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Samenvatting
Nieuwe kansen met de BuurtWerkKamer ©
Hoe bereiken we wél bewoners die thuis zitten? Hoe brengen we deze bewoners wél met elkaar in
contact? Hoe kunnen we kwetsbare - en krachtige - bewoners juist wél elkaar laten helpen? 1
Daar is energie en ruimte voor nodig. Een kleinschalige en laagdrempelige buurtruimte 'om de hoek' biedt
die. Dat is de ervaring met de buurtwerkkamers. 2
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
talent en 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.
Waardevol voor bewoners én 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 - en krachtige 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, in het bijzonder de nieuwe Nederlanders met een pas verkregen verblijfsvergunning.
Van 'kale' ruimte naar een bruisende 'kamer' in zelfbeheer bij bewoners
De buurtwerkkamer start met een 'kale' (winkel)ruimte. Juist dan blijkt dat bewoners meer kunnen dan
vooraf bedacht, ook kwetsbare bewoners met 'gestapelde problemen'. Met activiteiten die bewoners zelf
willen en waar energie in zit. Binnen een jaar beheren bewoners de 'kamer' zelf.
Zo werkt het reeds vanaf 2011 in drie buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost. Ondersteund door
BuurtWerkKamer Coöperatie, een werkverband van bewoners/vrijwilligers en professionals, actief in de
buurten Venserpolder, H-buurt en Holendrecht/Reigersbos; vanaf 2018 ook in de K- en G-buurt.
Unieke samenwerking van organisaties en bewoners
In de buurtwerkkamer nemen honderden bewoners deel aan de activiteiten of maken gebruik van de
diensten, georganiseerd door tientallen vrijwilligers/bewoners. Dat alles wordt ondersteund door
'sleutelbewoners' en de BuurtWerkKamer Coöperatie en vastgelegd in een samenwerkingsafspraak met
alle opdrachtgevers en financiers. Dat zijn zowel de vertegenwoordigers van de deelnemers die er uren in
steken, namelijk de bewonersvereniging c.q. bewonersgroep waarmee we in de KG-buurten gaan samen
werken, als ook de organisaties die er geld in steken, zoals de woningcorporaties Rochdale, Ymere en De
Key, als ook van de uitkeringsinstantie Amsterdam Werk en Re-integratie en van stadsdeel Amsterdam
Zuidoost c.q. de gemeente Amsterdam. Daarmee is de buurtwerkkamer een unieke samenwerking op
wonen, informele zorg, armoedebestrijding, participatie, werken en welzijn.
Starten van een buurtwerkkamer in en voor de G- en K-buurt
In het noorden (MulitBron), het westen (De Handreiking) en het zuiden (CJM) van Zuidoost bevinden zich
reeds buurtwerkkamers. Met dank aan de steun van velen en het besluit van de gemeenteraad om ruimte
vrij te maken voor een vierde buurtwerkkamer kunnen we nu ook in het oosten starten (K- en G-buurt).
Enkele potentiële locaties zijn in beeld en met enkele bewonersgroepen zijn we ons aan het verbinden.
Inzet is om eind 2017 met hen - en met steun van stadsdeel en woningcorporaties - een locatie te kiezen.
Bijdrage van partners in 2018
De totale kosten voor de nieuw te starten buurtwerkkamer in de K- en G-buurt bedraagt € 114.624,-.
Daarmee kunnen we de kamer verantwoord en veilig draaien. 3 De gevraagde bijdrage van stadsdeel
Amsterdam Zuidoost c.q. gemeente Amsterdam in 2018 komt uit op € 67.000,-.
De overige benodigde € 177.044,- wordt gefinancierd door woningcorporaties, instellingen, fondsen en
eigen inkomsten. De vrijwilligersuren in de buurtwerkkamers vertegenwoordigen ook een (geld)waarde,
namelijk minimaal € 68.700,-; dit door de inzet van de vrijwilligersuren te waarderen op WML. 4
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1. Een 'aanbod'
Stadsdeel Zuidoost, in het bijzonder de K- en G-buurt, hebben volgens de initiatiefnemers baat bij een
BuurtWerkKamer ©, met als doelstelling:
"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"
Waarom dit aanbod?
Allereerst omdat de buurtwerkkamer voorziet in een behoefte bij minimaal 5.000 kwetsbare bewoners in
deze buurten. Een tweede belangrijke reden is dat een dergelijke voorziening als de buurtwerkkamer zich
in de afgelopen jaren heeft bewezen (2011-2017) en heeft laten zien 300 tot 700 unieke gebruikers te
kunnen bereiken (per locatie/buurtwerkkamer), mede georganiseerd met de inzet van bijna 150 actieve
bewoners/vrijwilligers zelf. Derde motief is dat de buurtwerkkamer wordt gedragen door en 'eigendom' is
van de buurtbewoners waar het om gaat. Ook hebben we laten zien dat we met relatief weinig middelen
en een gerichte professionele ondersteuning effectief en efficiënt zijn. Ten slotte, is de buurtwerkkamer
aanvullend op en verbindend met alle bestaande voorzieningen in de wijk, zoals de inzet van POZO en
Venzo, de buurthuizen van PBAZO, de activiteiten van SWAZOOM en de schuldhulpverlening bij MaDi.
Daarmee is de buurtwerkkamer als nuldelijnsvoorziening 5 een ideale en unieke verbindende schakel voor
alle kwetsbare bewoners in Zuidoost die behoefte hebben aan een eigen plek in de buurt, om elkaar te
leren kennen, elkaar te helpen, om weer vertrouwen te krijgen in eigen kunnen en in de wereld om hen
heen - en om samen activiteiten te ondernemen, waar ze zelf in geloven en eigen talenten in kwijt kunnen
dan wel kunnen ontwikkelen en die ook bijdragen aan een veilige en prettige buurt.
Voor wie?
Een buurtwerkkamer is een unieke coproductie van kwetsbare en krachtige bewoners, van zowel
bewoners als professionals, van mensen met een beperking en van nieuwe buren, zoals de statushouders
met een recente verblijfsvergunning op zoek naar nieuwe contacten en kansen. De actieve
vrijwilligers/bewoners zijn samen lid en eigenaar van de ondersteunende Buurtwerkkamer Coöperatie.
Daarmee is de buurtwerkkamer in zijn aanpak een unieke samenwerking van iedereen die meedoet.
De financiers, zoals de woningcorporaties, uitkeringsinstanties en gemeente, mogelijk ook in de toekomst
ook zorgverzekeraars hebben baat bij de inzet van de buurtwerkkamer. Zij besparen allen met een
investering in de buurtwerkkamer cash geld op de eigen uitgaven. Dat kan in belangrijke mate de basis
zijn voor een financiële bijdrage in de kosten van de buurtwerkkamer in de KG-buurten in Amsterdam
Zuidoost.
Wie zijn de initiatiefnemers van dit aanbod?
De auteurs van dit aanbod zijn werkzaam bij de Buurtwerkkamer Coöperatie, een initiatief van enkele
professionals, ervaringsdeskundigen en bewoners, actief bij en met de drie bestaande buurtwerkkamers
in Amsterdam Zuidoost, als ook met het starten van een nieuwe buurtwerkkamer in de KG-buurten. 6
De initiatiefnemers willen de waarde van de buurtwerkkamers op meerdere plaatsen aanbieden, elke
keer in maatwerk, volledig aangepast aan de lokale situatie en altijd samen met bewoners en
bewonersverenigingen, als ook andere aanwezige partners in de buurt. Het voorliggende aanbod is een
coproductie met enkele betrokken en actieve bewoners uit de KG-buurten, als ook met steun van onze
partners bij de betrokken woningcorporaties, namelijk Ymere, Rochdale en De Key.
Het starten van de vierde buurtwerkkamer in Zuidoost
In samenwerking met o.a. reeds actieve bewoners en in goed overleg met betrokkenen bij de
woningcorporaties Ymere, Rochdale en De Key, als ook met de verantwoordelijke professionals bij
stadsdeel Zuidoost kunnen we in de K- en G-buurt een vierde buurtwerkkamer starten. Daarmee kunnen
ook bewoners in de KG-buurten en directe omgeving nog directer en laagdrempeliger gebruik gaan
maken van deze voorziening. Zodoende wordt de buurtwerkkamer bereikbaar voor iedereen in stadsdeel
Zuidoost. Eind 2017 kan een passende locatie voor deze vierde buurtwerkkamer worden gekozen zodat
direct begin 2018 deze buurtwerkkamer kan worden geopend.
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2. Locaties en werkgebied
Werkgebied van de buurtwerkkamers is geheel stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Met de vierde
buurtwerkkamer kunnen alle kwetsbare bewoners in het gehele werkgebied nog veel beter worden
bereikt omdat dan alle buurten op loop- of korte fietsafstand van een buurtwerkkamer liggen.

