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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 steunen 
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 vanaf 2011 
in inmiddels vier buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost en nog eens vier in Utrecht. Ondersteund door 
BuurtWerkKamer Coöperatie, een werkverband van bewoners/vrijwilligers en professionals.  
 
Unieke samenwerking van organisaties en bewoners  
In elke buurtwerkkamer nemen (na enkele jaren) meer dan 300 tot 700 kwetsbare unieke bewoners deel 
aan activiteiten of maken gebruik van de diensten, georganiseerd door minimaal 20 tot 40 vrijwilligers.  
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 i.o., als ook de organisaties die 
er geld in steken, zoals de woningcorporaties Rochdale, Eigen Haard en Stadgenoot, de uitkeringsinstantie 
Amsterdam Werk en Re-integratie en de gemeente Amsterdam. Daarmee is de buurtwerkkamer een 
unieke samenwerking op participatie/activering, armoedebestrijding, welzijn en dagbesteding, informele 
(mantel)zorg en burenzorg, woonmaatschappelijk werk, schuldhulp-toeleiding/verlening, begeleiding naar 
vrijwillig en betaald werk, talentontwikkeling en sociaal vangnet. 
 
Buurtwerkkamer Geuzenveld - Van Deysselbuurt: een coproductie met meerwaarde 
De Wegener Sleeswijkbuurt (Geuzenveld) en de Van Deysselbuurt zijn beide 'ontwikkelbuurten' met een 
fysieke aanpak van (huur)woningen en vele sociale hulpvragen bij een grote groep kwetsbare bewoners. 
Dat maakt dat het versterken van het huidige aanbod van bewonersorganisaties - actief in atelierruimtes, 
huiskamers of buurtkamers - hier nodig is. Een buurtwerkkamer kan hier uitstekend in voorzien - samen 
met bestaande initiatieven van bewonersorganisaties en wijkpartners. Dat kan worden gerealiseerd met 
een buurtwerkkamer aan de Nicolaas Ruychaverstraat 22 in Geuzenveld (Wegener Sleeswijkbuurt) met 

een trefpunt bij de Social Garden aan de Lodewijk Van Deysselstraat 61 (Van Deysselbuurt).  
 
Bijdrage van partners in 2019 
De totale kosten voor de buurtwerkkamer zijn maximaal € 73.823,-, inclusief eenmalig € 4.000,- voor het 
geschikt maken van de ruimte. De gevraagde bijdrage van de gemeente Amsterdam komt in 2019 uit op  
€ 40.000,- (in 2020 mogelijk € 60.000,-). De overige € 33.823,- wordt gefinancierd door woningcorporaties 
en eigen inkomsten. De vrijwilligersuren in de buurtwerkkamer vertegenwoordigen ook een (geld)waarde, 
namelijk minimaal € 38.050,-; dit door de inzet van de vrijwilligersuren te waarderen op WML. 3   
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1. Een 'aanbod' 

 

Geuzenveld en de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West 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 2.000 tot 4.000 kwetsbare 
bewoners in deze buurt(en). Een tweede belangrijke reden is dat we met een voorziening als de 
buurtwerkkamer aantoonbaar de (voor velen) moeilijk bereikbare groep van kwetsbare bewoners wél 
weten te bereiken en ook nog eens op een zeer prettige en effectieve manier, getuige de resultaten en 

effecten bij de reeds actieve buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost (vanaf 2011) en in Utrecht (2016). 
Derde (beweeg)reden is dat de buurtwerkkamer volledig van de bewoners/deelnemers zelf is: zij zelf 
bepalen de opzet en de indeling van het programma, de inrichting van de ruimte en zij zelf besluiten zelf - 
als deelnemer en 'mede-eigenaar' van de Buurtwerkkamer Coöperatie - wat er gaat gebeuren - dit alles 
binnen het concept van de BuurtWerkKamer ©. Ook hebben we laten zien dat we met relatief weinig 
middelen en een gerichte professionele ondersteuning juist zeer effectief en efficiënt zijn. Ten slotte, is de 
buurtwerkkamer aanvullend op en verbindend met alle bestaande voorzieningen in de wijk, zoals de inzet 
van de Huizen van de Wijk (met Eigenwijks i.s.m. bewoners), de wijkteams van Samen DOEN en van de 
vele huis- en buurtkamers. Daarmee is de buurtwerkkamer als nuldelijnsvoorziening 4 een ideale en 
unieke verbindende schakel voor alle kwetsbare bewoners 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 prettige buurt. 
 
Voor wie?  
Een buurtwerkkamer is voor en van kwetsbare én krachtige bewoners, een unieke coproductie van 
bewoners én professionals, van mensen met een beperking en van nieuwe buren, zoals statushouders 
met een recente verblijfsvergunning op zoek naar nieuwe contacten en kansen. Tegelijkertijd is de 
buurtwerkkamer een unieke samenwerking van zowel deelnemers en actieve bewoners/vrijwilligers als 
ook van financiers, zoals de woningcorporaties, uitkeringsinstanties en gemeente, mogelijk ook nog de 
zorgverzekeraars. Zij allen hebben baat bij de inzet van de buurtwerkkamer. De financiers besparen met 
een investering in de buurtwerkkamer cash geld op de eigen uitgaven. Die besparing maakt een financiële 
bijdrage in de kosten van de buurtwerkkamers verantwoord. 

  
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. 5  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(groepen) en bewonersverenigingen, als ook andere 
aanwezige partners in de buurt. Het voorliggende aanbod is afgestemd op de ambities en de aanpak van 
de beoogde samenwerkingspartners, namelijk stadsdeel Nieuw-West, de woningcorpoarties Eigen Haard 
en Rochdale, als ook met enkele actieve bewoners/vrijwilligers, in het bijzonder met Evert van Maanen en 
Joke Veldkamp (beide bestuursleden bij ESAN, Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West), Hans 
Staphorsius voorzitter Stichting De Brug) en Henk van Akkeren (actieve bewoner in de Van Deysselbuurt).   
 
Ambitie: start mei 2019 
Zodra de financiering grotendeels rond is (gepland maart/april 2019) kan per mei 2019 worden gestart. 
Het organiseren en geschikt maken van de locatie aan Nicolaas Ruychaverstraat 22 vraagt één of twee 
maanden en is een prima eerste activiteit voor de startgroep van vrijwilligers/actieve bewoners uit de 
buurt, zodat de buurtwerkkamer direct per mei/juni 2019 operationeel kan zijn.  
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2. Aanleiding en motivatie 

 
Regelmatig komen bestuurders en medewerkers van zowel gemeente Amsterdam en van stadsdeel 
Nieuw West in contact met één van de buurtwerkkamers actief in Amsterdam Zuidoost, soms in een 

georganiseerd bezoek. Bijna twee jaar geleden heeft dat geleid tot het voorzichtig verkennen van de 
behoefte aan en de mogelijkheden voor een buurtwerkkamer in Geuzenveld/Slotermeer. Daarna was het 
weer even stil. Tot vlak voor afgelopen zomer woningcorporatie Rochdale de Buurtwerkkamer Coöperatie 
uitnodigde om gericht na te gaan of er kansen zijn voor een buurtwerkkamer in de Van Deysselbuurt. 
Mede geïnspireerd door de succesvolle start van de nieuwe buurtwerkkamer Samen Sterk in Bijlmer Oost, 
in een ruimte van Rochdale, met veel nadruk op de kwetsbare huurders van Rochdale in de omliggende 
flats (en buurten). Toen duidelijk werd dat de gemeente vooral een behoefte ziet in Geuzenveld, juist ook 
in de Wegener Sleeswijkbuurt, is samen met woningcorporatie Eigen Haard gezocht naar een locatie van 
waaruit bewoners uit beide 'ontwikkelbuurten' goed gebruik kunnen maken van de buurtwerkkamer. 
 
