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© Jaarrapportage van Buurtwerkkamer Coöperatie over 2017 voor alle opdrachtgevers, partners en
financiers in euro's en uren; in het bijzonder de drie bewonersverenigingen Casa Jepie Makandra,
MultiBron en De Handreiking, als mede de gemeente Amsterdam, waaronder stadsdeel Amsterdam
Zuidoost en de afdeling Werk en Re-integratie, als ook woningcorporaties Stadgenoot, Eigen Haard,
Rochdale en Ymere.

Evaluatie samenwerkingsafspraak
Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2017
Prestatie: de gerealiseerde resultaten
en [tussen haken] de na te streven
resultaten
EFFECT
Bewoners hebben meer vertrouwen in
eigen kunnen, o.a. door buurtwerkkamer
Bewoners vinden dat de buurtwerkkamer
bijdraagt aan prettig(er) leven in de buurt
OUTPUT
Sleutelbeheerders
Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar),
o.a. bij huurders in directe omgeving
Betalende c.q. geregistreerde leden van de
bewonersvereniging
Bewoners via RVE Participatie (of RVE
Werk) effectief ingezet of bereikt
Bewoners individueel bereikt, gebruiker
van een dienst of deelnemer aan activiteit
PROCES
Klussendienst aan/om de woning,
tuindienst en opruimploeg
Ontbijtcafé/kookclub, naaiclub, e.a. sociale
activiteiten incl. huiswerk/leesbegeleiding
Computer oefenlessen
Nederlandse conversatielessen
Formulierenbrigade
Schuldhulptoeleiding en Bespaarmij
INPUT
Goede besteding budget
Verantwoorde besteding budget
Goede inzet betaalde medewerkers
en vrijwilligers incl. sleutelbeheerders
Goed overleg met alle deelnemers:
bewoners en financiers/partners
LEGENDA
Rood
Oranje
Blauw
Groen
Donkergroen

Indicator

Resultaat 2017
Casa Jepie
Makandra

Resultaat 2017
MultiBron

Resultaat 2017
De
Handreiking

Enquête
2016
Enquête
2016

84-85%
[Min. 50%]
86%
[Min. 70%]

84-85%
[Min. 50%]
86%
[Min. 70%]

84-85%
[Min. 50%]
86%
[Min. 70%]

Aantal
Aantal

15 [Min. 10]
32 [Min. 40]

21 [Min. 10]
24 [Min. 30]

16 [Min. 10]
37 [Min. 25]

Aantal

Registratie
moet herstart
[Min. 400]
11 van 39
[Min.10]
531
[Min. 500]

Registratie
gaan starten
[Min. 200]
9 van 34
[Min.10]
342
[Min. 300]

Registratie
gaan starten
[Min. 200]
20 van 76
[Min.10]
392
[Min. 300]

170
[185]
303
[180]
25 [50]
67 [50]
160 [200]
30 [125]

80: incl. Handr.
[235]
276
[130]
72 [50]
24 [25]
191 [150]
0 [75]

0: via MultiBron
[85]
342
[120]
49 [25]
106 [50]
82 [75]
25 [50]

Geen tekort
Positief oordeel
9,2
[> 8]
Positieve
feedback

Geen tekort
Positief oordeel
9,2
[> 8]
Positieve
feedback

Geen tekort
Positief oordeel
9,2
[> 8]
Positieve
feedback

Aantal
Aantal

Klussen #
Uniek #
Uniek #
Uniek #
Uniek #
Uniek #
Begroting
Controle
Enquête
2016
Interviews

Resultaat niet gehaald: zeer beperkt, minder dan 20%
Resultaat wel ten dele gehaald: ca. 20 tot 40%
Resultaat deels gehaald: ca. 40 tot 80%
Resultaat (bijna) gehaald: ca. 80 tot 120%
Resultaat ruimschoots gehaald: meer dan 120%