Bestaande buurtwerkkamers zijn:
 Casa Jepie Makandra (sinds maart 2011) in Reigersbos (noord) met als werkgebied vooral
Holendrecht, Reigersbos en Gein.
 MultiBron (sinds februari 2013) in Venserpolder (winkelcentrum) met als werkgebied vooral
Venserpolder en daarnaast ook de D- E- en F-buurt.
 De Handreiking (sinds maart 2014) in de H-buurt met als werkgebied vooral de H-buurt zelf.
Het starten van de vierde buurtwerkkamer (direct begin 2018):
 Een buurtwerkkamer in de K- en G-buurten in combinatie met een bestaand bewonersinitiatief.
In het werkgebied is de doelgroep sterk vertegenwoordigd. Een buurtwerkkamer is een 'plek' voor
kwetsbare bewoners, naast krachtige (en nieuwe) bewoners, met vaak een uitkering en laag opgeleid.
Juist in de buurten van en rondom de buurtwerkkamers is sprake van percentages uitkering en laag
opgeleid die boven het gemiddelde van Amsterdam Zuidoost liggen (en ver boven heel Amsterdam). 7
De buurtwerkkamer is een volledig 'integrale plek' in de buurt. De gebruikers/deelnemers en de
activiteiten en diensten richten zich op alle negen zogeheten 'doelgroepen WMO'. 8
Dus op ouderen (in een isolement, zwakke gezondheid, armoede en/of weinig mobiel), waar dat kan ook
op bewoners met een GGZ-indicatie (waarvoor de buurtwerkkamer een nuldelijns begeleiding biedt en
een vorm van dagbesteding is), de groep LVB (eveneens op nuldelijns begeleiding en dagbesteding),
specifiek zwaarbelaste vrouwen (in alleenstaand ouderschap en/of met multiproblem) en de oudere
mannen 55+ (met multiproblem). De buurtwerkkamers richten zich voor de volle 100% op het versterken
van vrijwilligerswerk en van lokale organisaties, het bevordert de gezondheid van volwassenen in de
meest brede zin en biedt een platform en netwerk in de buurt voor informele zorg.
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3. Meerwaarde buurtwerkkamer
De buurtwerkkamer heeft zich bewezen in Amsterdam. Met nog geen 100 m2 ruimte en opgeteld slechts
één parttime professional maken - per locatie - meer dan 500 kwetsbare buurtbewoners er actief gebruik
van. Een groep van meer dan 10 tot 20 bewoners - per locatie - heeft de sleutel; ze draaien de kamer
volledig in zelfbeheer. Minimaal 10 tot soms meer dan 40 bewoners/vrijwilligers organiseren er zelf de
activiteiten. Woningcorporatie, zorgverzekeraar, uitkeringsinstantie en gemeente verdienen er cash geld
mee. Daarmee is de buurtwerkkamer zowel klantgericht en effectief als ook efficiënt.
Sinds 2011 zijn de buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost in zelfbeheer bij kwetsbare bewoners, samen
met krachtige en nieuwe bewoners. Steeds in zeer kwetsbare buurten, met veel bewoners met een
uitkering, een grote afstand tot de arbeidsmarkt, laag opgeleid en veelal ook met een 'gestapelde
problematiek' van schulden, sociale uitsluiting en/of persoonlijke beperkingen. Toch is deze groep
bewoners in een buurtwerkkamer in staat een nieuwe start te maken.
Een concept dat werkt
Bewoners met een beperkt sociaal netwerk maken er contact met de buren. Bewoners met een beperkte
loonwaarde vinden er een nieuwe weg naar werk, veelal vrijwilligerswerk en soms ook betaald werk.
Bewoners met schulden helpen er elkaar. Bewoners met een vraag krijgen er een antwoord. En bewoners
die iets kunnen zetten dat in en helpen daarmee hun buren, bijvoorbeeld met het invullen van een
formulier, het repareren van een keukenkastje of het oefenen met de Nederlandse taal.
Hoe het werkt: zie bijlage A. Wat maakt dat juist deze groep van kwetsbare buurtbewoners in de
buurtwerkkamer wél actief wordt, de kamer wél als een eigen kamer ziet, zich thuis gaat voelen in de
eigen buurt en juist in de buurtwerkkamer ontdekt dat ze wel iets waard zijn en iets kunnen?
Lees er meer over in de persoonlijke verhalen van enkele actieve vrijwilligers/bewoners in bijlage B.
'Het geheim van de kok'
De buurtwerkkamers in Amsterdam laten zien dat vier ingrediënten het verschil maken (zie bijlage C):
Drempelloos
Om te beginnen is de ruimte 'om de hoek' en 'zonder drempel'. Voor kwetsbare buurtbewoners is een
groot buurthuis twee buurtjes of vier straten verder echt te ver weg of niet toegankelijk. Alleen als je er
heel gemakkelijk langs kunt, kunt zien dat het klein en vertrouwd is, ga je eerder naar binnen. Bij de start
is de buurtwerkkamer een kale ruimte, die bewoners volledig zelf invullen, van magnetron tot prikbord.
Alle meubels in de ruimte en posters aan de muur komen van mensen zelf. Er is geen balie of ingewikkeld
intakeformulier en je kunt er altijd even gaan zitten en een vraag stellen. Geen professional die je direct
ronselt voor een activiteit, maar er is een andere buurtbewoner die vraagt wat je zelf wilt of kunt. Of met
wie je gewoon eerst even koffie drinkt.
'Van ons'
De ruimte is volledig van bewoners zelf. Ze zijn er niet te gast of op bezoek. Een groep van tien tot twintig
bewoners, kwetsbaar en krachtig, hebben er zelf de sleutel van en bepalen zelf wanneer de kamer open
is. Het gaat verder. De bewoners zijn sociaal eigenaar en investeren in de buurtwerkkamer met eigen
uren. Daarom zijn ze samen met de financiers, die met euro's investeren, ook samen opdrachtgever voor
de ondersteunende Buurtwerkkamer Coöperatie die enkele professionele services levert, zoals bij de
administratie, met coaching, teamcoördinatie en in het bemiddelen bij conflicten.
Iedereen kan iets: energiegericht
Een derde belangrijk ingrediënt is de filosofie dat kwetsbare bewoners het zelf kunnen. Iemand met
schulden heeft veel verstand van schulden. Iemand die geen keukenkastje kan ophangen kan wel weer
heel goed iemand Nederlands leren spreken. Of andersom. Professionals willen graag helpen, maar
maken daarmee snel afhankelijk. Daag de bewoner uit. Laat alleen, als blijkt dat het even niet lukt, een
professional meedenken en ondersteunen. Zo wordt de ervaringsdeskundigheid, ook van kwetsbare
bewoners, maximaal benut en staat de 'voor en door aanpak' centraal, waarin bewoners steun kunnen
halen en talenten inbrengen. Dat is niet vraaggericht noch aanbodgericht maar eerder 'energiegericht'.
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Samendoen: ook gericht op werk
Ten slotte, een vierde ingrediënt en belangrijke voorwaarde voor succes. Onderken dat, net als nagenoeg
wij allemaal, ook kwetsbare buurtbewoners op zoek zijn naar persoonlijke groei en ontwikkeling. Ook zij
willen, net als anderen, iets kunnen betekenen voor een ander en daarin gezien en gewaardeerd worden.
Indien dat mogelijk is, ook in een betaalde baan. Veelal wel parttime en flexibel, bijvoorbeeld op een
participatieplaats of in een perspectiefbaan vanwege een beperking die fulltime werken onbereikbaar
maakt, of door een '(te) grote afstand tot de arbeidsmarkt' als gevolg van bijvoorbeeld een (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid.
Vandaar dat de buurtwerkkamer niet alleen koffie schenkt of een ontbijtcafé organiseert, maar ook bezig
is met het 'samendoen', met het actief worden in de buurt, met je buren, gericht op een activiteit die
iemand fijn vindt om te doen, ook kan doen en wat mogelijk een begin van betaald werk kan zijn.
Vandaar dat het geen buurtkamer is, maar net iets meer, namelijk een buurtwerkkamer. Daarin is ruimte
voor beschut werk (met o.a. SW-plaatsen), participatie- en leerwerkplekken, als ook voor betaald werk
met een beperkte loonwaarde (en loonkostensubsidie - al dan niet tijdelijk) in een 'perspectiefbaan'.
Samengevat in één figuur:

Unieke meerwaarde van de buurtwerkkamer

Drempelloos:
Direct welkom, zelf
de ruimte maken

Eigenaarschap:
Kwetsbare bewoners
zijn zelf eigenaar

Activeren van alle kwetsbare bewoners, samen met
krachtige en nieuwe bewoners, zodat zij zich deel voelen
van de buurt en kunnen meedoen in onze samenleving
Samendoen:
Naast ontmoeten,
gericht op werk