De BuurtWerkKamer Coöperatie heeft deze uitdaging opgepakt, deels met contacten van Rochdale en 
Eigen Haard in Amsterdam Nieuw West en ook via de vele eigen contacten omdat enkele betrokkenen bij 
de BuurtWerkKamer Coöperatie jarenlange ervaring hebben in het werken met kwetsbare bewoners in 
dit deel van Nieuw West: de één als oprichter van het Geheugen van West en als wijkmanager Slotermeer 
bij het stadsdeel c.q. de gemeente (Juriaan Otto, nu buurtwerkkamercoach bij de Buurtwerkkamer 
Coöperatie) en de ander als manager Woonservice bij één van de woningcorporaties (Gert Dijkstra, nu 
bestuursvoorzitter van de Buurtwerkkamer Coöperatie). Het resultaat is het voorliggende voorstel. 
 
Motivatie  
Er zijn vier goede redenen om, in nauwe samenwerking met enkele bestaande bewonersgroepen en  
-organisaties, een buurtwerkkamer vorm te geven in Geuzenveld - Van Deysselbuurt. In het bijzonder in 
en voor de ontwikkelbuurten Wegener Sleeswijkbuurt (Buurt 6) en de Van Deysselbuurt (Buurt 5 Noord). 
Deze buurtwerkkamer is tegelijkertijd ook goed toegankelijk voor bewoners in delen van de naast 

liggende buurten Dudokbuurt Zuid, Lambertus Zijpleinbuurt en de Bakemabuurt (Buurt 8) en de Van 
Tijenbuurt (in Buurt 7), allen ook 'ontwikkelbuurten' in Amsterdam Nieuw-West. 
 
De vier redenen: 

1. Een buurtwerkkamer kan goed voorzien in een behoefte voor (extra) ondersteuning bij 
hulpvragen en begeleiding naar onbetaald vrijwilligerswerk en betaald werk in deze buurten, dit 
omdat de vraag hier nog aanmerkelijk groter lijkt dan het aanbod nu aankan en een deel van de 
groep die vaak niet wordt bereikt juist wel de weg naar een buurtwerkkamer weet te vinden. 

2. De grote aanpak van de woningen in de Van Deysselbuurt, namelijk met renovatie en groot 
onderhoud van de 1.262 huurwoningen van Rochdale (op ruim 1.400 woningen in de gehele 
buurt). Veel bewoners staan daarmee voor een belangrijke verandering in hun leven: sleutelen 
aan hun woning en zo mogelijk (tijdelijk) verhuizen is geen sinecure, vooral niet voor kwetsbare 
bewoners. Om dit goed op te kunnen vangen de komende jaren is een extra voorziening en 
begeleiding voor deze groep van bewoners geen overbodige luxe. 

3. In Geuzenveld zijn relatief weinig laagdrempelige ruimtes aanwezig waar buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten, samen iets kunnen doen en tegelijkertijd hun (hulp)vragen kwijt kunnen. Dat 
is vooral in de ontwikkelbuurten in Geuzenveld met veel sociale huurwoningen van Stadgenoot 
en Eigen Haard een gemis waarin de buurtwerkkamer goed kan voorzien.  

4. Er zijn vele bewonersgroepen en -organisaties actief in Geuzenveld en de Van Deysselbuurt, maar 
veelal met een specifiek aanbod en gericht op een specifieke (doel)groep. De buurtwerkkamer 
brengt juist meerdere activiteiten samen en richt zich juist op alle (doel)groepen, waardoor sterk 
wordt bijgedragen aan het herstellen van verbindingen tussen de verschillende bewoners, zowel 
tussen krachtig en kwetsbaar, als ook tussen verschillende groepen naar afkomst en herkomst. 
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3. Locatiekeuze en bereik 

 
Een geschikte locatie voor een buurtwerkkamer in Geuzenveld is gevonden in de ontwikkelbuurt Wegener 
Sleeswijkbuurt aan de Nicolaas Ruychaverstraat 22 (de rode stip op de kaart), op de rand van Buurt 8.  

Daarmee ligt de buurtwerkkamer op nog geen 250 meter van het winkelcentrum en het Pluspunt in 
Geuzenveld aan het Lambertus Zijlplein. Tegelijkertijd ligt de buurtwerkkamer op een looproute van dit 
winkelcentrum naar dat van Slotermeer aan Plein 40-45. De buurtwerkkamer is lopend, fietsend en met 
een scootmobiel uitstekend te bereiken voor bewoners uit de Van Tijenbuurt (deel van Buurt 7), 
Dudokbuurt, Lambertus Zijlpleinbuurt en Bakemabuurt (samen Buurt 8) en de Wegener Sleeswijkbuurt 
(Buurt 6). Alles binnen een straal van 500 - 700 meter van de buurtwerkkamer (groene cirkel op de kaart). 
 
Bij de start is eerst gezocht naar een mogelijk locatie voor de buurtwerkkamer in de Van Deysselbuurt, 
omdat juist ook in deze buurt een grote groep kwetsbare bewoners baat heeft bij een buurtwerkkamer. 
Die locatie bleek nagenoeg niet te vinden en de locatie die wel beschikbaar leek was weer te dicht op 
Plein 40-45 en ook mogelijk te dicht op bestaande voorzieningen met deels een vergelijkbaar aanbod aan 
activiteiten. In Geuzenveld is er beduidend minder aanbod dan in Slotermeer als het gaat om kleinschalige 
laagdrempelige buurtruimtes. De Rochdale huurders in de Van Deysselbuurt zullen niet allemaal even 
gemakkelijk de route vinden naar een buurtwerkkamer aan de Nicolaas Ruychaverstraat 22, tenzij ze in 
een bestaande buurtruimte er wel 'tegen aan lopen'. Een dergelijk 'trefpunt' voor de buurtwerkkamer in 
de Van Deysselbuurt is gelukkig toch gevonden, namelijk in het 'mini' buurthuis Social Garden aan de 
Lodewijk van Deysselstraat 61. Ter plekke kan de buurtwerkkamer dan wekelijks, minimaal één - mogelijk 
twee of drie keer, met vrijwilligers/medewerkers aanwezig zijn en de aanwezige bewoners attent maken 
op en ‘doorgeleiden’ naar de ruimte en de mogelijkheden in Geuzenveld. Dat gaat maken dat ook de 
bewoners in de Van Deysselbuurt te bereiken en te betrekken zijn en in de praktijk ook verder in hun 
kracht gezet kunnen worden. Hemelsbreed is de afstand tussen de buurtwerkkamer in de Wegener 
Sleeswijkbuurt en het trefpunt bij Social Garden nauwelijks 500 meter. Vandaar dat de kaart het bereik 
van de buurtwerkkamer de volledige Van Deysselbuurt omvat (groene cirkel).  

