, 1976)
‘Toen ik in 2012 bij BuurtWerkKamer Casa Jepie Makandra (CJM) aanklopte, zat ik
misschien wel op het diepste dieptepunt van mijn leven. Ondanks het feit dat ik
onder ‘beschermd bewind’ zat en feitelijk geen zeggenschap meer had over mijn
eigen geld, liep alles helemaal vast en kon ik geen kant meer op. Als alleenstaande
moeder van twee kinderen kon ik op niemand meer terugvallen. Schulden, slechte
gezondheid, een onbegrijpelijke ruzie met de buren, het roer moest om. En toen liep
ik Sandra van CJM tegen het lijf. Een vrouw die dit niet alleen allemaal persoonlijk
had meegemaakt, maar er zelf ook nog middenin zat, én zelf op zoek ging naar de
oplossing met haar eigen ervaringsdeskundigheid als sterkste wapen.
Opeens werd er écht naar mij geluisterd. Misschien 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. Het was 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 lid van het bestuur van de
bewonersvereniging (en ben dat nog steeds!). BuurtWerkKamer CJM is mijn tweede huis geworden.’
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Wat gebeurt er allemaal in een BuurtWerkKamer?
In de BuurtWerkKamer ondersteunen bewoners elkaar met hun eigen talenten en ervaringsdeskundigheid.
Ze organiseren zelf iets, of samen met anderen. En als het kan zetten ze van daaruit de stap naar (betaald) werk.
Naast sociale activiteiten, zoals een babbeluur, ontbijt/lunchcafé of empowermentgroep, organiseren zij diensten,
bijvoorbeeld oefenlessen computervaardigheden, een klussendienst voor in en om huis, lessen Nederlandse taal, een
formulierenbrigade, schuldhulptoeleiding en budgetadvies. Voor een persoonlijk inkijkje in wat in een BuurtWerkKamer
gebeurt, verwijzen we u naar de facebook-pagina’s/websites van de BuurtWerkKamers (via www.buurtwerkkamer.nl).

Unieke aanpak
De kracht van een BuurtWerkKamer zit in een uniek samenspel van vier factoren. Deze combinatie maakt dat kwetsbare
bewoners zich welkom voelen, binnenlopen én in de buurt actief worden.
1.Drempelloos
Voor de meeste bewoners is een buurthuis al snel te ver weg, te groot en onpersoonlijk. Het staat vaak letterlijk en
figuurlijk op te grote afstand van hun eigen leefwereld. De locatie van een BuurtWerkKamer wordt daarom met zorg
gekozen. Het zijn ruimtes van nog geen 100 m² groot, op een goed bereikbare en zichtbare plek in de buurt.
De buurtbewoners richten de ruimte zelf in. Want als het er vertrouwd en knus uitziet, ga je vanzelf eens binnen kijken.
Ook nemen bewoners die er al komen hun buren mee, een goed voorbeeld van een sociale netwerkbenadering. Je treft
er geen balie aan. Je ontvangt geen intakeformulier. Er is geen professional, die je enthousiast probeert te maken voor
een bestaande activiteit. Een nieuwe bezoeker krijgt eerst iets te drinken aangeboden. Vragen komen dan vanzelf.
2.Eigenaarschap
‘Het is van ons. Zo voelt dat. Dat heb je bij een buurthuis niet,’
zei een bewoner tijdens de officiële opening van een van de
kamers. Iedere BuurtWerkKamer start met een lege ruimte,
die de buurtbewoners zelf gebruiksklaar maken. Dat betekent
dat schoonmaken, schilderen of het leggen van een vloer op
hun initiatief gebeurt. De spullen die nodig zijn voor de
inrichting kopen de bewoners bij de kringloop of halen ze op in
de buurt. Van meubel tot magnetron, van servies tot schilderij.
Zo ontstaat een soort thuis, waarvoor de bewoners zich
verantwoordelijk voelen. De actieve bewoners zijn sociaal
eigenaar: ze investeren uren en bepalen zelf waaraan. In de
BuurtWerkKamer zijn zij de baas. Iedereen die iets wil doen
voor de buurt kan een sleutel krijgen en zelf beslissen wanneer
de kamer open is. De actieve bewoners zijn samen met de
financiers, die investeren in euro’s (zoals gemeenten, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars en –
instellingen en particuliere fondsen), de leden én opdrachtgevers van de ondersteunende BuurtWerkKamerCoöperatie.
3.Energiegericht
‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’ is ons motto. Iemand die zelf schulden heeft ervaren, kan een buurtgenoot
met schulden vaak goed op weg helpen in het woud van organisaties en hulpverleners. Iemand die geen keukenkastje
kan ophangen, kan misschien wel een ander Nederlands leren. Of andersom. Bij de BuurtWerkKamer gaan steun halen
en talenten inbrengen hand in hand. Het onderlinge helpen ontstaat op een organische manier. Niet vraaggericht, niet
aanbodgericht, maar energiegericht: wat vind je leuk om te doen voor een ander of voor de buurt? Kwetsbare mensen
kunnen elkaar bij uitstek helpen. Ze snappen als geen ander dat je vast kunt lopen bij instanties, met een andere ‘taal’,
een ‘vreemde’ logica. Hun ervaringen zijn uitermate waardevol en niet langer iets om zich voor te schamen (het peer-topeer-principe). En mocht het onderling niet lukken, dan denkt een professional mee. Maar alleen als dat echt nodig is.
Want te snel helpen maakt passief en afhankelijk. En dat is een gemiste kans.
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4.Meedoen
Iedereen die met de BuurtWerkKamer kennismaakt, wordt vanaf het begin aangemoedigd om op zoek te gaan naar iets
wat diegene leuk vindt om te doen en goed kan. Dit brengt ons bij de vierde belangrijke succesfactor van de
BuurtWerkKamer: de voortdurende focus op alle vormen van werk. In de BuurtWerkKamer zetten bewoners zich in voor
de buurt op een manier die bij hen past. Merken dat je iets kunt waar een ander of de buurt echt mee geholpen is, geeft
zelfvertrouwen en maakt trots. Waardering krijgen is de motor om er plezier in te houden. En soms worden grenzen
verlegd. Zo kan een kookclub uitgroeien tot een cateringbedrijf. Bijles geven aan kinderen uit de buurt kan uitmonden in
hulp op een basisschool. Maar ook met een persoonlijke beperking, arbeidsongeschiktheid of een – volgens instanties 'grote afstand tot de arbeidsmarkt' zijn er mogelijkheden. In de BuurtWerkKamer werken buurtbewoners op participatieplaatsen, leerwerkplekken en perspectiefbanen. De BuurtWerkKamer is een leerwerkbedrijf in een nieuw jasje.