TOELICHTING TABEL
In de tabel zijn eerst de gerealiseerde resultaten in 2017 benoemd en daar achter steeds [tussen
haken] de na te streven resultaten voor 2017, zoals afgesproken in de samenwerkingsafspraak.
De enquête is die van 2016. Resultaten zijn hier opnieuw genoemd. Een jaarlijkse enquête is niet
realistisch. Een volgende enquête staat gepland voor 2019.
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Eindevaluatie Buurtwerkkamers
Casa Jepie Makandra, MultiBron en De Handreiking 2017
1. Inleiding
Voor u ligt de eindevaluatie over het jaar 2017 van de drie Amsterdamse buurtwerkkamers Casa Jepie
Makandra (opgericht in 2011,verder te noemen CJM), MultiBron (opgericht in 2013, verder te noemen
MB) en De Handreiking (opgericht in 2014, verder te noemen HR). Deze drie buurtwerkkamers zijn
alle gevestigd in Amsterdam Zuidoost. Dit is de tweede eindevaluatie die in samenwerking met de
Buurtwerkkamer Coöperatie is opgesteld. Begin 2016 sloten de drie buurtwerkkamers –
vertegenwoordigd door drie bewonersverenigingen – zich aan bij genoemde coöperatie. Dit voorbeeld
werd gevolgd door actieve vrijwilligers, betrokken professionals en een aantal (financiële) partners.
Deze eindevaluatie is het gemeenschappelijke product van genoemde leden van de coöperatie en kan
gezien worden als een inhoudelijke en cijfermatige verantwoording naar een ieder die met uren, tijd,
energie en euro’s een investering heeft gedaan in een of meerdere van deze buurtwerkkamers. Maar
meer nog dan dat is deze evaluatie een dankwoord aan al die mensen (vrijwilligers, bewoners,
professionals) die ook in 2017 met hun tomeloze energie Amsterdam Zuidoost weer een stukje mooier
en leefbaarder maakten. En, niet onbelangrijk, dat ook weer in 2018 doen.
Hieronder volgt eerst de cijfermatige onderbouwing van het in 2017 behaalde resultaat. Direct daarop
ziet u de toelichting met waar nodig een inhoudelijke onderbouwing. Deze evaluatie eindigt met een
doorkijkje naar 2018. Hierbij dient te worden aangetekend dat dit de laatste keer is dat wij de
eindevaluatie op deze wijze samenstellen en aanbieden. In het eerste kwartaal van 2018 nemen wij
een door onszelf ontwikkeld registratiesysteem in gebruik dat enerzijds het aantal leden van de
buurtwerkkamers bijhoudt en anderzijds een overzicht biedt van alle diensten en activiteiten én de
gebruikers en deelnemers daarvan.
De Resultaten in cijfers uitgedrukt

Computervaardigheid;
161; 7%

Schuldhulptoeleiding/
Bespaarmij;
55; 2%

Diensten & Activiteiten

Taalvaardigheid;
217; 10%
Sociale
activiteiten;
1013; 46%
Klussen;
275; 13%

Formulieren;
476; 22%

Totaal: 2197
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Computervaardigheid;
28; 3%

Schuldhulptoeleiding/
Bespaarmij;
30; 4%

Casa Jepie Makandra

Klussen;
187; 23%

Sociale
Activiteiten;
333; 40%

Taalvaardigheid;
74; 9%
Formulieren;
176; 21%

Computervaardigheid;
54; 8%

Schuldhulptoeleiding/
Bespaarmij;
25; 4%

Totaal: 828

De Handreiking

Klussen;
0; 0%
Taalvaardigheid;
117; 18%

Sociale
Activiteiten;
376; 57%

Formulieren;
90; 13%

Totaal: 662

Computervaardigheid;
79; 11%

Schuldhulptoeleiding/
Bespaarmij;
0; 0%

Multibron

Klussen;
88; 12%
Sociale
Activiteiten;
304; 43%

Taalvaardigheid;
26; 4%

Formulieren;
210; 30%
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Individuele deelnemers / Leden
MultiBron;
342; 27%