 
In het gehele gebied (binnen de groene cirkel op de kaart: Buurten 5, 6, 7 en 8) kan de buurtwerkkamer 
actief flyeren en haar nieuwsbrief deur aan deur bezorgen. Bewoners uit de naastliggende buurten zullen 
ook regelmatig gaan deelnemen, tot 1 kilometer - soms zelfs meer - zo leert de ervaring elders.  
  

 
 
 Rode Stip = Nieuwe locatie voor de buurtwerkkamer aan de Nicolaas Ruychaverstraat 22 - in de  
 Wegener Sleeswijkbuurt, vlakbij buurt 8 - in een winkelruimte van woningcorporatie Eigen Haard. 
 Blauwe stip = Het wekelijks benutten van de locatie Sociale Garden als trefpunt aan de Lodewijk 
 van Deysselstraat 61 - in het hart van de Van Deysselbuurt - in een atelierruimte van Rochdale. 

Buurt 5 Noord:  

Van Deysselbuurt 

Buurt 5 Zuid:  

Confuciusplein- 

buurt 

Buurt 1 Noord: 

Couperusbuurt 

Buurt 3: 

Burgemeesterbuurt 
Buurt 9:  

Beerenbrouckbuurt 
Buurt 4:  

Louterbuurt 

Eendrachtspark 

Buurt 10: 

Eendrachts-

buurt 

bbbb 

Buurt 1 Zuid: 

Hogguerbuurt Noordzijde 

Buurt 6: Wegener 

Sleeswijkbuurt 

Buurt 8: Dudokbuurt 

Lambertus Zijlpleinbuurt 

Bakemabuurt 

Buurt 7: 

Architectenbuurt 

Van Tijenbuurt 

Sloterpark 

Buurt 2: 

Dobbebuurt 
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4. Versterken bestaande initiatieven  
 
Buurtwerkkamer 'Geuzenveld - Van Deysselbuurt' gaat niet iets opnieuw beginnen, omdat:  

 Er zijn al veel bewonersorganisaties actief. 
 Er zijn eveneens ook al veel (kleine en grotere) plekken voor ontmoeting.  
 En de bestaande/aanwezige bewonersorganisaties hebben (soms) behoefte aan een partner  

met wie zij de eigen activiteiten en organisatie kunnen versterken, zodat zij (nog) effectiever  
met activiteiten en diensten de (kwetsbare) bewoners in de buurt bereiken.  

Dit geldt vooral voor de wijk Slotermeer en in mindere mate voor Geuzenveld.  
 
Dus geen nieuw initiatief, maar op zoek naar het versterken van bestaande initiatieven 
In Geuzenveld - Slotermeer zijn enkele buurtruimtes, deels ook in (zelf)beheer bij bewonersorganisaties.  
Op de kaart staan deze - voor zover relevant - weergegeven. Soms gaat het om buurtruimtes die (zeer) 
kleinschalig zijn georganiseerd als buurt- of huiskamers (groen), soms in gezamenlijk beheer of gericht op 
een specifieke doelgroep (blauw), soms grootschalig door bewoners zelf georganiseerd (paars: West Side) 
en soms ook grootschalig in beheer bij Eigenwijks samen met bewoners in een 'Huis van de Wijk' (oranje).  
Zoals ook zichtbaar is zijn er in Geuzenveld minder buurtruimtes beschikbaar dan in Slotermeer. Een 
buurtwerkkamer aan  de Nicolaas Ruychaverstraat 22 (de rode stip op de kaart) ligt daarom mooi centraal 
op een plek waar juist nog relatief weinig andere locaties liggen. Door de actieve en organische verbinding 
met een trefpunt in buurtkamer Social Garden en door een samenwerking met buurtcentrum De Brug en 
Het Honk kan de buurtwerkkamer inderdaad bestaande initiatieven versterken (de kleinere rode stippen 
op de kaart).  
 

 

 
 
Bij buurtkamer Social Garden zijn - met ondersteuning van Eigenwijks - studenten van Vooruit actief als 
'gangmaker' en begeleider bij diverse activiteiten. Het trefpunt van de buurtwerkkamer bij Social Garden 
(minimaal 1 mogelijk 2 of 3x per week) kan hierin aanvullend zijn met: 

 Het meehelpen bij de intake van bewoners met een (hulp)vraag die deels bij de buurtwerkkamer 
(als nuldelijnsvoorziening met bijv. formulierenondersteuning en schuldhulptoeleiding) terecht 
kunnen waarna zij - waar nog nodig - hun weg vinden bij een eerste- of tweedelijnsvoorziening.  

 Het versterken van beide ruimtes, bijv. als voor een activiteit er bij de één geen plek meer is.   

Buurtwerkkamer 

Geuzenveld  

& Van Deyssel 

Buurtkamer 

De Dichter 

West Side  

Slotermeer 

Buurtkamer 

De Cactus 

De Dobbekamer 

Buurtkamer 

Tante Ali 

Het Honk 

Buurtkamer 

Social Garden 

met trefpunt 

buurtwerkkamer  

Buurtkamer 

De Buurtslager 

Buurtcentrum  

De Schakel Buurtcentrum  

De Brug 

Huis van de Wijk  

het Pluspunt 

Leger des Heils 

De Kandelaar 

Huis van de Wijk  

de Honingraat 

Buurtpunt 

de Leeuw 
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 Het verbinden op expertise, bijv. over hoe bewoners (nog meer) zelf de ruimte kunnen beheren.  
 Het in kaart brengen van de (zorg)vragen van bewoners en hen op weg helpen en begeleiden 

naar alternatief aanbod in de wijk. 
 
Een belangrijke partner is ook de ESAN (Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West). Met hen is in een 
gesprek met de bestuursleden Evert van Maanen en Joke Veldkamp afgesproken om de mogelijkheden 
voor samenwerking uit te werken en hierin samen op te trekken. Voor de ESAN interessant, vanwege:  

 Het kunnen benutten van de aanwezige professionele ondersteuning bij de buurtwerkkamer. 
 Ondersteuning bij het ontsluiten en bereiken van de allochtone ouderen in de buurt. 
 Het verbinden van ouderengroepen met andere groepen bewoners in de wijk. 
 Waar mogelijk wordt expertise en ruimte gedeeld en bij elkaar benut.  

Een volgende belangrijke partner is Stichting De Brug. Hans Staphorsius, actief als voorzitter bij Stichting 
De Brug, heeft al laten weten de buurtwerkkamer van harte te ondersteunen en na te gaan waar en hoe 
we elkaar kunnen aanvullen en versterken. Ook zal intensief worden samengewerkt met Buurtpunt de 
Leeuw van Rochdale en met het Huis van de Wijk de Honingraat en het Pluspunt, beide in beheer bij 
Eigenwijks. Zo zijn er nog veel meer potentiële belangrijke partners voor de buurtwerkkamer te noemen, 
zoals: Cascoland, Radio Van Deyssel, Samen DOEN en alle overige relevante diensten van de gemeente 
Amsterdam en de drie meest actieve woningcorporaties in het gebied: Eigen Haard, Stadgenoot en 
Rochdale. 
 