'Nu ben ík degene die de mensen belt en achter ze aanzit!'
Indira Tineo Liriano (Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, 1971)
‘Op mijn twintigste kwam ik naar Nederland, mijn broertje achterna. Hij was al eerder
naar de Bijlmer vertrokken. Na de geboorte van mijn zoon kreeg ik depressieve klachten
en zware hoofdpijnen. Daardoor heb ik lange tijd stevige medicatie gebruikt. Ik heb
gelukkig nooit langdurig stilgezeten. Toch ontstonden er de afgelopen jaren vervelende
schulden. De oorzaak is eigenlijk best wel triest, want van nature ben ik helemaal geen
onverantwoordelijk persoon. Ik had gewoon werk. Maar toen de vader van mijn
kinderen mij tijdens mijn tweede zwangerschap verliet, woonden we in een soort van
pension. Omdat ik mij daar formeel niet mocht inschrijven, kon ik geen uitkering
aanvragen. Ik ben toen echt tegen de muren van het systeem aangelopen en ik heb in
die tijd ook wel veel ruzie gemaakt. Maar ik was ten einde raad!
Twee jaar geleden kwam ik bij BuurtWerkKamer De Handreiking terecht. Ik werd opgevangen en begeleid door coördinator
Jennifer. Wat een verademing! Zij belde mij rustig iedere keer opnieuw op om te vragen waarom ik er niet was. Dat hielp zo!
Ik voelde me weer gezien en gewaardeerd. En nu help ik anderen met hun haar en ik kook voor de buurt. Voor mijn gevoel
maak ik hier een nieuwe start. En het grappige is dat ik nu doe bij mensen wat Jennifer in het begin bij mij deed.
Ik bel mensen op en vraag hoe het met ze gaat. En dan nodig ik ze uit vooral weer terug te komen. En wat het nog mooier
maakt: ik ben bijna helemaal verlost van hoofdpijnen en depressies. Dat heb ik echt te danken aan de BuurtWerkKamer.’