Energiegericht:
Alleen datgene doen
waar energie in zit

BuurtWerkKamer Coöperatie © 2016
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4. De betekenis voor Amsterdam Zuidoost
Een buurtwerkkamer is van, voor en door buurtbewoners. Tegelijkertijd is zij waardevol voor gemeente,
woningcorporatie, zorgverzekeraar, zorginstelling 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. De buurtwerkkamer is niet alleen een plek waar bewoners
met elkaar koken, samen wandelen of een buurtontmoeting organiseren, maar ook een plek waar zij
elkaar helpen met de problemen thuis, zoals met het toeleiden naar schuldhulpverlening bij
problematische schulden en soms wordt er direct bemiddeld bij huurachterstanden.
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, inclusief de 'statushouders' ofwel de nieuwe Nederlanders met een recent
verkregen verblijfsvergunning.
Klantgericht en efficiënt!
Daarmee is de buurtwerkkamer niet alleen effectief en klantgericht maar tegelijkertijd bespaart de
buurtwerkkamer ook cash geld voor woningcorporaties, zorgverzekeraars, uitkeringsinstantie en
gemeente en sluit het aan op de behoefte van integrale buurtteams en uitkeringsinstanties die cliënten
een plek willen bieden waar ze een start kunnen maken in de eigen buurt. Omdat de buurtbewoners
elkaar vooral helpen en de kamer volledig in zelfbeheer is kan worden volstaan met een beperkte
ondersteuning van betaalde professionals. Dat is zowel klantgericht als efficiënt.
Reflectie eind 2015
Eind 2015 hebben stadsdeel Zuidoost en de vier betrokken woningcorporaties Ymere, Rochdale,
Stadgenoot en Eigen Haard het functioneren van de drie bestaande buurtwerkkamers indringend
geëvalueerd. Na vijf jaar pionieren, zo was de conclusie, werd het tijd voor een professionele doorstart.
Op basis van het aanbod 9 van Buurtwerkkamer Coöperatie - samen met de drie bewonersverenigingen werden nieuwe afspraken vastgelegd in een 'samenwerkingsafspraak' die begin 2016 gezamenlijk is
ondertekend, door zowel de financiers (woningcorporaties en stadsdeel Zuidoost) als ook door degenen
die er in investeren met eigen uren, vertegenwoordigd door de drie betrokken bewonersverenigingen.
Inzet was om het volgende te bereiken:
 de drie buurtwerkkamers blijven open en de continuïteit is geborgd,
 het professioneel versterken van de ondersteuning bij de drie buurtwerkkamers,
10
 het realiseren van alle adviezen uit de MKBA-rapportage voor CJM en
 het behouden van draagvlak en steun van bewoners(verenigingen) in de doorstart.
Eind 2016 bleken deze doelen grotendeels gerealiseerd. De buurtwerkkamers zijn blijven draaien, sterker
nog, ze zijn blijven groeien, zoals is te zien in de aantallen gebruikers en in de resultaten.
De professionele ondersteuning is versterkt, o.a. met de inzet van duidelijke taakomschrijvingen voor de
medewerkers, afspraken met de vrijwilligers, duidelijke transparante protocollen voor het handgeld en de
kascontrole, goede afspraken over de te bereiken resultaten, regelmatig overleg met vertegenwoordigers
van de financiers en met het regelmatig communiceren over de voortgang en de activiteiten met
nieuwsbrieven in de buurt, via facebook en op de websites (zoals ook op www.buurtwerkkamer.nl).
Destijds, in de zomer van 2015, werd al heel zichtbaar dat bewoners/vrijwilligers echt gaan voor het
continueren van de buurtwerkkamers in Zuidoost. Uit bezorgdheid over het voortbestaan er van hadden
11
bewoners een petitie aangeboden aan stadsdeel en woningcorporaties. Het was een belangrijke impuls
om te blijven investeren in de buurtwerkkamers. Na een dreigende sluiting na de zomer van 2016
herhaalde zich dit opnieuw: massaal trokken de bewoners in een optocht met 'potten, pannen en
spandoeken' - gefilmd door AT5 en SBS6 - naar het stadsdeelkantoor, de Stopera en de raadscommissies
bij de gemeente Amsterdam. Opnieuw liet dat goed zien hoe krachtig deze kwetsbare bewoners voor hun
eigen buurtwerkkamer op willen en kunnen komen. En met succes! Opnieuw was er veel steun en werd
financiering voor 2017 veilig gesteld, met dank aan alle professionals, bestuurders en politici die dat ook
mede mogelijk hebben gemaakt.
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Het stadsdeel verwoordde de meerwaarde voor het stadsdeel (destijds in 2015) zelf in de meest brede zin
al als volgt: 12 "Centraal staat bij de buurtwerkkamer de steun die bewoners aan elkaar verlenen en hun
actieve participatiebijdrage in en aan de wijk. Het betreft in vele gevallen bewoners uit minimahuishoudens waarvan velen met schulden en/of meervoudige problematiek die steun bij elkaar zoeken en
een bijdrage leveren aan het centrum en zo ook aan de wijk."
Buurtwerkkamer: een bijzondere samenwerking ......
In de buurtwerkkamer nemen enkele honderden bewoners deel aan de activiteiten of maken gebruik van
de diensten, georganiseerd door tientallen vrijwilligers/bewoners. Dat alles wordt ondersteund door
'sleutelbewoners' en de Buurtwerkkamer Coöperatie en vastgelegd in een 'samenwerkingsafspraak' met
alle opdrachtgevers c.q. medefinanciers. De meerwaarde voor alle partners en de wijze waarop alle
betrokken in de buurtwerkkamer samenwerken is verder uitgewerkt in bijlage D.
De beoogde deelnemers in de samenwerkingsafspraak zijn:
 de betrokken bewonersverenigingen c.q. bewonersgroep(en) in de K- en G-buurt, namens alle
buurtbewoners die investeren met uren,
 de woningcorporaties met sociale huurwoningen in de wijk, in het bijzonder Rochdale, Ymere en
De Key,
 de uitkeringsinstanties WPI (voor de bijdragen loonkostensubsidie),
 en de gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Zuidoost.
NB: De afspraken met de meebetalende fondsen worden afzonderlijk met hen vastgelegd.
In de samenwerkingsafspraak wordt vastgelegd dat gemeente, uitkeringsinstanties, enkele fondsen en
woningcorporaties een financiële bijdrage leveren, bewoners uren inbrengen en dat de buurtwerkkamer
zich inzet op activiteiten en diensten waardevol voor alle deelnemers.
De bewonersvereniging vertegenwoordigt de vrijwilligers en de (actieve) bewoners en gebruikers van de
buurtwerkkamers. De vrijwilligers investeren vooral met eigen uren, naar schatting met minimaal 5.000
gezamenlijke uren. De betrokken woningcorporaties en de gemeente Amsterdam zijn betrokken als
partners en medefinanciers. Buurtwerkkamer Coöperatie is de organisatie die eindverantwoordelijk is
voor het gezamenlijk met alle partners realiseren van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de
samenwerkingsafspraak. Daartoe levert de Buurtwerkkamer Coöperatie ondersteunende en
coördinerende diensten aan de buurtwerkkamer.
..... in het bijzonder met de woningcorporaties
Door de 'integrale' aanpak is de buurtwerkkamer betekenisvol op meerdere levensdomeinen, zoals op
welzijn, werk, wonen en (informele) zorg. Dus ook op 'woonmaatschappelijk werk' (zoals bedoeld in de
Woningwet). Dat maakt dat de activiteiten en diensten waardevol zijn voor zowel gemeente en stadsdeel
als ook voor (de huurders van) woningcorporaties. In de buurtwerkkamer zijn in het afgelopen jaar de
'producten' die van belang zijn voor de woningcorporaties (en haar huurders) expliciet benoemd en
beschreven; o.a. in een flyer die onder vele medewerkers van de woningcorporaties is verspreid.
Het betreft de volgende zeven activiteiten en diensten:
 de klussendienst aan en om de woning,
 de formulierenbrigade,
 de schuldhulptoeleiding (van belang bij huurachterstanden),
 de opruimploeg (schone woonomgeving),
 de tuindienst,
 het begeleiden van nieuwe huurders in de buurt (vooral de 'statushouders'),
 de bemiddeling bij huurachterstanden (in een zo vroeg mogelijk stadium).
De eerste drie producten zijn op alle bestaande buurtwerkkamers aanwezig en actief. De opruimploeg
(gezamenlijk schoonmaken van algemene ruimtes, zowel binnen als buiten) en de tuindienst (incl.
onderhoud van binnentuinen) vragen voortdurend extra aandacht, evenals het actiever (op verzoek van
de woningcorporatie) op huisbezoek gaan en bemiddelen bij overlast of huurachterstanden. Incidenteel
vindt het wel plaats, maar ze kunnen alle drie nog veel beter en vaker worden benut. Het begeleiden van
nieuwe huurders c.q. buurtbewoners is in 2016 gestart en is in 2017 verder uitgebreid.
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5. Inzet en resultaten 2018
De buurtwerkkamer realiseert meetbare resultaten. Zo wordt zichtbaar dat de buurtwerkkamer echt
werkt en iets doet met, voor en door buurtbewoners. De na te streven resultaten ofwel prestaties zijn
beschreven in de tabel.
Echter, de buurtwerkkamer werkt energiegericht. Als de bewoners meer willen met klussen dan met
computer oefenlessen, dan gaat de één boven het streefcijfer uitkomen en de ander er onder blijven.
Prestatie (indicatief)
EFFECT
Bewoners hebben meer vertrouwen in eigen
kunnen, mede door de buurtwerkkamer
Bewoners vinden dat buurtwerkkamer bijdraagt
aan prettig(er) leven en wonen in de buurt
Minder (kosten op) uitkeringen en zorg
Minder (kosten op) huisuitzettingen, huurschuld
Minder (kosten op) overlast en vandalisme
OUTPUT
Sleutelbeheerders
Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar), o.a. bij
huurders in directe omgeving
Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst,
tuingroep, formulierenbrigade, kookgroep, enz.
Betalende leden bewonersvereniging
Bewoners doorverwezen door WPI en SDZO, met
bijstand/beperkte loonwaarde, effectief ingezet
Actief op een leerwerkplek of stageplaats: uit
SW, deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding
Nieuwe bewoners in de wijk, zoals
statushouders, effectief mee laten doen
Actieve vrijwilligers/bewoners effectief (mede)
ondersteund in het vinden van betaald werk
PROCES
Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop,
eettafels, ontbijt/lunchcafé, handwerken,
wandelen en empowermentgroepen
Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de
woning, tuindienst en onderhoud binnentuinen
en schoonmaken van binnen- en buitenruimtes
Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en
ondersteuning bij digitalisering
Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met
praten, lezen, schrijven en huiswerkbegeleiding
Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden
met brieven/mails in contact met instanties
Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl.
mogelijke bemiddeling bij huurachterstanden
Totaal unieke deelnemers aan activiteit/dienst
INPUT
Goede besteding budget
Verantwoorde besteding budget
Goede inzet betaalde medewerkers &
vrijwilligers
Goed overleg met alle partners en financiers
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Indicator