Onderscheidend en aanvullend 
Geuzenveld - en vooral Slotermeer - kent een breed scala aan sociale buurt- en wijkinitiatieven. Opvallend 
daarbij is wel dat de meeste van deze initiatieven zich richten op specifieke groepen. Denk aan plekken 

waar mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond terecht kunnen, of plekken waar het geloof 
(islam, kerk, moskee), leeftijd (ouderen) of sexe (vrouwengroepen) leidend zijn.  
De buurtwerkkamer is in dat opzicht onderscheidend van de meeste van deze initiatieven; geloof, leeftijd, 
afkomst, sexe, opleidingsniveau, alles loopt er door elkaar en de diensten en activiteiten zijn altijd gericht 
op de bewoners in zijn algemeenheid en nooit op wat hen onderscheidt van de rest. 
 
De buurtwerkkamer onderscheidt zich van deze plekken echter enerzijds door – bovenop de 
hiergenoemde diensten en activiteiten – op de vrijwel volledige en vrijwillige inzet van bewoners en 
anderzijds op een stevige ‘zorg- en omarmcomponent’. Hiermee bedoelen wij dat er vanuit de 
buurtwerkkamer op integrale wijze wordt gekeken naar de mate van persoonlijke groei en 
zelfredzaamheid, waarin hoofdzakelijke kwetsbare bewoners vanuit hun talenten en energie werk maken 
van niet alleen een beter wijk, maar ook hun persoonlijke welbevinden en groei naar die grotere 
zelfredzaamheid. Overigens zonder de inzet van opbouwwerkers die er in de praktijk niet zelden naar 
neigen het ‘werk uit handen te nemen’. Het is deze integrale aanpak en ambitie bewoners vanuit hun 
kwetsbaarheid te laten groeien die het maakt dat de buurtwerkkamer in de Van Deysselbuurt meer dan 
een wenselijke aanvulling is op het bestaande aanbod.  
 
Belangrijke activiteiten bij de start 
Als de buurtwerkkamer 'Geuzenveld - Van Deysselbuurt' mei 2019 van start gaat zullen zeer waarschijnlijk 
de volgende activiteiten als eerste worden georganiseerd met en door bewoners zelf: 

 Babbeluur/ontmoeting, ook 'dwars' door de groepen heen.  
 Formulierenbrigade en schuldhulptoeleiding. 
 Klussen- en tuindienst. 

 Nederlandse taalverwerking en computervaardigheid. 
 Woonmaatschappelijk werk i.v.m. de aankomende renovaties/groot onderhoud. 
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5. Meerwaarde buurtwerkkamer  
 
De BuurtWerkKamer is een concept dat zich heeft bewezen. In 2011 startte de eerste buurtwerkkamer. 
Inmiddels draaien er vier in Amsterdam Zuidoost (Holendrecht, Venserpolder, H-buurt, Bijlmer Oost) en 
vier in Utrecht (Leidse Rijn, Ondiep, Zuilen en Overvecht noord). Van een BuurtWerkKamer maken (na 
enkele jaren) 300 tot 700 buurtbewoners gebruik. Steeds in kwetsbare buurten, met relatief veel 
bewoners met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bewoners met mogelijk een gestapelde problematiek 
van armoede, problematische schulden, een slechte lichamelijke en geestelijke gezondheid, slechte 
beheersing van de Nederlandse taal, sociaal isolement en/of persoonlijke beperkingen.  
Toch zijn zij in staat in een buurtwerkkamer een nieuwe start te maken. Dat alles met schaarse middelen, 
een kleine buurtruimte van ca. 100 m2 en ondersteund door slechts één parttime professional (met 100% 
loonwaarde). Een groep van meer dan 10-20 bewoners heeft de sleutel en draait de kamer volledig in 
zelfbeheer. Minimaal 20 tot 40 bewoners/vrijwilligers organiseren zelf de activiteiten. Woningcorporatie, 
zorgverzekeraar, uitkeringsinstantie en gemeente verdienen er cash geld mee. Daarmee is de 
buurtwerkkamer klantgericht, effectief en efficiënt. 
 
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 dagelijks werkt wordt in bijlage A nog iets verder beschreven. 

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 weldegelijk iets kunnen?  
Lees er meer over in de persoonlijke verhalen van enkele actieve vrijwilligers/bewoners in bijlage B.  
 
Unieke aanpak  
De kracht van een BuurtWerkKamer zit in een uniek samenspel van vier factoren. Deze combinatie maakt 
dat kwetsbare bewoners zich welkom voelen, binnenlopen én in de buurt actief worden. 
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(1) Drempelloos  
Voor de meeste bewoners is een buurthuis al snel te ver weg, te groot en onpersoonlijk. Het staat vaak 
letterlijk en figuurlijk op te grote afstand van hun eigen leefwereld. De locatie van een BuurtWerkKamer 
wordt daarom met zorg gekozen. Het zijn ruimtes van nog geen 100 m² groot, op een goed bereikbare en 
zichtbare plek in de buurt.  
De buurtbewoners richten de ruimte zelf in. Want als het er vertrouwd en knus uitziet, ga je vanzelf eens 
binnen kijken. Ook nemen bewoners die er al komen hun buren mee, een goed voorbeeld van een sociale 
netwerkbenadering. Je treft er geen balie aan. Je ontvangt geen intakeformulier. Er is geen professional, 
die je enthousiast probeert te maken voor een bestaande activiteit. Een nieuwe bezoeker krijgt eerst iets 
te drinken aangeboden. Vragen komen dan vanzelf. 
 
(2) Eigenaarschap 
‘Het is van ons. Zo voelt dat. Dat heb je bij een buurthuis niet,’ zei een bewoner tijdens de officiële 
opening van een van de kamers. Iedere BuurtWerkKamer start met een lege ruimte, die de 
buurtbewoners zelf gebruiksklaar maken. Dat betekent dat schoonmaken, schilderen of het leggen van 
een vloer op hun initiatief gebeurt. De spullen die nodig zijn voor de inrichting kopen de bewoners bij de 
kringloop of halen ze op in de buurt. Van meubel tot magnetron, van servies tot schilderij. Zo ontstaat een 
soort thuis, waarvoor de bewoners zich verantwoordelijk voelen. De actieve bewoners zijn sociaal 
eigenaar: ze investeren uren en bepalen zelf waaraan. In de BuurtWerkKamer zijn zij de baas. Iedereen 
die iets wil doen voor de buurt kan een sleutel krijgen en zelf beslissen wanneer de kamer open is. De 
actieve bewoners zijn samen met de financiers, die investeren in euro’s (zoals gemeenten, 
woningcorporaties, uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars en –instellingen en particuliere fondsen), de 

leden én opdrachtgevers van de ondersteunende BuurtWerkKamerCoöperatie.  
 