CJM;
531; 42%

Handreiking;
392; 31%

Totaal: 1265

Klantcontactmomenten
CJM;
4395; 21%
MultiBron;
7818; 38%

Handreiking;
8515; 41%

Totaal: 20728

Actieve vrijwilligers
MultiBron;
24; 26%
CJM;
32; 34%

Handreiking;
37; 40%

Totaal: 93
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Doorverwijzingen vanuit WPI
MultiBron;
34; 23%

CJM;
39; 26%

Totaal: 149
Handreiking
; 76; 51%

Statushouders
MultiBron;
8; 20%

CJM;
12; 29%

Handreiking
; 21; 51%

De Key;
47; 4%
Alliantie;
17; 1%

Overig /
Particulier;
103; 8%

Totaal: 41

Woningcorporatie
Ymere;
167; 13%

Stadgenoot;
195; 15%
Eigen Haard;
462; 37%

Rochdale;
274; 22%

Totaal: 1265
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2. Toelichting op de resultaten/cijfers
Bij het analyseren en benoemen van de resultaten over 2017 kijken wij naar een aantal onderdelen
die het succes en de (sociaalmaatschappelijke en economische) waarde van de buurtwerkkamers
bepalen. Achtereenvolgens zijn dat:










Het aantal leden/individuele gebruikers.
Het aantal klantcontactmomenten.
Het aantal leden/individuele gebruikers verdeeld over de in Amsterdam Zuidoost actieve en
aanwezige woningcorporaties.
Het aantal diensten en activiteiten dat in de buurtwerkkamers wordt aangeboden en
georganiseerd. Daarbij gaan wij uit van de volgende verschillende categorieën: Sociale
activiteiten (ontmoeting), Hulp bij Formulieren, Hulp bij Klussen, Hulp bij Taalverwerving, Hulp
bij verwerving Digitale Vaardigheden, Hulp bij Schuldhulptoeleiding. Vanaf 2018 volgt een
zevende categorie, te weten Hulp bij het Vinden van (Betaald) Werk. Deze hulp was er al in
de afgelopen jaren, maar zal vanaf 2018 gericht(er) worden bijgehouden.
Het aantal actieve vrijwilligers.
Het aantal mensen met een (langdurige) bijstandsuitkering dat is doorverwezen door WPI
(Werk, Participatie en Inkomen) van de gemeente Amsterdam.
Het aantal statushouders dat actief is binnen de buurtwerkkamers.
Het aantal mensen ondersteund met een budgetadvies en/of op weg naar schuldhulp.