Resultaat
buurtwerkkamer KG-buurten

Enquête

Min. 50%

Enquête

Min. 70%

Interviews
Interviews
Interviews

Min. 2%
Min. 2
Min. 2%

Aantal
Aantal

Min. 5
Min. 20

Aantal

Min. 1

Aantal
Aantal op aangemeld

Nog niet
Min. 10
op 20
Min. 1

Aantal
Aantal op aangemeld
Aantal

Min. 5
op 10
Min. 1

Uniek #

75

Klussen #

25

Uniek #

15

Uniek #

15

Uniek #

50

Uniek #

5

Uniek #

150

Begroting
Controle
Enquête

0 tekort
Positief
>8

Enquête

>8
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6. Ondersteuning Buurtwerkkamer Coöperatie
Buurtwerkkamers worden in de uitvoering ondersteund door de Buurtwerkkamer Coöperatie, een
coöperatie waar zowel actieve vrijwilligers/bewoners als ook de (parttime) betaalde medewerkers lid van
(kunnen) zijn. De doelstelling van de 'Buurtwerkkamer Coöperatie is: "het met, voor en door
13
buurtbewoners en buurtondernemers in kwetsbare buurten ondersteunen en ontwikkelen van
14
15
buurtwerkkamers in zelfbeheer."
De dienstverlening van de Buurtwerkkamer Coöperatie bestaat uit de volgende vijf producten/diensten:
 Makelen
Het bij elkaar brengen van vrijwilligers/bewoners en gebruikers enerzijds en partners/financiers
anderzijds, met o.a. meerjarige verbindingen en (jaarlijkse) samenwerkingsafspraken.
 Service
Directe ondersteuning van de actieve bewoners/vrijwilligers met:
(i) teamcoördinatie: o.a. coachen van vrijwilligers, het maken van afspraken met vrijwilligers en
het houden van toezicht op werk- en leefafspraken;
(ii) projectcoaching: o.a. het borgen van doelen en kwaliteit, als mede het inhoudelijk verbinden
met partners in buurt, wijk en stad;
(iii) organiseren inzet perspectiefbanen, participatie- en leerwerkplekken en stageplaatsen;
(iv) budgetbeheer;
(v) conflictbemiddeling tussen bewoners en/of vrijwilligers.
 Werkgever
Het werven, organiseren, begeleiden en evalueren van de inzet van de betaalde professionals.
 Ontwikkeling
Stimuleren en begeleiden van de verdere ontwikkeling van de buurtwerkkamer, met o.a.:
(i) jaarlijks partneroverleg met alle deelnemers;
(ii) tertiaal overleg met betrokkenen over voortgang, belangrijke leerpunten en het maken waar
nodig van nieuwe afspraken;
(iii) werkoverleg met woningcorporaties, o.a. over de aansluiting met en het inbrengen van werk
en activiteiten met en voor de buurtwerkkamer;
(iv) overleg met gemeente en uitkeringsinstanties over o.a. de deelname van bewoners met
beperkte loonwaarde;
(v) betrekken fondsen en aanvullende (project)financiering;
(vi) uitvoeren van evaluaties en maken van een leerplan.
 Verantwoording
Verzorgen van inhoudelijke en financiële (jaar)rapportages.
Om de ondersteuning en coördinatie goed te kunnen leveren is het volgende nodig bij elke afzonderlijke
buurtwerkkamer:
 Teamcoördinator voor 18 tot 24 uur per week.
 Coaching voor 4 uur per week.
 Administratie, verantwoording en makelen partners en financiers voor 2 uur per week.
Het bestuur van de Buurtwerkkamer Coöperatie levert daarnaast expertise en uren op vrijwilligerbasis.
Lees meer over de Buurtwerkkamer Coöperatie in bijlage E.
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7. Begroting en financiering
De begroting voor de buurtwerkkamer in de KG-buurten in het jaar 2018 telt op tot € 114.624,-, inclusief een
medefinanciering van stadsdeel Zuidoost c.q. gemeente Amsterdam van € 67.000,-. De tijdsinvestering van de
vrijwilligers heeft een waarde van minimaal € 68.700,-.
In de tabel zijn voor de buurtwerkkamers zowel de formele begroting (cash geld) als ook de populaire begroting
(inclusief tijdsinvestering vrijwilligers) weergegeven (schuin afgedrukt). In bijlage F wordt deze nader toegelicht.
Inzet van middelen

K- en G-buurt

Coördineren en ondersteunen vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers:
18 uur professionele inzet per week

€ 35.460

Coachen medewerkers en vrijwilligers: 4 uur professionele inzet per week

€ 12.780

Werkplekken buurtbewoner(s) met beperkte loonwaarde op perspectiefbanen: basis is
32 uur actieve inzet per week

€ 27.228

Participatie-, leerwerk- en stageplekken: basis is min. 1 mogelijk 3 plekken

€ 1.452

Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling en ondersteunen
administratie en verantwoording: basis is 2 uur professionele inzet per week

€ 6.384

Subtotaal inzet mensen

€ 83.304

Huren van de ruimte

€ 12.000

Gas, elektra en water (GWE), internet en telefonie, belastingen en heffingen ruimte

€ 5.556

Handgeld voor o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren,
printerinkt en klein materiaal activiteiten: basis is € 250 per maand

€ 3.000

Communicatie, website en organisatie

€ 1.452

Training en medewerkers en vrijwilligers

€ 600

Aanschaf inventaris en verbouwing ruimte

€ 8.712

Subtotaal fysieke middelen

€ 31.320

Totaal inzet te financieren middelen formele begroting

€ 114.624

Vrijwilligersuren actieve bewoners: met gem. 250 uren per jaar tijdsbesteding tegen een
waarde van € 10,04 per uur (WML)
Vrijwilligersuren betaalde professionals:
met gem. 250 uren per jaar tijdsbesteding tegen een waarde van gem. € 37 per uur
Totaal inzet vrijwilligersuren
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20 x 250 = 5.000u
=€50.200
2 x 250 = 500u
= € 18.500
€ 68.700
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De gezamenlijke financiering voor de buurtwerkkamers in de KG-buurten kan gerealiseerd worden door
de volgende verdeling met elkaar in een samenwerkingsafspraak vast te leggen (voorstel):
Financiers 2018

K- en G-buurt

Stadsdeel A'dam Zuidoost en gemeente A'dam

€ 67.000

A'dam Werk en Re-integratie (LKS)

€ 5.000

Woningcorporatie Rochdale

Max. € 19.000

Woningcorporatie Ymere

Max. € 10.000

Woningcorporatie De Key

PM

Eigen inkomsten van leden en activiteiten

€ 500

Eigen inkomsten uit projecten

€ 500

Belastingdienst raming teruggaaf

€ 8.000

Overige partners met startsubsidie

€ 5.000

Totaal formele begroting
Investering van bewoners in uren vertaald in euro's
Investering van medewerkers in uren en euro's
Totaal investering vrijwilligers
Totaal populaire begroting

€ 115.000
= 63%
5.000 uren
= € 50.200
500 uren
= € 18.500
€ 68.700
€ 183.700
= 100%