(3) Energiegericht 
‘Iedereen kan iets wat een ander niet kan’ is ons motto. Iemand die zelf schulden heeft ervaren, kan een 
buurtgenoot met schulden vaak goed op weg helpen in het woud van organisaties en hulpverleners. 
Iemand die geen keukenkastje kan ophangen, kan misschien wel een ander Nederlands leren. Of 
andersom. Bij de BuurtWerkKamer gaan steun halen en talenten inbrengen hand in hand. Het onderlinge 
helpen ontstaat op een organische manier. Niet vraaggericht, niet aanbodgericht, maar energiegericht: 
wat vind je leuk om te doen voor een ander of voor de buurt? Kwetsbare mensen kunnen elkaar bij 
uitstek helpen. Ze snappen als geen ander dat je vast kunt lopen bij instanties, met een andere ‘taal’, een 
‘vreemde’ logica. Hun ervaringen zijn uitermate waardevol en niet langer iets om zich voor te schamen 
(het peer-to-peer-principe). En mocht het onderling niet lukken, dan denkt een professional mee. Maar 
alleen als dat echt nodig is. Want te snel helpen maakt passief en afhankelijk. En dat is een gemiste kans.  

(4) Meedoen 
Iedereen die met de BuurtWerkKamer kennismaakt, wordt vanaf het begin aangemoedigd om op zoek te 
gaan naar iets wat diegene leuk vindt om te doen en goed kan. Dit brengt ons bij de vierde belangrijke 
succesfactor van de BuurtWerkKamer: de voortdurende focus op alle vormen van werk. In de 
BuurtWerkKamer zetten bewoners zich in voor de buurt op een manier die bij hen past. Merken dat je 
iets kunt waar een ander of de buurt echt mee geholpen is, geeft zelfvertrouwen en maakt trots. 
Waardering krijgen is de motor om er plezier in te houden. En soms worden grenzen verlegd. Zo kan een 
kookclub uitgroeien tot een cateringbedrijf. Bijles geven aan kinderen uit de buurt kan uitmonden in hulp 
op een basisschool. Maar ook met een persoonlijke beperking, arbeidsongeschiktheid of een – volgens 
instanties - 'grote afstand tot de arbeidsmarkt' zijn er mogelijkheden. In de BuurtWerkKamer werken 

buurtbewoners op participatie-plaatsen, leerwerkplekken en perspectiefbanen. De BuurtWerkKamer is 
een leerwerkbedrijf in een nieuw jasje. 
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En wat schieten instanties op met een BuurtWerkKamer? 
Voor de gemeente, woningcorporatie, uitkeringsinstantie, zorginstelling en zorgverzekeraar heeft een 
BuurtWerkKamer vier belangrijke én unieke voordelen.  

 

(A) BuurtWerkKamer bereikt ‘moeilijk bereikbare’ bewoners  
De unieke buurtwerkkamer-aanpak spreekt bewoners aan die bij instanties te boek staan als 'moeilijk 
bereikbaar' of als zorgmijder. Juist deze groep komt in de BuurtWerkKamer samen en velen van hen 
zetten zich actief in voor de buurt.  
 
(B) Doorverwijzen kan informeel, gericht en snel 
Instanties kunnen uiterst laagdrempelig doorverwijzen naar een BuurtWerkKamer (afschalen). Een 
afspraak maken of het invullen van formulieren is niet nodig. Iedereen kan meteen terecht.  
Andersom kunnen de bewoners in de BuurtWerkKamer door ervaringsdeskundigheid snel en gericht 
verwijzen naar de officiële instanties. Op een informele en persoonlijke manier nemen zij een 
buurtgenoot als het ware aan de hand en overbruggen zo de kloof met een instelling (opschalen).  
 
(C) Alles in beeld 
De hulp en ondersteuning in de BuurtWerkKamer kent geen schotten. Problemen komen namelijk nooit 
alleen. Geen enkele dienst of activiteit in de BuurtWerkKamer bestrijkt maar één leefdomein; vaak komen 
er wel vier of vijf leefdomeinen tegelijk aan bod. Dit betekent dat in de BuurtWerkKamer een goed beeld 
bestaat van alles wat bij een bewoner speelt. Voor een instantie is dat een uitkomst. Wanneer een 
probleem ontstaat met een klant, cliënt of huurder kan overleg met de BuurtWerkKamer verkeerde 
beslissingen voorkomen en zorgen voor een oplossing die iedereen het beste past.  
 
(D) Goedkope aanpak bespaart instanties uitvoeringskosten 
De BuurtWerkKamer is een nuldelijns voorziening. Bewoners helpen elkaar en lossen veel onderling op, 
zonder professional en voordat een officiële instantie eraan te pas komt. Zoals de hulp bij het invullen van 

een lastig formulier, de uitleg bij een moeilijk geformuleerde brief, het bereiken van de juiste persoon bij 
een instantie, de bemiddeling bij een huurachterstand of het repareren van een afvoer. Deze activiteiten 
ontlasten instanties. Het voorkomt klachten, ergernis en een ingewikkeld contact tussen bewoner en 
organisatie. De gemeente ontvangt goed ingevulde aanvragen, de woningcorporatie wordt niet meer voor 
iedere reparatie gebeld, overlast vermindert, schulden nemen af, een huisuitzetting wordt voorkomen, 
uitkeringen en zorgkosten gaan omlaag. Kortom: de BuurtWerkKamer heeft een goed verdienmodel en 
bespaart gemeenten, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars en zorginstellingen geld.  
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Wat is een BuurtWerkKamer anders dan een buurthuis of huiskamer van de buurt?  
Een veel gehoorde en begrijpelijke vraag. De meerwaarde van een buurtwerkkamer staat beschreven in 
de voorgaande pagina's, maar hoe verhoudt zich dat tot een buurthuis, een huiskamer en andere ruimtes 
in de buurt waar nagenoeg altijd de ontmoetingsfunctie voor buurtbewoners een kerndoel is, vaak ook 
voor de kwetsbare bewoners? De buurtwerkkamer onderscheidt zich o.a. op de volgende drie aspecten:  

 Veel buurthuizen en huiskamers richten zich vooral op het 'ontmoeten' (elkaar leren kennen, 
samen iets gezelligs doen, zoals sporten, koken of dansen) en soms ook op het actief samen iets 
doen voor een prettige en veilige buurt (zoals klussen, schoonmaken of buurtpreventie). Dat doet 
een buurtwerkkamer ook. Daarnaast richt de buurtwerkkamer zich nadrukkelijk ook op het 
bieden van persoonlijke ondersteuning, zowel bij hulpvragen als in de begeleiding naar (betaald) 
werk. Deze combinatie van samen iets doen met tegelijkertijd aandacht voor de persoonlijke 
ondersteuning is voor kwetsbare bewoners cruciaal.  

 De buurtwerkkamer is volledig 'open': alle activiteiten en diensten zijn altijd toegankelijk voor 
iedereen, voor alle bewoners, krachtig en kwetsbaar, zonder onderscheid naar en het benoemen 
van bijv. herkomst, religie of sexe. Er kunnen dus wel middagen georganiseerd worden over hoe 
je kunt omgaan met de opvoeding van je kind, maar deze wordt niet aangekondigd als activiteit 
voor 'moeders'. Het onderwerp is wél specifiek, de toegang is altijd 'open' - dus ook vaders! 

 Door de kleinschalige opzet kan een buurtwerkkamer nog wél volledig worden beheerd door de 
groep van kwetsbare bewoners. er is één voordeur, één voordeursleutel, elektra en verwarming 
zijn eenvoudig uit te zetten, de ruimte is eenvoudig schoon te houden, enz.  