Individuele leden/gebruikers
Het totaal aantal (geregistreerde) individuele leden/gebruikers van drie buurtwerkkamers is
uitgekomen op 1.265. Dit is een kleine stijging van iets meer dan 40 gebruikers ten opzichte van het
aantal individuele gebruikers in 2016. Wat we in 2017 bij een deel van deze gebruikers zien is een
verdieping van het contact. Hulpvragen worden zwaarder, contacten tussen bewoners en vrijwilligers
worden persoonlijker en dieper. Met name vanuit de Formulierenbrigades zien we dit gebeuren. De
buurtwerkkamers lijken steeds meer plekken te worden waar bewoners elkaar in vertrouwen nemen
en – op basis van ervaringsdeskundigheid – samen optrekken bij het zoeken en vinden van
oplossingen voor problemen die zich aandienen.
Klantcontactmomenten
Interessanter misschien nog wel dan het aantal individuele gebruikers van de buurtwerkkamers is het
aantal zogeheten ‘klantcontactmomenten’. Dit zijn alle momenten waarop iemand daadwerkelijk bij de
buurtwerkkamers en/of door of vanuit de buurtwerkkamer wordt geholpen of ondersteund. Dit getal ligt
op een duizelingwekkend aantal van 20.728. Laten we buurtwerkkamer MB als voorbeeld nemen. In
2017 was er bijna 8.000 keer sprake van een (geregistreerd) klantcontactmoment. Dit zijn al die
momenten waarop bewoners binnenliepen met een vraag over een formulier of aanschoven voor de
taalles en computerles. Ook al die momenten waarop mensen een hapje mee aten of deelnamen aan
het koffie-uur of de handwerkgroep. Juist hierin schuilt het succes van de buurtwerkkamers en toont
zich de behoefte en noodzaak van dergelijke laagdrempelige ‘nuldeliijns’ voorzieningen in Zuidoost.
Diensten en activiteiten
Kijkend naar het aanbod aan diensten en activiteiten dat in de buurtwerkkamers vanuit de bewoners is
ontstaan zien we dat bijna de helft van hen actief is een van de sociale activiteiten. Dit voorziet
kennelijk in een dieperliggende behoefte. Mensen in Gaasperdam, Venserpolder en Bijlmer Centrum
(waaronder met name de H-Buurt) zijn op zoek naar ontmoeting en verbinding, maar vinden niet altijd
(even makkelijk) het moment en de weg naar plekken waar dat kan. De buurtwerkkamers voorzien in
die behoefte en wens. Opvallend is ook het aantal mensen dat met een gerichte hulpvraag komt en/of
de behoefte zich (als persoon) te ontwikkelen en te (kunnen) groeien.
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Meer dan 22% van het aantal individuele gebruikers komt met vragen over formulieren en kwesties
met instanties (woningbouw, gemeente, verzekerraars etc.). Maar liefst 476 (geregistreerde) bewoners
meldden zich in 2017 bij een van de buurtwerkkamers met een dergelijke hulpvraag. Men kan zich
afvragen tot wie zij zich zouden hebben gericht als de buurtwerkkamers er niet waren geweest, áls zij
zich al ergens hadden gemeld. Ook het aantal klussen dat door vrijwilligers in 2017 bij bewoners is
uitgevoerd valt op. Zeker 275 keer werd er afgelopen jaar via de buurtbewoners een beroep gedaan
op een van onze vrijwillige klussers. Uiteraard laten we niet onvermeld dat 217 individuele bewoners
deelnamen aan een taaltraject, 161 van hen meededen met een computercursus en 55 het traject
Bespaarmij volgden, op weg naar een schuldhulptraject en/of inzicht in de maandelijkse inkomsten en
uitgaven. Interessanter nog dan dit overzicht van diensten en activiteiten is de verbinding tussen dit
bewonersgestuurde aanbod. Als de buurtwerkkamers in 2017 (opnieuw) iets duidelijk maakten is het
wel dat al die diensten en activiteiten ‘communicerende vaten’ zijn. Mensen komen in de regel niet
voor één ding naar de buurtwerkkamer. Eerst komen zij binnen met een vraag over een formulier, om
vervolgens mee te doen met een taalgroep en/of de computercursus. Soms komen mensen eerst eten
om de week erop terug te keren met een formulier dat ze niet begrijpen. Kijkend naar de cijfers zien
we dat mensen over de hele linie gemiddeld bij twee diensten en/of activiteiten geregistreerd staan.
Als we in aanmerking nemen dat een deel van hen alleen om een klusje vraagt of alleen hulp ontvangt
van de formulierenbrigade of de schuldhulptoeleiding, kunnen we concluderen dat de ruime
meerderheid aan drie of meer activiteiten deelneemt en/of van diensten gebruik maakt.