NB: Bij het vertalen van de vrijwilligersuren naar euro's is gerekend voor de bewoners met een uurtarief
van € 10,04 per uur (Wettelijk Minimum Loon voor 22 jaar en ouder bij een 36-urige werkweek) en voor
de aanwezige medewerkers/professionals in de buurtwerkkamer met € 37,- per uur (basistarief).
Partnerschap en bijdrage gemeente Amsterdam
De volgende bijdrage van de partner gemeente Amsterdam is onderdeel van voor liggend aanbod:
 Het met de Buurtwerkkamer Coöperatie zoeken van een passende oplossing voor de nieuwe
locatie van de buurtwerkkamer in de KG-buurten.
 Financiële bijdrage voor 2018 voor de buurtwerkkamer inde KG-buurten van in totaal € 67.000,-.
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Bijlage A
Hoe het werkt
Het pand, de bewoners, de vrijwilligers en deelnemers
Bij de start van de buurtwerkkamer is er enkel een lege ruimte. Deze ruimte wordt door de bewoners zelf
klaargemaakt voor gebruik (schilderen, vloertje erin, schoonmaken etc.). Daarna gaan zij zelf op zoek naar
meubilair om het pand verder in te richten. Meestal gaat men daarvoor naar de kringloop en haalt men
spulletjes op in de buurt. Dit zorgt ervoor dat de ruimte vanaf dag één ook daadwerkelijk van de
bewoners is.
Het gros van de mensen dat actief is binnen de buurtwerkkamer en er gebruikmaakt van diensten en
deelnemen aan activiteiten heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en neemt niet of te weinig deel
aan het maatschappelijk verkeer. Al dan niet gestapelde problematiek als eenzaamheid, langdurige
werkloosheid, armoede en/of schulden, opvoedproblemen, slechte fysieke en mentale gezondheid,
slechte beheersing van de Nederlandse taal, laag verstandelijke beperking, onbekendheid met het
‘systeem’ waarin van alles van burgers wordt verwacht en leeftijd zijn vaak de oorzaak van deze grote
afstand tot de arbeidsmarkt én van een lage of zelfs afwezige deelname aan het socicaalmaatschappelijke
verkeer.
Hoe komen we aan de bewoners?
Bewoners, vrijwilligers en deelnemers komen letterlijk vanuit alle richtingen. Om te beginnen levert Werk
& Inkomen (de Sociale Dienst) kandidaten aan met zoals dat heet “een rugzakje”. Daarnaast verwijzen de
woningcorporaties via hun mensen in de wijk (sociaal beheerders, wijkmeesters etc.) huurders naar de
buurtwerkkamers. Maar verreweg het grootste deel van de bewoners, vrijwilligers en deelnemers komt
vanuit de wijk zelf. Zodra de ruimte beschikbaar is gaat de projectcoach van de Buurtwerkcoöperatie
actief, zichtbaar en uitnodigend de wijk in en werft de eerste kerngroep. In de regel maakt hij of zij dan
ook gebruik van het bestaande en al actieve netwerk van andere betrokken partners (gemeente,
opbouwwerk, kerk, moskee, voedselbank, schuldhulp, woningcorporatie, etc.).
Wat doen bewoners en hoe ziet een gemiddelde dag er uit?
Bewoners wordt bij de kennismaking één vraag gesteld. Waar ben je goed in en wat je vind je leuk om te
doen? Dat vormt de basis en is de ruggengraat van de buurtwerkkamer. Op voorhand is nooit duid elijk
wat bewoners op deze vraag antwoorden, maar meestal ontstaan er diensten en activiteiten als;
formulierenbrigades, kook- en eetgroepen, klussen- en tuindiensten, Nederlandse conversatielessen,
computervaardigheidstrainingen, sociale activiteiten waarin ontmoeting centraal staat, huiswerkgroepen
en schuldhulptoeleiding. Dit alles voor en door vrijwilligers en meestal op basis van
ervaringsdeskundigheid.
Een willekeurige doordeweekse dag: om 09.00 uur opent de assistent teamcoördinator de
buurtwerkkamer, zet koffie en luistert naar de berichten op het antwoordapparaat. Allerlei bewoners en
instanties hebben ingesproken met vragen en mededelingen. “Kan ik langskomen met een brief, het gaat
niet goed met me, ik kan niet komen naar de Nederlandse les vandaag, we hebben een nieuwe kandidaat
voor jullie, kunnen jullie een klusje doen op dat en dat adres etc. etc.”
Daarna druppelen de eerste bewoners binnen. De conversatieles Nederlands wordt voorbereid en de
formulierenbrigades ontvangen hun eerste klanten. De klusjesman informeert naar de klussen die hij die
dag heeft. In de loop van de ochtend loopt de teamcoördinator binnen en gaat in gesprek met de actieve
vrijwilligers. Zijn of haar hulp is even nodig; twee vrijwilligers zitten niet op één lijn en hebben advies
nodig, er moet even gebeld worden met Werk & Inkomen want we krijgen een klant niet te pakken, de
printer is weer stuk, er is een bewoner met een goed idee, maar kop en staart ontbreken nog, de
projectcoach heeft gebeld en wil graag een overleg met de andere buurtwerkkamers inplannen etc. etc.
Door de dag heen zien we vervolgens dat bewoners en deelnemers op meerdere niveaus actief zijn. Zo
gebeurt het dat een bewoner vóór de conversatielessen eerst met een brief binnenloopt bij de
formulierenbrigade. Dan wordt er snel even gebeld met de energieleverancier om te beloven dat er die
dag nog betaald gaat worden of er wordt even doorgegeven aan de woningcorporatie dat meneer
vergeten was dat de loodgieter langs zou komen en wordt er een nieuwe afspraak gem aakt.
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Niet veel later wordt die zelfde brief in de conversatieles door de juf (uit de buurt) gebruikt als voorbeeld
van waar mensen in de wijk tegenaan lopen (alleen met toestemming van de bewoner vanzelf).
Na de conversatielessen is het tijd voor het babbel- en breiuur. Hieraan nemen wat oudere en
vereenzaamde buurtbewoners deel, maar ook een aantal dames uit de conversatielessen. In dit uur
spreken zij over wat hen bezighoudt in het leven, waar zij tegenaan lopen én maken zij al keuvelend de
mooiste handwerkjes en soms zelfs verstellen zij kleding voor buurtbewoners. Vaak spraken de
deelnemers voor hun deelname aan deze activiteit nauwelijks Nederlands en hadden nog nooit
zelfstandig een handwerk in elkaar gezet.
Andere deelnemers aan de conversatielessen gaan na de les met een andere klusser op bezoek bij een
bewoner in de wijk met een lekkage in de badkamer of een tuin die dreigt te overwoekeren. Niet zelden is
dat een bewoner die nog diezelfde avond voor de buurt kookt vanuit de buurtwerkkamer. Of lat er die dag
geeft hij of zij bijles aan kinderen uit de buurt die daarvoor bij hun eigen ouders niet terecht kunnen.
Werk, Zorg, Participatie, Dagbesteding, Armoedebestrijding, Sociaal Vangnet & Mantelzorg
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat mensen in en vanuit de buurtwerkkamers zoal doen en
organiseren. Centraal staat de gedachte dat iedereen iets kan en wil en talenten en vaardigheden heeft
waar anderen echt iets aan hebben. Een Afrikaanse man van 40 afkomstig uit oorlogsgebied wil graag zijn
Nederlands oefenen en snapt de brieven niet die hij krijgt. Daarmee wordt hij in de buurtwerkkamer door
ste
andere bewoners geholpen. Dit zijn vaak oudere bewoners die met pensioen zijn of die op hun 55 hun
baan als boekhouder of leraar zijn kwijtgeraakt of mensen die slecht ter been zijn als gevolg van een
slechte gezondheid. Zij helpen de Afrikaanse man van 40 graag, want door de hulp die krijgt houdt hij zich
staande binnen het Nederlandse ‘systeem’ en krijgt hij steeds meer zelfvertrouwen. Als dank voor de hulp
die hij krijgt besluit hij klusjes te gaan doen voor de anderen in de buurt, voor de mensen die hem met zijn
sollicitatiebrieven helpen. Want zo gaat dat, door zijn werk als vrijwillig klusjesman voor de
buurtwerkkamer durft hij ineens wél naar het uitzendbureau te gaan. De eerste keer gaat een andere
vrijwilliger nog mee om hem gerust stellen, maar al snel gaat hij alleen en neemt hij andere Afrikanen
mee naar de buurtwerkkamer.
Diezelfde vrijwilliger die met de Afrikaanse man meeging, gaat ook mee met kwetsbare bewoners naar
het gezondheidscentrum of naar de apotheek. Soms met een oudere vereenzaamde dame, maar ook wel
met een alleenstaande moeder van vijf kinderen die door de bomen het bos even niet meer ziet. Maar
diezelfde alleenstaande moeder verzorgt de dag erna het ‘ontbijtcafé’ voor andere moeders en vaders uit
de wijk die elkaar voorheen op het schoolplein zagen. En de meesten van hen nemen regelmatig een brief
mee omdat ze geen idee hebben van wat de gemeente, woningcorporatie, zorgverzeker aar of
telecomaanbieder nu weer van hen nodig heeft.
Geen enkele dienst of activiteit van de buurtwerkkamer staat daarom op zichzelf. Alle ‘domeinen’ uit het
sociaalmaatschappelijke middenveld komen er aan bod. Het is Werk, omdat mensen langzaam toe
kunnen groeien naar vrijwillig of betaald werk. Het is Zorg, omdat mensen die vereenzamen, slecht ter
been zijn en geen netwerk hebben er terecht kunnen voor vrijwillige hulp en ondersteuning vanuit de
buurt. Het is Participatie, omdat mensen die hun weg in onze veeleisende maatschappij niet of maar
moeilijk kunnen vinden op drempelloze wijze deel kunnen aan iedere vorm van intermenselijk verkeer.
Het is Dagbesteding, omdat kwetsbare bewoners de hele dag door voor een kopje en een praatje
binnenlopen en vaak als ‘dank’ in de buurt zwerfvuil gaan ‘prikken’ of de keuken even schoonmaken. Het
is Armoedebestrijding, omdat bewoners met hun brieven en dreigende schulden bij de buurtwerkkamer
binnenlopen en nog net op tijd worden behoed voor schadelijke, beschadigende, kostbare en langdurig
trajecten waar niemand op zit te wachten. Het is Woonmaatschappelijk werk (woonbegeleiding, zoals
omschreven in de Woningwet), omdat bewoners worden geholpen in het opnieuw weer op tijd betalen
van de huur, het op een goede manier aanvragen van verzoeken bij de woningcorporatie en het goed
schoonhouden van de huurwoning en soms ook de tuin. Maar het is bovenal het Sociale Vangnet en
Mantelzorg voor een groeiende en niet altijd even zichtbare groep kwetsbare mensen die veel te weinig
worden uitgedaagd en verleid gebruik te maken van hun talenten en vaardigheden.
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Bijlage B
Ambassadeurs

“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, falende bewindvoering, slechte gezondheid, een
onbegrijpelijke ruzie met de buren, het verdriet van mensen die me waren
ontvallen, de hoop op een gezinnetje vervlogen, maar wel met twee
prachtige zonen en een ijzeren wil. 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. 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 lid van het bestuur van de
bewonersvereniging (en ben dat nog steeds!). Buurtwerkkamer CJM is mijn tweede huis geworden.