Kortom, de buurtwerkkamer combineert de kracht van de kleinschalige opzet van een 'huiskamer' met de 
functies van een 'verenigingshuis, 'buurtkantoor' en die van een buurthuis. Samengevat in één figuur:  

Allerlei soorten huizen en kamers in de buurt

Persoonlijke
ondersteuning 

Ontmoeten

Samen actief 
voor de buurt

DOEL

DOELGROEP
Specifieke groep Meestal open

voor iedereen
Altijd open 
voor iedereen

Buurt
Werk 

Kamer

1. Kleinschalig 
2. Volledig in  
zelfbeheer bij  
kwetsbare bewoners
3. Alle hulpvragen
4. Drempelloos

Buurthuis

1. Grootschaliger 
2. Niet of soms 
in zelfbeheer bij 
krachtige bewoners
3. Gerichte vragen
4. Soms alleen open  
voor groep van één 
herkomst/religie/sexe

Buurtkamer 
of huiskamer

Kleinschalig(er) en soms 
(beperkt) in zelfbeheer bij 

(krachtige) bewoners

Buurtkantoor en -loket
Bijv. voor (buurt)zorg of re-integratie 

Verenigingshuis
Bijv. bewoners commissie 

woningcorporatie

 
 

En waarom is een eigen kleinschalige ruimte met één voordeur zo belangrijk? 
Regelmatig blijkt dat een buurthuis of multifunctioneel centrum, soms zelfs vlakbij een buurtwerkkamer 
gelegen, nog ruimte over heeft. De logische vraag is dan vaak: "waarom kun je als buurtwerkkamer die 
ruimte niet gebruiken?" Dat gaat jammer genoeg niet omdat het succes van de buurtwerkkamer nu juist 
'staat of valt' met het kunnen gebruiken van een eigen zelfstandige ruimte met een eigen voordeur en 
een eigen gevel. Alleen dan kun je sleutels uitgeven aan kwetsbare bewoners die iets willen organiseren 
en alleen dan gaan zij zich 'sociaal eigenaar' voelen van de plek, kunnen zelf de gevel 'kleuren', alles 
inrichten naar 'eigen smaak' en voelen zelfs de meest kwetsbaren zich vrij, veilig en vertrouwd genoeg om 

de fysieke stap naar deze plek te zetten, dit door het ontbreken van iedere mentale en fysieke drempel.   
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6. Partners en medefinanciers 
 

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 het toeleiden naar schuldhulpverlening bij problematische 
schulden of het soms bemiddelen 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.  
 
Samenwerking van woningcorporatie, welzijn, zorginstelling, gemeente en bewoners  
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 bewonersverenigingen i.o. voor buurtwerkkamer 'Geuzenveld - Van Deyssel', namens alle 
buurtbewoners die investeren met uren,  

 de woningcorporaties met (veel) sociale huurwoningen in de wijk, namelijk Stadgenoot, Rochdale 
en Eigen Haard, 

 de uitkeringsinstanties WPI (voor de bijdragen loonkostensubsidie), 
 en de gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Nieuw-West.  

NB: De eventuele 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 
betrokken woningcorporaties en de gemeente Utrecht 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 vastgelegd in de samenwerkingsafspraak. Daartoe levert de 
Buurtwerkkamer Coöperatie ondersteunende en coördinerende diensten aan alle buurtwerkkamers.  
 
Speciale samenwerking 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 met als doelgroep de medewerkers bij de woningcorporaties).  
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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 activiteiten/diensten zijn op alle bestaande buurtwerkkamers altijd (zeer) actief aanwezig, 
evenals het begeleiden van nieuwe huurders c.q. buurtbewoners, vooral van groot belang voor de 
nieuwkomers in ons land (met verblijfsvergunning), de zogenoemde statushouders. 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. De laatste 
kan prima, maar vraagt altijd wel een goed afgesproken samenwerking met de betrokken medewerkers 
bij de woningcorporatie.  
De meerwaarde voor de woningcorporaties samengevat in één tabel: 
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7. Inzet en resultaten 2019 
 
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 (indicatieve) 
prestaties zijn beschreven in de tabel, uitgewerkt per buurtwerkkamer. Echter, de buurtwerkkamer werkt 
energiegericht. Als de bewoners meer willen met klussen dan met computer oefenlessen, dan gaat de één 
mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder blijven.  
 

Prestatie (indicatief) 
 

Indicator Resultaat  
mei - dec. 
2019 

Doorkijk 
resultaat 
2020 

EFFECT    

Bewoners hebben meer vertrouwen in eigen kunnen, mede door de 
buurtwerkkamer 

Enquête  Start 2020  > 50%  

Bewoners vinden dat buurtwerkkamer bijdraagt aan prettig(er) leven en 
wonen in de buurt  

Enquête  Idem > 70%  

Minder (kosten op) uitkeringen en zorg Interviews Idem > 2% 

Minder (kosten op) huisuitzettingen, huurschuld  Interviews Idem > 5  
Minder (kosten op) overlast en vandalisme Interviews Idem   > 2%  

OUTPUT    

Sleutelbeheerders Aantal > 7 > 15 

Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar), o.a. bij huurders in  
directe omgeving 

Aantal 
 

> 15 
 

> 25 
 

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuingroep, 
formulierenbrigade, kookgroep, enz. 

Aantal > 3 > 5 

Betalende leden bewonersvereniging Aantal Start 2020 200 

Bewoners doorverwezen door WPI en SDZO, met bijstand/beperkte 
loonwaarde, effectief ingezet 

Aantal op 
aangemeld 

> 5  
op 10  

> 10  
op 20  

Actief op een leerwerkplek of stageplaats:  
uit SW, deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding 

Aantal > 1 > 2 

Nieuwe bewoners in de wijk, zoals statushouders, effectief mee  
laten doen 

Aantal op 
aangemeld 

> 5  
op 10 

> 10  
op 20 

Actieve vrijwilligers/bewoners effectief (mede) ondersteund in het 
vinden van betaald werk  

Aantal > 1 > 3 

PROCES    

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafels, ontbijt/lunchcafé, 
handwerken, wandelen en empowermentgroepen     

Uniek #  75 150 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de woning, tuindienst en 
onderhoud binnentuinen en schoonmaken van binnen- en buitenruimtes 

Klussen # 30 50 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning bij 
digitalisering 

Uniek #  30 50 

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten, lezen, schrijven  
en huiswerkbegeleiding  

Uniek #  40 60 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met brieven/mails in 
contact met instanties  

Uniek #  100 200 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke bemiddeling bij 
huurachterstanden  

Uniek #  15 30 

Sollicitatie- en CV-begeleiding Uniek # 5 15 
Totaal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek #  150 250 

INPUT    

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting Positief  Positief  

Verantwoorde besteding budget Controle Positief  Positief  
Goede inzet medewerkers & vrijwilligers Enquête  > 8  > 8  

Goed overleg met alle partners en financiers Enquête  > 8  > 8  
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8. Begroting en financiering 2019  

 
De totale begroting voor 2019 (8 maanden: mei - december) telt op tot € 73.823,- inclusief € 4.000,- als 
eenmalige kosten voor het geschikt maken van de ruimte als buurtwerkkamer. De tijdsinvestering van de 

vrijwilligers heeft een omgerekende waarde (tegen WML) van minimaal € 48.090,-, zijnde 34% van de 
totale investering. 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 de begroting voor de buurtwerkkamer nader toegelicht. 
 