En wat schieten instanties op met een BuurtWerkKamer?
Voor de gemeente, woningcorporatie, uitkeringsinstantie, zorginstelling en zorgverzekeraar heeft een BuurtWerkKamer
vier belangrijke én unieke voordelen.
1.BuurtWerkKamer bereikt ‘moeilijk bereikbare’ bewoners
De unieke buurtwerkkamer-aanpak spreekt bewoners aan die bij instanties te boek staan als 'moeilijk bereikbaar' of als
zorgmijder. Juist deze groep komt in de BuurtWerkKamer samen en velen van hen zetten zich actief in voor de buurt.
2. Doorverwijzen kan informeel, gericht en snel
Instanties kunnen uiterst laagdrempelig
doorverwijzen naar een BuurtWerkKamer
(afschalen). Een afspraak maken of het invullen
van formulieren is niet nodig. Iedereen kan
meteen terecht.
Andersom kunnen de bewoners in de
BuurtWerkKamer door ervaringsdeskundigheid
snel en gericht verwijzen naar de officiële
instanties. Op een informele en persoonlijke
manier nemen zij een buurtgenoot als het ware
aan de hand en overbruggen zo de kloof met een
instelling (opschalen).
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3. Alles in beeld
De hulp en ondersteuning in de BuurtWerkKamer kent geen schotten. Problemen komen namelijk nooit alleen. Geen
enkele dienst of activiteit in de BuurtWerkKamer bestrijkt maar één leefdomein; vaak komen er wel vier of vijf
leefdomeinen tegelijk aan bod. Dit betekent dat in de BuurtWerkKamer een goed beeld bestaat van alles wat bij een
bewoner speelt. Voor een instantie is dat een uitkomst. Wanneer een probleem ontstaat met een klant, cliënt of huurder
kan overleg met de BuurtWerkKamer verkeerde beslissingen voorkomen en zorgen voor een oplossing die iedereen het
beste past.
4.Goedkope aanpak bespaart instanties uitvoeringskosten
De BuurtWerkKamer is een nuldelijns voorziening. Bewoners helpen elkaar en lossen veel onderling op, zonder
professional en voordat een officiële instantie eraan te pas komt. Zoals de hulp bij het invullen van een lastig formulier,
de uitleg bij een moeilijk geformuleerde brief, het bereiken van de juiste persoon bij een instantie, de bemiddeling bij
een huurachterstand of het repareren van een afvoer. Al deze activiteiten ontlasten instanties. Het voorkomt klachten,
ergernis en een ingewikkeld contact tussen bewoner en organisatie. De gemeente ontvangt goed ingevulde aanvragen,
de woningcorporatie wordt niet meer voor iedere reparatie gebeld, overlast vermindert, schulden nemen af, een
huisuitzetting kan worden voorkomen, en uitkeringen en zorgkosten gaan omlaag. Kortom: de BuurtWerkKamer heeft
een prachtig verdienmodel en bespaart gemeenten, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars en
zorginstellingen geld.
'Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Het geeft me veel voldoening.'
André van Berkum (Amsterdam, 1961 )

Met staatssecretaris Jetta Klijnsma, vanwege
zijn perspectiefbaan bij de BuurtWerkKamer.

‘Ik werk hier inmiddels al drie jaar. Het doet me goed, het streelt mijn ego (lacht)
en mensen worden er blij van! Door BuurtWerkKamer MultiBron gaat de buurt
ook weer vooruit, de mensen kunnen hier dingen halen: hulp, informatie, een
duwtje in de goede richting. Maar mensen komen ook dingen brengen, iets
terugdoen voor hun woonomgeving, hier in de Venserpolder. Je krijgt wat en je
geeft wat terug. Een mevrouw komt hier elke week breien; valt onze vaste kok uit,
dan gaat zij in de keuken staan. Je doet het voor elkaar, voor de buurt en zo wordt
het heel simpel leuk. Een buurvrouw van mij zat echt helemaal alleen sinds haar
man opgenomen was in een bejaardenhuis. Ik wist dat ze heel goed was met
handwerken en heb echt mijn best gedaan om haar uit haar huis te trekken, zodat
ze niet zo vaak alleen zat. Ze heeft wel familie, maar druk, druk, je weet wel.
Ze leidt nu elke week een activiteit met 15 mensen gemiddeld. Die hangen aan
haar lippen, sommigen komen tussendoor bij haar thuis. Ik heb zelf 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. Het geeft
me veel voldoening.’

Wilt u in uw stad ook een BuurtWerkKamer?
Is uw interesse gewekt in het concept BuurtWerkKamer? Wilt u weten hoe u als gemeente, woningcorporatie of andere
instantie een rol kunt spelen in dit win-winmodel voor bewoners en instanties? We vertellen u er graag meer over.
Meer weten?
Kijk op www.buurtwerkkamer.nl. Of stuur een mail naar info@buurtwerkkamer.nl.
Bellen kan ook. Juriaan Otto, projectcoach bij de BuurtWerkKamers: 06 - 1402 1203 of Gert Dijkstra, bestuursvoorzitter
BuurtWerkKamerCoöperatie: 06 - 1437 6116.
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