André met staatssecretaris Jetta Klijnsma op de foto vanwege zijn
dienstverband op een perspectiefbaan bij de buurtwerkkamer.
“Ik doe het echt omdat ik het leuk vind en mensen worden er blij van!”
André van Berkum (Amsterdam, 1961)
Inmiddels werk ik hier drie jaar, sinds april 2013. Het doet me goed, het
streelt mijn ego (lacht), ik doe het echt omdat ik het leuk vind 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 inmiddels komen meer en meer mensen 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. Zo kan het
ook werken, het kost allemaal niks, maar 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 heeft het aanbod geaccepteerd en na twee keer wist ze dat ze het hartstikke leuk vond. 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 en geeft me
voldoening en leidt af.
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“Nu ben ík degene die de mensen belt en achter ze aanzit!”
Indira Tineo Liriano (Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, 1971)
Op 14 februari 1991 kwam ik op mijn twintigste naar Nederland, mijn broertje achterna. Hij was al eerder
naar de Bijlmer vertrokken. Met mij persoonlijk is het na de geboorte van mijn zoon niet altijd even goed
gegaan. Ik kreeg last van depressieve klachten en zware hoofdpijnen. Daardoor heb ik lange tijd stevige
medicatie gebruikt. Ik heb gelukkig alleen 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. Maar toen de vader van mijn kinderen mij tijdens mijn tweede
zwangerschap verliet, had ik nog werk en woonden we in een soort van
pension. Maar omdat ik mij daar formeel niet mocht inschrijven kon ik geen
uitkering aanvragen. Dan maar via Woningnet reageren dacht ik toen, maar
daar kreeg ik geen woning – ondanks mijn lange inschrijfduur – omdat ik
geen vaste inkomstenbron had. Ik ben toen echt tegen de muren van het
systeem aangelopen en ik heb in die tijd ook wel veel ruzie gemaakt. Ik ben
zelfs een keer uit het gebouw van Woningnet gezet. Maar ik was ten einde
raad! Gelukkig was er toen iemand bij Woningnet die mij toch een contract
wilde geven waarmee ik naar DWI kon. Binnen een dag had ik mijn uitkering
aangevraagd en kon ik verhuizen. En zo kwam ik twee jaar geleden bij
buurtwerkkamer De Handreiking terecht. Ik deed mee aan Samen Kappen in
Kraaiennest. Toen zij verhuisden naar de H-Buurt ging ik graag mee. Niet in
de laatste plaats omdat ik ook hier in de wijk woon. In de Handreiking werd
ik heel fijn 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. Ze bleef altijd rustig en informeerde naar
mijn hoofdpijn en zei dan altijd; “okay, als je hoofdpijn weer voorbij is, kom je dan weer naar De
Handreiking?” En dat hielp. 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 in de buurtwerkkamer 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. Door de Handreiking heb ik nu
ineens contacten en vriendschappen met mensen uit Ghana, China, Nederland zelf, Suriname en nog een
heleboel andere landen en culturen. Een nieuwe wereld is letterlijk voor me open gegaan. En wat het nog
mooier maakt; ik ben bijna helemaal verlost van mijn hoofdpijnen en mijn depressieve gevoelens. Dat heb
ik echt te danken aan de buurtwerkkamer.
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Bijlage C
Ervaring Amsterdam
De buurtwerkkamers in Amsterdam zijn actief vanaf 2011. Rapportages en (leer)ervaringen zijn
beschikbaar en te vinden op de website van de Buurtwerkkamer Coöperatie: www.buurtwerkkamer.nl.

Leren van ervaringen.
De ervaringen met buurtwerkkamers leren ons vooral:
 Dat het belangrijk is de opdracht van de buurtwerkkamer niet te onderschatten en bijvoorbeeld
te denken dat het een plek is waar bewoners ‘gewoon’ even rustig kunnen koffie drinken en een
paar eenvoudige dingen doen om elkaar wat te helpen, iets te leren of de buurt te verbeteren.
Feitelijk is het een plek waar bewoners met veel en meervoudige problemen met de nodige
moeite met elkaar proberen er samen uit te komen, o.a. door gebruik te maken van de eigen
ervaringsdeskundigheid. Dat gaat niet vanzelf. Sterker nog, de ervaring leert dat er enkele
factoren zijn die het succes van een buurtwerkkamer kunnen maken en breken. Juist die factoren
vragen voortdurend aandacht en extra energie. Het zijn de dingen die je in de buurtwerkkamer
16
moet koesteren en moet blijven ontwikkelen.
 De balans te vinden tussen de informele leefwereld van gebruikers zelf in de buurtwerkkamer
enerzijds en de nuttige formele professionele eisen van de systeemwereld anderzijds; dit door
het contact tussen beide te organiseren en deze ook echt met elkaar te verbinden.
Deze leerervaringen zijn nu verankerd in de Buurtwerkkamer Coöperatie: een gezamenlijke en
verbindende partij waar alle betrokkenen deel van uitmaken.
De aanpak is mede geïnspireerd door o.a. de volgende twee voorbeelden:
 Coöperatieve Vereniging Samen Krachtig Plan Van Gool. Deze coöperatie beheert, programmeert
17
en exploiteert een buurtcentrum in Plan van Gool (buurt in Amsterdam Noord): Het Breedhuis.
 De Vrije Uitloop UA in Breda. De eerste Nederlandse coöperatie voor scharrelondernemers.
18
Scharrelondernemen is parttime ondernemen vanuit een (bijstands)uitkeringssituatie.
19
Daarbij optimaal gebruik makend van de voordelen van een coöperatie.
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Bijlage D
Aanpak buurtwerkkamer
De buurtwerkkamer heeft een meerwaarde voor alle deelnemers.
Allereerst de meerwaarde voor de buurtbewoners zelf
In de keten van 'inactief thuis zitten' naar 'betaald werk of actief deelnemen in de samenleving' is de
buurtwerkkamer de meest laagdrempelige 'nuldelijns' voorziening voor de meest kwetsbare mensen in de
buurt met een afstand tot welzijn, zorg en werk. Daarin functioneren buurtwerkkamers als opstap naar
(en als satelliet van) het grotere 'buurthuis' van de gemeente, als ook van instanties actief met
bijvoorbeeld schuldhulpverlening en schoolverzuim, als ook voor huisartsen en de buurtteams.
Of zoals enkele bewoners/gebruikers het zelf zeggen: "De buurtwerkkamer is een knusse warme plek om
de hoek waar je als bewoner zo naar binnen kunt." .... "Het is van ons. Zo voelt dat. Dat heb je bij een
buurthuis niet." .... "In de buurtwerkkamer kun je zelf je koffie pakken, gewoon even zitten, ergens hulp bij
vragen of iets gaan doen met de buren."
Dat sluit direct aan bij de meerwaarde voor de gemeente
Omdat in de buurtwerkkamer bewoners - als ervaringsdeskundigen - elkaar helpen zullen zij minder snel
een beroep doen op de dienstverlening van de gemeente en/of andere partners in het sociale domein.
En als ze dat al doen, gaat dat veel gerichter door de voorbereiding vanuit de buurtwerkkamer. Dat levert
(in)direct een meerwaarde op voor de overheid en haar partners. Vrijwilligers/bewoners nemen veel
(onnodig) werk uit handen van de professionals bij o.a. de gemeente door de inzet van bijvoorbeeld de
formulierenbrigade, de ondersteuning bij het toeleiden naar schuldhulpverlening en met de basis
conversatielessen Nederlandse taal. Daarmee wordt voorkomen dat bewoners onnodig in de problemen
komen omdat ze brieven en formulieren niet begrijpen, o.a. door laaggeletterdheid, beperkte beheersing
van de Nederlandse taal en/of een licht verstandelijke of psychische beperking.
En daarmee ook de meerwaarde voor hulpverlenende instanties actief op zorg, welzijn en werk
Veel van de bewoners die binnenkomen bij de buurtwerkkamers kunnen de stap naar de reguliere
hulpverlening niet (meer) zetten of weten die (nog) niet te vinden, dit door omstandigheden van
uiteenlopende aard. Deze groep kwetsbaren komt vaak in een later stadium in dure en intensieve
trajecten bij deze instanties terecht (denk aan huisuitzettingen, jeugdzorgtrajecten, maar ook dure
zorgtrajecten bij dokter en ziekenhuis). De buurtwerkkamers spelen daarmee een grote preventieve rol
bij het ondersteunen van kwetsbare bewoners. Dit wordt ook wel de ‘stut en steun’ functie genoemd.
De meerwaarde voor de woningcorporaties is bijzonder
Juist de buurtwerkkamer is een kleinschalige en multifunctionele voorziening van vooral de huurders van
de woningcorporaties met woningen in de buurt. Dat maakt dat het niet alleen betekenis heeft voor de
overheid, maar ook direct iets oplevert voor de verhuurders in de sociale huursector.
De buurtwerkkamer vervult namelijk een rol in het voorkomen van overlast, het verminderen van
huisuitzettingen wegens huurschuld (en of overlast), het schoon en veilig houden van de buurt en het
ondersteunen van huurders in kleine klusjes in en om het huis opdat zij langer en prettiger in de buurt
kunnen blijven wonen. Tevens is de buurtwerkkamer een plek waar het zogeheten 'eigenaarschap' van
huurders kan groeien waardoor ook huurders meer zelf kunnen doen en gaan doen, hetgeen ook de
woningcorporatie ontlast in haar dienstverlening.
Belangrijke voorwaarden voor succes
Centraal in de aanpak staat de 'voor, door en van methodiek':
 De buurtwerkkamer is laagdrempelig zodat ook kwetsbare bewoners kunnen deelnemen.
 De basis is de eigen kracht van gebruikers, zowel van buurtbewoners als buurtondernemers.
 Activiteiten vinden plaats op basis van aanwezige energie van en chemie tussen gebruikers.
 De opzet is kleinschalig genoeg om door gebruikers zelf te worden beheerd en grootschalig
genoeg om ruimte te bieden aan een paar honderd gebruikers/bewoners per buurtwerkkamer.
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Waar het om gaat: een gezamenlijk resultaat.
De buurtwerkkamer levert een bijdrage aan de volgende maatschappelijke doelstellingen:
 Het bij (kwetsbare) bewoners en gebruikers van de buurtwerkkamer (op)bouwen van vertrouwen
in de eigen capaciteiten en talenten.
 Een gezonder en prettiger leven van en leefomgeving voor gebruikers/bewoners in de buurt.
 Het leveren van een zichtbare en belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de buurt.
 Een efficiënte en effectieve inzet van partners en (mede)financiers op zowel beter welzijn van
buurtbewoners en het toeleiden naar (on)betaald werk als het ondersteunen van startende
kwetsbare (en kansrijke) buurtondernemers en het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt.
 Het verbinden en doen samenwerken van alle deelnemers, enerzijds buurtinitiatieven van de
gebruikers en anderzijds de professionals en bestuurders van de gemeente en
woningcorporaties.
Een samenwerking van deelnemers.
De Buurtwerkkamer Coöperatie is een samenwerking van de leden van de coöperatie, allen actief in en
met of voor één of meerdere buurtwerkkamers (nu nog alleen in Amsterdam Zuidoost). Deelnemen kan in
het geval iemand of een organisatie in de buurtwerkkamer investeert, met vrijwilligersuren of met geld,
dan wel dat er salaris/inkomen in kan en mag worden verdiend. Elke deelnemer kan lid worden van de
coöperatie.
Op die manier kan de Buurtwerkkamer Coöperatie de verbindende schakel zijn tussen al die deelnemers,
actief in de leefwereld van de buurt of als professional in de systeemwereld. 20