Inzet van middelen  
mei - december 2019  
 

Kosten totaal 2019 
inclusief btw 
 

Ondersteunen/coördineren vrijwilligers, medewerkers en gebruikers/deelnemers:  
basis is 18 uur/week professionele inzet 

€ 23.758 

Coachen medewerkers en vrijwilligers: basis is 4 uur/week professionele inzet  € 7.847 

Werkplekken buurtbewoners met beperkte loonwaarde op perspectiefbanen:  
basis is 32 uur actieve inzet per week 

€ 12.856 

Participatie-, leerwerk- en stageplekken: basis is min. 1 tot 3 plekken per kamer € 2.919 

Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling, support op 
administratie en verantwoording: basis is 2,5 uur/week professionele inzet  

€ 4.904 

Subtotaal inzet mensen 
 

€ 52.284 

Huren van de ruimte € 9.648 

Gas, elektra en water (GWE), internet en telefonie, belastingen en heffingen ruimte € 3.723 

Handgeld: o.a. koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, toiletpapier, schrijfwaren, 
printerinkt en klein materiaal activiteiten 

€ 2.010 

Communicatie, website en organisatie € 973 

Training en medewerkers en vrijwilligers € 804 

Aanschaf inventaris en (eenmalig) verbouwing ruimte € 4.382 

Subtotaal fysieke middelen 
 

€ 21.539 

Totaal inzet te financieren middelen 
formele begroting  
 

 
€ 73.823 

Vrijwilligersuren actieve bewoners:  
met gem. 250 uren per jaar tijdsbesteding tegen een waarde van € 10,04 per uur (WML) 

2/3 x 15 x 250 =  
ca. 2.500u = € 25.100 

Vrijwilligersuren betaalde professionals: 
met gem. 250 uren per jaar tijdsbesteding tegen een waarde van gem. € 37 per uur 

2/3 x 2 x 250 =  
ca. 350u = € 12.950 

Totaal inzet vrijwilligersuren 
 

€ 38.050 

 
Inzet van mensen  
Bij de inzet van middelen gaat het vooral om het contact met en het ondersteunen, coördineren en 
coachen van de deelnemers/gebruikers, van de actieve bewoners/vrijwilligers en van de medewerkers. 
Het gaat dus vooral om de inzet van mensen, die voor een klein deel parttime worden betaald en die 
naast deze betaalde uren ook nog vele onbetaalde vrijwilligersuren investeren in de buurtwerkkamer.  
 
De basis van elke buurtwerkkamer is een team bestaande uit een parttime teamcoördinator (een 
professional met ervaring en opleiding in het werkveld) en één of twee assistenten in een perspectiefbaan 
(met beperkte loonwaarde), samen met 20 tot 40 actieve bewoners/vrijwilligers en sleutelbeheerders die 
de activiteiten en diensten zelf organiseren, ondersteund door enkele bewoners/vrijwilligers die in het 
kader van een traject op weg naar (betaald) werk actief zijn als activiteitenbegeleider of als meewerkend 
vrijwilliger (met een kostenvergoeding).  
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Samengevat in één figuur:  

 
 
Inzet van fysieke middelen 
De begroting wordt aangevuld met kosten voor de fysieke middelen (zijnde ca. 20% van het totaal bij een 
volledige buurtwerkkamer), hoofdzakelijk voor het kunnen gebruiken van de ruimte: de huur en de kosten 
voor gas, elektra, water, internet, telefonie en belastingen/heffingen. Daarnaast is het belangrijk om iets 
te kunnen investeren in communicatie en het gericht kunnen begeleiden/trainen of opleiden van enkele 
actieve bewoners/vrijwilligers en medewerkers. Bij de start van nieuwe buurtwerkkamers is vaak sprake 
van een iets hogere investering in inventaris en het aanpassen/verbouwen van de ruimte. Die kosten zijn 
zeer beperkt omdat alle spullen tweedehands of vaak zelfs gratis worden aangeboden en een deel van het 
verbouwen van de ruimte vaak ook wordt gedaan door bewoners/vrijwilligers zelf.  
 
Ondersteuning Buurtwerkkamer Coöperatie 
De buurtwerkkamers worden in de uitvoering ondersteund door de Buurtwerkkamer 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 buurtbewoners en 
buurtondernemers in kwetsbare buurten 

6
 ondersteunen en ontwikkelen van buurtwerkkamers 

7
 in 

zelfbeheer." 
8
 De dienstverlening van de Buurtwerkkamer Coöperatie bestaat uit: 

 Makelen: Het bij elkaar brengen van vrijwilligers/bewoners en gebruikers enerzijds en 

partners/financiers anderzijds, met o.a. (jaarlijkse) samenwerkingsafspraken. 
 Service: Directe ondersteuning van de actieve bewoners/vrijwilligers met teamcoördinatie, 

projectcoaching, organiseren inzet o.a. perspectiefbanen, budgetbeheer en conflictbemiddelin. 
 Werkgever: Het organiseren/begeleiden van de inzet van de betaalde professionals.  
 Ontwikkeling: Stimuleren en begeleiden van de verdere ontwikkeling van de buurtwerkkamer, 

met o.a. partneroverleg met alle deelnemers en het organiseren van evaluaties en leerpunten.   
 Verantwoording: Verzorgen van inhoudelijke en financiële (jaar)rapportages.  

 
Om de ondersteuning en coördinatie goed te kunnen leveren wordt per buurtwerkkamer gerekend met 
1,5 tot maximaal 2,5 uur/week inzet van algemene uren op administratie/boekhouding, ondersteuning 
ICT, ledenorganisatie, verantwoording en het makelen van partners en financiers. Het bestuur van de 
Buurtwerkkamer Coöperatie levert daarnaast expertise en uren op vrijwilligerbasis. Een uitgebreidere 
toelichting op de diensten/producten van de Buurtwerkkamer Coöperatie is beschreven in bijlage E.  
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Financiering 
De gezamenlijke financiering voor buurtwerkkamer Geuzenveld - Van Deyssel kan gerealiseerd worden 
door de volgende verdeling met elkaar in een samenwerkingsafspraak vast te leggen:  
 
Financiers Geuzenveld - Van Deyssel 
 

Mei - dec. 2019 Doorkijk 2020 

Stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam € 40.000 € 60.000 
Amsterdam Werk en Re-integratie (LKS) € 5.500 € 8.500 

Woningcorporatie Rochdale (ca. 30% totale bijdrage woningcorporaties) € 8.000 € 12.000 
Woningcorporatie Eigen Haard (ca. 40% totale bijdrage woningcorporaties), 
grotendeels besteed aan huurkosten, aangevuld met een financiële bijdrage 
in 2019 (en 2020) van € 2.500,-  

€ 12.000 
(waarvan € 9.648 

in huurkosten) 

€ 17.000  
(waarvan € 14.400 

in huurkosten) 
Woningcorporatie Stadgenoot (ca. 30% totale bijdrage woningcorporaties) € 8.000 € 12.000 

Eigen inkomsten van leden en activiteiten € 500 € 500 

Totaal formele begroting  
(= % populaire begroting) 