Actieve vrijwilligers
De buurtwerkkamers draaien bijna volledig op de vrijwillige inzet van bewoners. Zij zijn het die de
activiteiten bedenken, opzetten, coördineren en tot een succes maken. Sommigen van hen zijn al
jaren aan ons verbonden, anderen zijn er pas sinds kort en ook ieder jaar vertrekken er weer een
paar. Soms omdat zij een baan vinden of verhuizen, maar ook wel eens omdat men het graag elders
wil proberen of omdat het gewoon niet meer botert. In 2017 rustte het succes van de buurtwerkkamers
in Amsterdam Zuidoost op de schouders van in totaal 93 actieve vrijwilligers. Zonder hen geen
buurtwerkkamers, zonder hen geen laagdrempelig aanbod in de wijk waar (ervaringsdeskundige)
bewoners terecht kunnen met hun vragen, hun energie, hun tijd en hun verlangens en dromen. Met de
komst van een vierde buurtwerkkamer in Zuidoost (Bijlmer-Oost) verwachten wij in 2018 meer dan
100 bewoners actief in te zetten als vrijwilliger bij een van de buurtwerkkamers.
Doorverwijzingen van WPI, gemeente Amsterdam
Al vanaf de start in 2011 met CJM in Holendrecht en het toenmalige Kansrijk Zuidoost trekken wij
samen op met de opeenvolgende gemeentelijke onderdelen gericht op mensen in de langdurige
bijstand. Thans is dat WPI (Werk, Participatie en Inkomen). Ook in 2017 was er weer sprake van
intensieve samenwerking met de medewerkers van WPI. Grofweg zijn er drie wegen waarlangs
klanten van WPI bij de buurtwerkkamers worden aangemeld. Dit gaat via directe aanmelding door
verschillende klantmanagers, via deelname aan de participatiemarkten en via aanmelding door
klantmanagers die spreekuur houden in de buurtwerkkamers zelf. Met name deze laatste manier van
doorverwijzen is bijzonder succesvol. Klanten spreken hun klantmanager op locatie in de
buurtwerkkamers en worden bijna letterlijk aan de hand genomen en bij de mensen van de
buurtwerkkamer geïntroduceerd én direct gekoppeld aan de sociale activiteiten en/of de taallessen,
formulierenbrigade, Bespaarmij of de computerles. In iets mindere mate geldt dit ook voor de
doorverwijzingen vanuit de klantmanagers op kantoor. Voor het aantal doorverwijzingen en/of
kennismakingen op en tijdens de zogeheten participatiemarkten geldt dat wij zien dat – ondanks de
grote opkomst aldaar en de daaruit volgende voornemens van klanten bij een van de
buurtwerkkamers binnen te lopen – het aantal succesvolle verbindingen uiteindelijk (bijzonder)
summier is. In totaal is er in 2017 met 149 klanten van WPI contact geweest. In minder dan de helft
van deze gevallen leidt het eerste contact uiteindelijk tot feitelijke verbinding met een van de
buurtwerkkamers.
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Schuldhulptoeleiding
De resultaten op het gebied van schuldhulptoeleiding blijven achter bij de vooraf geschatte
streefcijfers. Dit heeft een tweetal oorzaken. Enerzijds is gebleken dat niet alle deelnemers en klanten
van de buurtwerkkamers met (dreigende) schulden ook daadwerkelijk hulp vragen bij het oplossen
en/of voorkomen daarvan. Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met schaamte. Deze schaamte
zorgt er voor dat (teveel) mensen zich niet laten helpen – ook niet in de buurtwerkkamers – terwijl dat
wél zou kunnen. In het verlengde hiervan ligt de tweede oorzaak van achtergebleven cijfermatige
resultaten op het gebied van schuldhulptoeleiding; de verplichte inzet van het instrument Bespaarmij.
Deels als gevolg van schaamte en/of angst voor de gevolgen geven niet alle klanten openheid van
zaken als het om het (dreigende) schulden gaat. Met als gevolg dat de buurtwerkkamers niet iedereen
kunnen helpen omdat bijvoorbeeld afspraken met schuldeisers niet nagekomen (kunnen) worden.
Eind 2017/begin 2017 is derhalve afgesproken dat klanten met een vraag die te maken heeft met
schuldhulptoeleiding alleen nog maar vanuit de buurtwerkkamers te helpen als zij daadwerkelijk in
staat én bereid zijn volledige openheid te verschaffen. Daarvoor gebruiken wij het programma
Bespaarmij dat op relatieve eenvoudige wijze inzichtelijk maakt hoeveel mensen aan inkomen
generen en aan kosten uitgeven. Het verplicht opleggen van invulling hiervan heeft sommige klanten