Samendoen in buurtwerkkamers
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Bijlage E
Producten en dienstverlening Buurtwerkkamer Coöperatie
De Buurtwerkkamer Coöperatie ondersteunt en coördineert de buurtwerkkamer(s). Alleen met wat strikt
nodig is en van belang om de continuïteit te garanderen.
Terechte vraag is: waarom juist de Buurtwerkkamer Coöperatie hiervoor inzetten?
Redenen:
 Allereerst omdat het een team samenbrengt van betrokken professionals die beide werelden
(systeem- en leefwereld) goed kennen en deze goed weten te verbinden.
 Omdat het team passende ervaringen en competenties inbrengt: kennis van de leefwereld van
kwetsbare mensen, meer dan 20 jaar ervaringsdeskundigheid, 30 jaar leidinggevende ervaring en
meer dan 10 jaar ervaring met activeringscentra annex buurtwerkkamers.
 Ten slotte, omdat het aanbod scherp geprijsd is, met betaalde uren tegen een laag
maatschappelijk tarief en tegelijkertijd met de inbreng van vele onbetaalde vrijwilligersuren.
Ook voor het starten van een buurtwerkkamer in zelfbeheer bij bewoners kan de Buurtwerkkamer
Coöperatie ondersteuning leveren, namelijk door samen met bewoners, bewonersgroepen en/of
bewonersvereniging(en) het gesprek aan te gaan met potentiële financiers en partners over bijv.:
 het elkaar vinden in nut en noodzaak van een buurtruimte/buurtwerkkamer voor de bewoners;
 dat gezamenlijk uitspreken en onderschrijven in een intentie tot samenwerking;
 het vinden van een passende locatie;
 het vinden van passende financiers en financiering, veelal bij meerdere organisaties zoals
gemeente, uitkeringsinstanties, woningcorporaties en fondsen;
 het gezamenlijk onderschrijven, openen en starten van de buurtruimte annex buurtwerkkamer
passend bij de specifieke locale wensen van bewoners en partners.
Als een buurtruimte annex buurtwerkkamer operationeel is kan de Buurtwerkkamer Coöperatie aan de
bewonersgroep of - vereniging, met (financiële) steun van partners, een vijftal uitvoerende diensten
leveren of een deel van die diensten, afhankelijk van wat lokaal nuttig is, met bij elke dienst de volgende
producten en tastbare resultaten:
1. Makelen
Het bij elkaar brengen en houden van vrijwilligers/bewoners(verenigingen) in de buurtwerkkamer
enerzijds en partners/financiers anderzijds, dit met meerjarige verbindingen waarin betrokkenen
uitspreken wat zij samen graag willen bereiken en hoe zij gezamenlijk daar duurzaam in willen investeren,
als ook met jaarafspraken waarin de concrete samenwerking tussen alle betrokken partijen, inclusief de
resultaatverplichtingen, steeds per jaar tijdig en goed wordt vastgelegd.
2. Service
Het leveren van servicediensten in het beheren van de buurtwerkkamer, zoals:
2A. Teamcoördinatie
(i) Het coördineren van de teamvergadering, (ii) het overleg met, maken van afspraken en het coachen
van medewerkers en vrijwilligers, (iii) het operationeel verbinden met partners in wijk en gemeente en
(iv) toezicht op naleven werk- en leefafspraken in de buurtwerkkamer.
2B. Projectcoaching
(i) Borgen doelen en kwaliteit, (ii) overleg, maken afspraken en coachen teamcoördinator,
(iii) inhoudelijk verbinden met partners in wijk en gemeente en (iv) het initiëren, waar nuttig, van
vernieuwende verbindingen.
2C. Organiseren inzet 'perspectiefbanen, participatieplaatsen en werkervaringsplaatsen'
(i) Werven en selecteren kandidaten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, (ii) voeren
selectiegesprekken, (iii) vastleggen afspraken in een (arbeids)contract, (iv) contractmanagement
en (v) eventuele probleemsignalering, aanpak knelpunten en contacten daarover met bijv. de
uitkeringsinstantie.

1 november 2017

Aanbod Buurtwerkkamer Amsterdam Zuidoost 2018 - KG-buurten

pagina 22

2D. Budgetbeheer
Alle vaste (grotere) uitgaven zoals salarissen en huur kunnen plaatsvinden bij de Buurtwerkkamer
Coöperatie. 21 Dat kan ook voor de 'kleine kas' met handgeld voor de (kleinere) operationele uitgaven,
22
zoals voor koffie/thee, toiletpapier, kantoorspullen en materialen voor de activiteiten.
2E. Conflictbemiddeling
Het bemiddelen bij conflicten tussen betrokken bewoners/vrijwilligers in de buurtwerkkamer. Altijd eerst
gericht op het bij elkaar houden van alle betrokkenen en soms kan het zijn dat iemand tijdelijk moet
terugtreden en even geen gebruik kan maken van de buurtruimte.
3. Werkgever
Het bieden van trajecten zodat medewerkers (deels) betaald werkzaam kunnen zijn voor de
buurtwerkkamer, zoals met de teamcoördinator en de projectcoach, dit o.a. met het werven van deze
medewerkers, het vastleggen van de inzet in arbeids- of ZZP-contracten, het begeleiden van die inzet, als
mede het beheer en de uitvoering van de financiële administratie voor deze medewerkers.
4. Ontwikkeling
Stimuleren en begeleiden van de verdere ontwikkeling van de buurtwerkkamer, met bijv. een jaarlijks
partneroverleg met alle deelnemers (c.q. met de actieve bewoners/vrijwilligers en
bewonersgroepen/verenigingen en de verantwoordelijk leidinggevenden en direct betrokken
medewerkers van de financiers en partners), een werkoverleg met de direct betrokkenen over voortgang,
belangrijke leerpunten en het waar nodig maken van nieuwe afspraken, indien nodig specifiek met bijv.
betrokken woningcorporaties en uitkeringsinstanties, het betrekken van fondsen ofwel het organiseren
van aanvullende financiering, het organiseren van evaluaties met en/of door derden, op specifieke
thema's of onderwerpen op de uitvoering van het werk en het jaarlijks opstellen van een leerplan met
leerervaringen, leerresultaten en leerdoelen voor de nabije toekomst, inclusief benodigde
trainingen/opleidingen voor actieve bewoners/vrijwilligers.
5. Verantwoording
De Buurtwerkkamer Coöperatie is aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de gehele uitvoering van
de diensten op de buurtwerkkamer, zowel inhoudelijk als financieel.
Daartoe zal zij professioneel verantwoording afleggen met inhoudelijke en financiële jaarrapportages
zoals overeengekomen met de partners/financiers. De financiële rapportages zullen worden voorzien van
een toetsing door de kascommissie van de Buurtwerkkamer Coöperatie en worden gescreend en
uiteindelijk goedgekeurd door een erkende en gerespecteerde accountant.

Coördineren en ondersteunen
Opdrachtgevers
gemeente, woningcorporaties en bewonersverenigingen

Afspraken

€

Makelen

Ontwikkeling

= verbinden
+ afspreken

= leren
+ evalueren

= over inzet en
resultaten

Buurtwerkkamer Coöperatie
Service
= teamcoördinatie + projectcoaching
+ organiseren participatie- en werkervaringsplaatsen
+ budgetbeheer + conflictbemiddeling

= met ZZP
+ arbeidscontracten

Medewerkers

Gebruikers
vrijwilligers, bewoners/deelnemers en bewonersverenigingen
23-6-2016
BuurtWerkKamer Coöperatie
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Bijlage F
Begrotingen buurtwerkkamer KG-buurten - Uitgaven en inkomsten
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Noten
1

Kwetsbare bewoners zijn degenen die al lang werkloos of inactief zijn, bijv. langer dan drie jaar, laag zijn opgeleid, de Nederlandse taal niet of slecht
beheersen, niet of slecht kunnen rondkomen noch meedoen en in heel veel gevallen ook te maken hebben met (grote en langlopende) schulden en/of
problemen op meerdere leefgebieden. Het zijn tegelijkertijd wel zelfredzame bewoners of in potentie zelfredzame bewoners met (nog onontdekte) talenten
en capaciteiten.
2

Ambitie is om per buurtwerkkamer ruimte te bieden aan minimaal 500 unieke gebruikers (op een kwetsbare buurt met 3.000 tot 10.000 bewoners); ofwel
met drie buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost gaat het dan om minimaal 1.500 mogelijk 3.000 unieke mensen/gebruikers. In de periode 2011 tot 2017 zijn
we daarin goed op weg en is het aantal unieke gebruikers gestegen tot tussen de 1.100 en 1.200 in 2017 voor de drie buurtwerkkamers gezamenlijk.
3
4

Het 'Aanbod Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2017' d.d. 31 oktober 2016 kwam uit op een totaal bedrag voor drie buurtwerkkamers van € 285.000,-.
WML: Wettelijk Minimum Loon, € 10,04 per uur voor een meerderjarige, 22 jaar of ouder, bij een 36-urige werkweek (2017).