€ 74.000  
(= 66%) 

€ 110.000  
(= 59%) 

Investering van bewoners  
in uren vertaald in euro's (tegen WML van € 10,04 per uur) 

2.500 uren 
= € 25.100 

6.250 uren 
= € 62.750 

Investering van medewerkers  
in uren en euro's (tegen basistarief professional € 37,- per uur) 

350 uren 
= € 12.950 

350 uren 
= € 12.950 

Totaal investering vrijwilligers € 38.050 (= 34%) € 75.700 (= 41%) 

Totaal populaire begroting  € 112.050 (=100%) € 185.700 (=100%) 

  
 
Partnership en voorstel voor bijdragen van de betrokken woningcorporaties in 2019 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Het mogelijke bereik (groene cirkel) van de buurtwerkkamer (rode stip) samen met het trefpunt bij Social 
Garden (blauwe stip) omvat vooral huurwoningen Rochdale (donkergroen op de kaart), Eigen Haard (roze) 
en Stadgenoot (lichtgroen). Nihil van Ymere (blauw) en niet van De Alliantie (rood). Focus ligt op huurders 
in de Wegener Sleeswijkbuurt (Eigen Haard), Van Deysselbuurt (Rochdale) en Dudokbuurt, Bakemabuurt 
en Lambertus Zijlpleinbuurt (Stadgenoot). Een bijdrage van woningcorporaties hangt af van de deelname 
van de huurders, met als eerste schatting: ca. 30% Rochdale, ca. 40% Eigen Haard en ca. 30% Stadgenoot. 
 
Partnerschap en voorstel voor de bijdrage van de gemeente Amsterdam in 2019 
De gemeente Amsterdam is een cruciale partner van en voor buurtwerkkamer Geuzenveld - Van Deyssel 
met de volgende beoogde bijdrage in 2019 van in totaal € 40.000,-.  
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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 duidelijk 
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 gemaakt.  



   
 

21 maart 2019                                 Aanbod Buurtwerkkamer Geuzenveld & Van Deysselbuurt 2019                                 pagina 21 

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 later 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 
andere bewoners geholpen. Dit zijn vaak oudere bewoners die met pensioen zijn of die op hun 55ste 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, zorgverzekeraar 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  
Waaruit bestaat het DNA van een buurtwerkkamer? 

 

Een buurtwerkkamer is een krachtig concept in een kwetsbare buurt met als doel het '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 '.  

Net als ieder mens is ook elke buurtwerkkamer uniek, bij elke buurt past een eigen buurtwerkkamer. 
Maar net als bij ieder mens hebben de buurtwerkkamers samen iets met elkaar gemeen: ons DNA.  

Ons DNA bekeken met het 'blote oog' - samengevat  

(1) Een buurtwerkkamer is van en werkt vanuit kwetsbare bewoners met als belangrijke bouwsteen: 
'iedereen kan iets wat een ander niet kan'. Met als vertrekpunt 'het talent is leidend boven het probleem', 
waar nodig helpen bewoners elkaar om eerst 'uit de knel' te komen met wat er persoonlijk speelt. 
Hoofddoel is steeds de persoonlijke groei van de deelnemende bewoners. Altijd op basis van 
wederkerigheid, 'iedereen die in de buurtwerkkamer iets ontvangt, geeft ook iets terug'. 

(2) In de buurtwerkkamer vinden activiteiten en diensten plaats: altijd op basis van vrijwilligheid en 
iedereen is altijd welkom, zonder onderscheid op welke grond dan ook. Alles energiegericht, dus alleen 
datgene doen waarin bewoners zélf energie willen steken, vanuit de filosofie dat actief worden betekent 
'trots kunnen zijn' op wie je bent. Alleen eerst even je verhaal vertellen en een kop koffie drinken kan ook: 
iedereen telt mee en mag er zijn, is de moeite waard.  

(3) Bewoners zijn eigenaar van de buurtwerkkamer: iedere vrijwilliger die een verantwoordelijkheid 
draagt ontvangt een sleutel en alle actieve vrijwilligers, betrokken professionals en financiers zijn er 
gedeeld eigenaar, waarbij de bewonersvereniging en de financiers samen gedeeld opdrachtgever zijn voor 
de ondersteunende Buurtwerkkamer Coöperatie.  

(4) Altijd gericht op werk - als iemand dat wil, steeds op basis van wat iemand kan, vooral gericht op 
vrijwilligerswerk. Als iemand meer wil ook gericht op betaald werk, mogelijk in een perspectiefbaan 
vanwege de beperkte loonwaarde, steeds met een optimale professionele ondersteuning.  

 

Kijk ook op www.buurtwerkkamer.nl 
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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. 

9
 

 
 

Samendoen in buurtwerkkamers

Investering in euro’s

Investering in uren

Buurtwerkkamer
Coöperatie

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

Leden: > € 1.000,- per jaar

Gebruikers van 
activiteiten

Vrijwilligers op 
activiteiten

Vrijwilligers op 
sleutelbeheer

Bestuur 
bewoners 
vereniging

Woordvoerders 
bewonersgroep

Bestuur 
coöperatie

Woning 
corporaties

Gemeente

Uitkering 
instantie

Fondsen

Betaalde 
medewerkers

Leveranciers

Wijkorganisaties

Samenwerkings
afspraak

Opdracht

Samenwerkings
afspraak

Lidmaatschaps
overeenkomst

23-6-2016 6BuurtWerkKamer Coöperatie
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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.    
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2D. Budgetbeheer  
Alle vaste (grotere) uitgaven zoals salarissen en huur kunnen plaatsvinden bij de Buurtwerkkamer 
Coöperatie. 

10
 Dat kan ook voor de 'kleine kas' met handgeld voor de (kleinere) operationele uitgaven, 

zoals voor koffie/thee, toiletpapier, kantoorspullen en materialen voor de activiteiten. 
11

  
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

Gebruikers
vrijwilligers, bewoners/deelnemers en bewonersverenigingen

Opdrachtgevers
gemeente, woningcorporaties en bewonersverenigingen 

Buurtwerkkamer Coöperatie

€
Afspraken

= over inzet en 
resultaten

Makelen

= verbinden
+ afspreken 

Service

= teamcoördinatie + projectcoaching
+ organiseren participatie- en werkervaringsplaatsen 

+ budgetbeheer + conflictbemiddeling 

Ontwikkeling

= leren
+ evalueren

Werkgever

= met ZZP
+ arbeids-
contracten

Medewerkers
projectcoach, (assistent) teamcoördinatoren, 

SW begeleid werken en leerstageplaatsen23-6-2016 5BuurtWerkKamer Coöperatie
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Bijlage F  

Begrotingen buurtwerkkamer Geuzenveld - Van Deyssel, Amsterdam Nieuw-West  

- Uitgaven en inkomsten 2019  
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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
 WML: Wettelijk Minimum Loon, € 10,04 per uur voor een meerderjarige, 22 jaar of ouder, bij een 36-urige werkweek (2017). 

4
 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). 
5
 Buurtwerkkamer TOP (start april 2017) en Hart voor Leidsche Rijn (eveneens start april 2017). 

6
 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. 
7
 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.    
8
 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. 
9
 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).   
10

 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.  
11

 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. 