afgeschrikt van deelname aan de schuldhulptoeleiding bij een van de buurtwerkkamers. De mensen
die hieraan wél hebben deelgenomen zijn overigens erg tevreden over Bespaarmij. Het blijkt voor
velen een ware ‘eye-opener’ en leidt niet zelden tot feitelijke (gedrags)veranderingen in het
uitgavenpatroon.
Statushouders
Amsterdam Zuidoost ziet zich de komende jaren geconfronteerd met de opdracht tientallen tot
honderden statushouders te huisvesten. Het gaat hier om (bijzonder) kwetsbare nieuwe
Amsterdammers die niets anders willen dan hier een nieuw bestaan op te bouwen. Als gevolg van
(oorlogs)trauma’s, een matige beheersing van de Nederlandse taal, weinig kennis van onze
samenleving met al haar regels en procedures, beperkte digitale vaardigheden en laag inkomen zijn
deze statushouders in de regel kwetsbaar en lopen zij het risico al op achterstand te staan nog
vóórdat zij hun huis in Zuidoost hebben betrokken. De buurtwerkkamers willen en kunnen een rol
spelen bij het bieden van kansen, ruimte en mogelijkheden aan statushouders zich te ontwikkelen tot
burgers die volledig meedoen in onze samenleving.
Graag maken wij in navolging van Eigen Haard met alle woningcorporaties afspraken over het –
binnen en vanuit de buurtwerkkamers – ‘omarmen’ van statushouders om hun een veilige plek in de
wijk te bieden waar zij zich verder kunnen ontplooien. In 2017 betrof het 43 statushouders. Naar wij
hopen zijn dat er in 2018 een stuk meer.
Verdeling individuele gebruikers over de woningcorporaties
De buurtwerkkamers bereiken huurders van alle in Amsterdam (Zuidoost) actieve woningcorporaties.
Voor De Key en de Alliantie geldt dat zij (nog) geen partner van de Buurtwerkkamer Coöperatie zijn.
Bijna 10% van de individuele gebruikers huurt niet bij een woningcorporatie of is zelf huiseigenaar.
Van alle woningcorporaties is Eigen Haard met 462 huurders binnen de woningcorporaties het sterkst
vertegenwoordigd. Dit heeft deels te maken met het feit dat Eigen Haard als enige bij alle drie de
buurtwerkkamers direct betrokken is (als verhuurder van de buurtwerkkamer zelf en als bezitter van
vastgoed in alle drie de betrokken buurten) en met het feit dat Eigen Haard (met Stadgenoot) in
2010/2011 aan de basis stond van de eerste buurtwerkkamer. Inmiddels zijn na Eigen Haard en
Stadgenoot ook Rochdale (274 huurders als klant in 2017 bij een van de buurtwerkkamers) en Ymere
(167 huurders als klant in 2017 bij een van de buurtwerkkamers) vaste partner van de
Buurtwerkkamer Coöperatie. Voor Stadgenoot (feitelijk alleen actief in Holendrecht) geldt dat zij in
2017 195 huurders als klant van een van de buurtwerkkamers leverden.
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3. Conclusies en Vooruitzichten in 2018
Kijkend naar de cijfers over 2017 concludeert de Buurtwerkkamer Coöperatie dat we wederom een
goed jaar hebben gedraaid. Het aantal individuele leden/gebruikers groeit licht naar 1265 op jaarbasis
en het aantal klantcontactmomenten vertoont nog steeds een stijgende lijn. De arbeidsmarkt en de
economie herstellen zich, maar helaas lijkt deze trend voorbij te gaan aan een (te) grote groep
Amsterdammers in Zuidoost die niet bij machte lijken volledig zelfstandig de weg omhoog te vinden.
Ook in 2018 zijn de buurtwerkkamers weer een plek waar kwetsbare én kansrijke bewoners
gezamenlijk werk maken van een betere toekomst. Voor zichzelf én voor de wijk waarin zij leven.
Wat daarbij zeker gaat helpen is de start – per 1 februari jl. – van een vierde buurtwerkkamer in
Bijlmer-Oost, te weten aan Gravestein 30 (het pand waar voorheen de Gravestein Studio was
gevestigd). Tot voor kort kwamen relatief veel mensen uit de G- en K-Buurt met hun vragen en
problemen terecht bij een van de andere buurtwerkkamers (meestal in De Handreiking). Wij zijn
verheugd dat deze mensen in 2018 in hun eigen wijk kunnen blijven en op loop- en/of fietsafstand een
buurtwerkkamer letterlijk om de hoek hebben. Wat daartoe in ieder geval noodzakelijk is, is het
oprichten van een bewonersvereniging Bijlmer-Oost die de ruggengraat gaat vormen van de nieuw
opgerichte buurtwerkkamer.
Andere ontwikkelingen die wij vanuit de Buurtwerkkamer Coöperatie de ruimte willen geven vinden we
op meerdere gebieden. Denk daarbij in ieder geval aan:





Scharrelondernemerschap
Hulp bij Schulden
Milieubewustzijn
Toeleiding naar Werk

Daarnaast zullen de buurtwerkkamers in 2018 – net als in al die voorgaande jaren – een plek zijn
waar nieuwe diensten en activiteiten het licht zien. Diensten en activiteiten die soms logischerwijs
volgen uit wat er in een wijk speelt, maar die soms ook onverwacht en spontaan ontstaan uit de
energie van bewoners zonder dat wij op voorhand kunnen inschatten waar toe een en ander leidt.
Juist dát is de kracht van de buurtwerkkamer. Ook in 2018.

Uitdagingen
Uiteraard zijn er ook uitdagingen voor de buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost.


Omdat wij werken met mensen die op meerdere vlakken een steuntje in de rug kunnen
gebruiken, verliezen wij ieder jaar vrijwilligers en deelnemers die door omstandigheden
uitvallen. Dat gebeurde in 2017 en dat zal ook in 2018 het geval zijn. Dat weten wij van te
voren, het hoort bij het werk dat we doen. Maar we vragen hiervoor ook begrip. Mensen
vinden werk, gaan naar school, verhuizen of worden ziek. Soms botsen zij met andere
bewoners of zelfs met de teamcoördinator en de assistent. En omdat wij bijna volledig draaien
op vrijwillige inzet, is het altijd weer een uitdaging nieuwe vrijwilligers te vinden die het stokje
willen én kunnen overnemen. Meestal lukt dat, maar soms duurt het even.



Een andere uitdaging waar de buurtwerkkamers in stijgende mate mee te maken hebben is de
‘administratieve’ regeldruk. Ook wij ontkomen er niet aan te verantwoorden; naar onszelf, naar
onze (financiële) partners en – niet in de laatste plaats – naar de wijk en naar de bewoners die
ons hun vertrouwen hebben gegeven.
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In 2018 nemen wij een nieuw (leden) registratiesysteem in gebruik dat tevens dienst doet als
‘database’ en mogelijk ook als ‘klanttevredenheidssysteem’. Op deze manier slaan we
meerdere vliegen in één klap; we verantwoorden de subsidies die we ontvangen (want we
laten zien hoeveel mensen we waarmee van dienst zijn), maar we brengen ook in kaart wat
de uitdagingen en vragen zijn die in een wijk leven en hoe je een en ander het beste kunt
adresseren met, door, voor en via bewoners én wat dat met hen doet.


Een andere uitdaging in 2018 is het opnieuw en voortdurend verbinden met allerlei instanties
en gemeentelijke onderdelen die zich net als wij (maar niet op nuldelijns niveau) bezig houden
met kwetsbare groepen. Denk hier aan Samen Doen, Ouder-Kind Team, WPI, Madi, de
afdeling Armoede-aanpak en de gebiedsmakelaars van het stadsdeel, alle woningcorporaties,
Pozo. Venzo, de huisartsenpraktijken etc. Dit zijn allemaal partners die te maken hebben met
dezelfde mensen waar wij mee te maken hebben. We zijn blij met samenwerking met een
ieder van genoemde partners, maar zien ook dat er – ondanks goede contacten met
individuele collega’s - er ook nog veel te winnen is in de systeemwereld als zodanig.
Verkokering zal ook in 2018 een muur zijn die wij graag neerhalen. Dat doen we met geduld,
liefde en volharding.