5

Nuldelijns voorziening is een relatief nieuw begrip dat staat voor ondersteuning verleend (vanuit een ruimte c.q. een voorziening) door 'niet' professionals;
veelal onbetaalde ondersteuning verleend aan de hulpvrager door mensen uit diens directe omgeving, bijvoorbeeld door mantelzorgers, vrienden, buren of
ervaringsdeskundigen (mensen die bijvoorbeeld iemand ondersteunen met problematische schulden vanuit een eigen ervaring in een dergelijke situatie).
6

Casa Jepie Makandra in Holendrecht/Reigersbos (start maart 2011), Multibron in Venserpolder (start februari 2013) en De Handreiking in de H-buurt (start
maart 2014).
7
Percentage 15 tot en met 64-jarigen met een WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand) of WIJ-uitkering (Wet Investeren Jongeren) is gemiddeld in heel
Amsterdam 6,2%. In Amsterdam Zuidoost is dat aanmerkelijk hoger: gemiddeld 9%. In Gein (6,4%), Driemond (1,4%) en Nellestein (2,4%) valt het relatief mee
of is het zelfs laag, maar juist in de buurten met buurtwerkkamer ligt het ver boven het Amsterdamse gemiddelde en dat van Amsterdam Zuidoost, namelijk in
Bijmer Centrum/DFH-buurten (12,2%), Bijlmer Oost/EGK-buurten (10,9%) en Holendrecht/Reigersbos (9,5%). Bron: O+S, 2012, www.stadstat.osamsterdam.nl.
Percentage laagopgeleiden (percentage huishoudens waarvan de hoofdbewoner maximaal een vmbo-diploma heeft) is gemiddeld in heel Amsterdam 30%. In
Amsterdam Zuidoost is dat aanmerkelijk hoger: gemiddeld 43%. Opnieuw liggen Nellestein (29%) en Driemond (30%) op Amsterdams peil. De rest van Zuidoost
ligt daar ver boven, met als uitschieters Bijmer Centrum/DFH-buurten (48%), Bijlmer Oost/EGK-buurten (45%). Met nog steeds hoge percentages in
Holendrecht/Reigersbos (42%) en Gein (40%). Bron: O+S, 2010, www.stadstat.osamsterdam.nl.
8
Doelgroepen WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning):
(A) Ouderen: isolement, gezondheid, armoede, vervoer, bewegen; (B) GGZ : begeleiding, dagbesteding; (C) LVB: begeleiding, dagbesteding;
(D) Zwaarbelaste vrouwen: belasting alleenstaand ouderschap / multiproblem; (E) Oudere mannen 55+; (F) Versterken vrijwilligerswerk;
(G) Versterken van lokale organisaties en media; (H) Bevorderen van de gezondheid: van volwassenen; (I) Informele Zorg: platform.
9

Aanbod Buurtwerkkamers d.d. 30 oktober 2015 van Buurtwerkkamer Coöperatie i.s.m. de betrokken bewonersverenigingen van Casa Jepie Makandra,
MultiBron en De Handreiking.
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De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (afgekort MKBA) uitgevoerd bij Casa Jepie Makandra (afgekort CJM) met als rapportage: "Buurtparticipatie op
waarde geschat: De maatschappelijke effecten van 0-de-lijns ondersteuning van buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost; AEPB Onderzoek en Advies,
Amsterdam - maart 2015." Op pagina 52-54 staan een achttal 'lessen voor de toekomst':
(A) professionaliseer de relatie met DWI middels concretere activeringstrajecten passend in een wijkgerichte aanpak van DWI;
(B) maak concrete samenwerkingsafspraken met (welzijns)organisaties actief in de wijk, zodat helder is wat partijen van elkaar kunnen verwachten;
(C) zorg voor een financieel transparante buurtwerkkamer;
(D) realiseer een goede juridische basis voor buurtbewoners die betaalde kracht worden en borg ook dat deze tijdelijk binnen de buurtwerkkamer actief zijn;
(E) verbind het reguliere wijkbeheer met de buurtwerkkamer, waarmee coaching en coördinatiekosten sterk kunnen verminderen;
(F) laat kwetsbare bewoners(verenigingen) geen werkapparaat aansturen of zelf de financiële administratie controleren;
(G) maak van de buurtwerkkamer een zelfsturende organisatie van bewoners, wel afgestemd op wat bewoners wel of niet zelf aankunnen;
(H) zorg voor een goede registratie van gegevens, juist ook op de resultaten van de buurtwerkkamer.
11

Aanbieden petitie op 2 juli 2015 aan leden van de bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost door ca. 35 buurtbewoners actief in de buurtwerkkamers;
zie ook het verslag van de buurttelevisie van Amsterdam Zuidoost onder de titel 'bewoners bezorgd over toekomst buurtwerkkamers':
https://www.youtube.com/watch?v=WaavITqVWGw
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Oplegnotitie bij ‘Buurtparticipatie op waarde geschat’ van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost; 13 juli 2015.

13

Een kwetsbare buurt is een buurt met een grote groep kwetsbare buurtbewoners en buurtondernemers, bijvoorbeeld meer dan 20% van de mensen die in
de buurt wonen en of werken heeft moeite met het vinden en houden van (on)betaald werk, heeft een lagere opleiding en een laag inkomen (CBS definitie
voor de armoedegrens: het wettelijk sociaal minimum) en/of spreekt, leest en schrijft niet of slecht de Nederlandse taal.
14

Buurtwerkkamers zijn kleine ruimtes (50 tot 100 m2) in de buurt waar (a) buurtbewoners en buurtondernemers elkaar ontmoeten, (b) met elkaar
activiteiten doen die ook kunnen bijdragen aan een leefbare buurt en (c) die kunnen toe leiden naar (on)betaald werk.
15

Het zelfbeheer betekent dat het de buurtbewoners en buurtondernemers zelf zijn die de buurtwerkkamer organiseren. Samen met partners en financiers
worden afspraken gemaakt over de (mede)financiering en de opdracht voor de teamcoördinatoren en de projectcoach.
16

Succesfactoren van de buurtwerkkamer, in een beknopte lijst zonder toelichting, zijn : (a) buurtbewoners helpen elkaar, (b) drempelloos, (C) energie- en
chemiegericht, (d) zelfbeheer, (e) omarm het eerst, stel daarna eisen, (f) van bewoners en professionals, (g) houd het kleinschalig en (h) belast niet onnodig
met geld; zie ook presentatie Gert Dijkstra, Platform31, 2014.
17
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Meer informatie is te vinden op: http://www.wisenederland.com/pilot-plan-van-gool/wijk.
Een nadere omschrijving van het voorbeeld op: http://www.devrijeuitloop.nl/index.php/verdere-informatie.
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Toegelicht en samengevat op: http://bewonersacademie.nl/scharrelondernemen-binnen-een-cooperatie.
Nader uitgewerkt op: http://www.kamervancooperatie.nl/diensten/start-een-cooperatie.
20

De classificatie in systeemwereld en leefwereld is oorspronkelijk van de Duitse filosoof Jürgen Habermas (1987). Inmiddels wordt deze classificatie in
Nederland vaak gebruikt in (lokale) beleidsplannen en pamfletten om de verhouding tussen burgers, overheid en professionals te duiden en opnieuw in te
richten. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans is een van de wegbereiders. Peel en Maas is een voorbeeld van een gemeente die een lans breekt voor de
terminologie in de lokale context (Schmitz et al. 2009; Schmitz 2013).
21

Vaste (grotere) uitgaven in de buurtwerkkamer zijn: salarissen en vergoedingen betaalde medewerkers, huur, GWE (gas, water en elektra), verzekeringen,
telefonie en internet. Deze vinden alle plaats via de Buurtwerkkamer Coöperatie en zijn een verantwoordelijkheid van het bestuur.
22
Iedere buurtwerkkamer beschikt maandelijks over maximaal € 250,- aan handgeld. Deze € 250 ,-wordt door de penningmeester van het bestuur van de
Buurtwerkkamer Coöperatie overgemaakt naar de zakelijke rekening van de teamleider per buurtwerkkamer. Van dit handgeld wordt onder andere betaald;
(A) Koffie, thee en aanverwante zaken; (B) Kosten die worden gemaakt voor catering en eetactiviteiten; (C) Reis- en parkeerkosten;
(D) Toiletpapier, afwasmiddel, sponsjes en aanverwante zaken; (E) Kantoorbenodigdheden als postzegels, printerinkt, printpapier en aanverwante zaken;
(F) Benodigdheden voor de activiteiten en diensten, denk aan lapjes textiel, kleine materialen voor de klussendienst, kabeltjes voor de computerbrigade,
krijtjes voor het schoolbord, gloeilampjes etc.
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