Tot de volgende evaluatie!

In Memoriam: Co Steijn
In 2017 gebeurden er niet alleen mooie dingen. We hadden ook te maken met verdriet. Zo
verloren wij onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Co Steijn, die onder andere als bestuurslid van
bewonersvereniging MultiBron jarenlang vele, vele uren aan vrijwilligerswerk onbaatzuchtig in
de wijk stak. Onvermoeibaar zette hij zich in voor een leefbaar Venserpolder. Honderden
kinderen hebben in de loop van de jaren via hem geleerd dat als je van je wijk houdt, je je er
ook voor moet inzetten. Hij was voor hen én voor al die andere bewoners, vrijwilligers en
professionals een prachtig voorbeeld. We missen hem.
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Toelichting financiële verantwoording 2017
Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost

Inkomsten 2017 Amsterdam Zuidoost
Populair = formeel + investering bewoners

€ 174.000
€ 265.000
ureninvestering
bewoners

€ 14.720
€ 80.000

€ 280

€ 28.522

Gemeente Amsterdam

Werk en Re-integratie

Woningcorporaties

Belastingdienst

Eigen inkomsten

Ureninvestering bewoners

Inkomsten
De totale gerealiseerde inkomsten over 2017 komen uit op € 297.522,-. Begroot was € 303.555,-. Dit
is exclusief de geïnvesteerde uren van bewoners ad € 265.000,- (uren omgerekend naar fictief geld
tegen Wettelijk Minimum Loon - WML). De inkomsten ad € 297.522,- is inclusief een bedrag retour van
de belastingdienst voor de btw ad € 28.522,- waarvan het onzeker is of dit inderdaad inkomsten zijn
die blijvend zijn. Begin 2018 wordt duidelijk of de belastingdienst dit alsnog terug vordert of akkoord is
dat dit (mogelijk voor een deel) inderdaad terecht aan ons is betaald. Alleen de inkomsten in de
loonkostensubsidie (van Werk en Re-integratie Amsterdam) is iets lager dan begroot, dit omdat de
betreffende medewerkers eerst zijn gestart op een werkervaringsplaats (zonder loonkosten voor de
Buurtwerkkamer Coöperatie) en na enkele maanden bij ons in dienst zijn gekomen.
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Uitgaven 2017 Amsterdam Zuidoost
Populair = formeel + uitvoering bewoners

€ 102.149

€ 265.000
uitvoering door
bewoners

€ 54.269

€ 38.333

€ 22.250
€ 35.940
€ 7.950

€ 30.130
€ 6.501

Coördineren en ondersteunen vrijwilligers en deelnemers
Werkplekken buurtbewoners op perspectiefbanen
Coachen teamleden
Administratie, verantwoording en makelen partners
Huur, telefonie, internet en GWE
Handgeld, training en opleiding
Communicatie en organisatie
Voorzieningen btw en schade inboedel en uitval medewerkers
Uitvoering activiteiten bewoners

Uitgaven
De totale gerealiseerde uitgaven over 2017 komen uit op € 261.583,- ; exclusief uren van bewoners
met een waarde van € 265.000,-. Daarnaast is € 35.940,- voorzien voor mogelijke uitgaven voor het
moeten terugbetalen van btw, voor het aankopen van inboedel (incl. apparatuur) bij schade en
diefstal, als ook voor het vervangen van medewerkers (bij ons in loondienst) in het geval zij langdurig
(ziek) uitvallen (een ziektekostenverzekering pakt nu nog voor ons duurder uit). Een uitval van
medewerkers is zeker een serieus risico omdat het hier gaat om bewoners/medewerkers met een
beperkte loonwaarde en soms ook fysieke beperkingen. Sommige uitgaven pakken iets hoger uit dan
begroot zoals bij de huur en voor de communicatie. Enkele uitgaven komen lager uit dan begroot,
zoals voor het handgeld en bij de perspectiefbanen, dit door het pas later in het jaar (na enkele
werkervaringsplaatsen) bij ons in dienst komen van één van de drie assistent teamcoördinatoren.
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