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Evaluatie overzicht Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2019 
 

Prestatie: de gerealiseerde resultaten en [tussen 
haken] de na te streven resultaten zoals vastgelegd 
in de samenwerkingsafspraak met alle partners  

Indicator Resultaat  
Casa Jepie 
Makandra 

Resultaat 
MultiBron 

Resultaat  
De Hand-
reiking 

Resultaat 
Samen 
Sterk 

OUTPUT - Resultaten      

Sleutelhouders Aantal 25 [10] 21 [10] 15 [10] 25 [5] 

Actieve vrijwilligers: min. gem. 250 uren/jaar Aantal 36 [40] 30 [30]  23 [30]  32 [20]  

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuin-
groep, formulierenbrigade, kookgroep, taalteam, enz. 

 16 [5] 18 [5]  15 [5]  19 [5]  

Geregistreerde leden bewonersvereniging (*) Aantal 231 [400] 248 [250] 290 [250] 206 [150] 

Bewoners doorverwezen door W&I e.a., met bijstand 
en/of beperkte loonwaarde, effectief mee laten doen 

Aantal 36   
[10 op 20] 

7  
[10 op 20] 

40 
[10 op 20] 

7  
[10 op 20] 

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

Aantal 5 [2] 7 [2]  4 [2]  9 [2]  

Nieuwe bewoners in de wijk, vooral statushouders, 
doen mee als deelnemer of vrijwilliger 

Aantal 11  
[10 op 20] 

11  
[10 op 20] 

19  
[10 op 20] 

4  
[10 op 20] 

Bewoners/deelnemers en vrijwilligers effectief (mede) 
ondersteund in het vinden van betaald werk 

Aantal 18 [5] 3 [5]  6 [5]  4 [5]  

Verbinden met wijkpartners, incl. Madi, SAMEN DOEN, 
Wijkzorg/Ouder Kind teams en VvE/bew.cie.'s 

Aantal 28 [5] 34 [5]  25 [5]  48 [5]  

PROCES - Activiteiten      

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafel, 
ontbijt/lunchcafé, handwerken, empowermentgroep  

Uniek # 400 [400]  550 [275]  341 [275]  600 [275]  

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de woning, 
tuindienst, repareren fietsen, schoonmaken ruimtes 

Klussen # 90 [100]  248 [100] 55 [75]  35 [75]  

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en 
ondersteuning bij digitalisering 

Uniek # 25 [40]  84 [40]  15 [40]  30 [40]  

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

Uniek # 115 [50]  32 [50]  44 [75]  150 [50]  

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

Uniek # 325 [200]  333 [150]  107 [150]  360 [100]  

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke 
bemiddeling bij huurachterstanden  

Uniek # 70 [60]  47 [50]  9 [50]  44 [30]  

Sollicitatie- en CV-begeleiding: naar werk/opleiding Uniek # 8 [15] 7 [10] 5 [15] 12 [10] 

Totaal aantal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek # 597 [500] 590 [400] 425 [350] 680 [350]  

INPUT - Middelen      

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting 4.325 [> 0] 1.574 [> 0] - 6.064  
[> 0] (**) 

232 [> 0] 

Verantwoorde besteding budget Controle Positief Positief Positief Positief 

Goede inzet medewerkers en vrijwilligers  Interviews > 8 > 8 > 8 > 8 

Goed overleg met alle partners en financiers  Interviews > 8 > 8 > 8 > 8 

 
LEGENDA 

Rood Resultaat niet gehaald: zeer beperkt, minder dan 20% 

Oranje Resultaat wel ten dele gehaald: ca. 20 tot 40% 

Blauw Resultaat deels gehaald: ca. 40 tot 80% 

Groen Resultaat (bijna) gehaald: ca. 80 tot 120% 

Donkergroen   Resultaat ruimschoots gehaald: meer dan 120% 

 
TOELICHTING: In de tabel zijn gerealiseerde resultaten benoemd en [tussen haken] de na te streven resultaten. 

Effecten worden met een enquête gemeten, gepland 2021. Rood/schuin: van belang voor woningcorporaties. 

Noten: (*) Bewonersvereniging Samen Sterk is eind 2019 opgericht, dus zijn registraties nu nog aspirant leden.  

(**) Tekort, vooral door ziektevervanging medewerker en noodzakelijke investeringen op Haardstee 15. 
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Buurtwerkkamers in Zuidoost: naaigroep in De Handreiking, samen eten bij CJM, buiten op de bank 
voor MultiBron en samen op de stoep bij de Stopera met stadsdeelbestuurder Jacob Wedemeijer en 
wethouder Rutger Groot Wassink voor het open houden van Samen Sterk. Altijd samen actief!  
 
 
 
 

      
Beide schuldenambassadeurs Cora Faber en Dayenne Tempo delen hun persoonlijke verhaal niet 
alleen met lotgenoten bij de buurtwerkkamers, maar nu ook in de landelijke campagne 'Kom uit je 
schuld' met instanties en bestuurders, zoals met staatsecretaris Tamara van Ark en Koningin Maxima. 
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Jaarrapportage buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 2019 
 

Voor u ligt de evaluatie van de vier buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost over het jaar 2019. Het 

betreft de buurtwerkkamers Samen Sterk, Casa Jepie Makandra (CJM), MultiBron en De Handreiking. 

In deze evaluatie gaan we in op de behaalde resultaten (zijn de streefcijfers behaald), ontwikkelingen 

en trends die we in Zuidoost zien en de uitdagingen waar we in 2020 voor staan. Dat doen we aan 

het begin kort in algemenen zin en verderop in deze evaluatie ook per buurtwerkkamer afzonderlijk. 

 

Algemene Conclusies 

Een trend die zich nu alweer jaren onafgebroken voordoet is ook in 2019 zichtbaar; de 

buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost blijven zich verheugen in groeiende deelnemersaantallen 

en in aantallen diensten en activiteiten. Dat geldt voor alle buurtwerkkamers (met uitzondering van 

CJM dat een lichte daling kende), maar er is één die er uit springt en dat is buurtwerkkamer Samen 

Sterk in Bijlmer-Oost. Samen Sterk is in haar tweede jaar ten opzichte van 2018 in aantal deelnemers 

meer dan verdubbeld. Met 680 individuele deelnemers is Samen Sterk in één klap zelfs en met 

afstand de best scorende buurtwerkkamer van Amsterdam Zuidoost geworden. In onze analyse heeft 

dat te maken met twee factoren; enerzijds leent de ruimte aan Gravestein 30 zich fysiek uitstekend 

voor meervoudig gebruik (er zijn verschillende ruimtes en lokalen beschikbaar) en anderzijds is de G-

Buurt (en delen van de K-Buurt) een deel van Zuidoost waar onevenredig veel mensen wonen met 

meervoudige problematiek en biedt Samen Sterk hun gericht ervaringsdeskundig 

(hulpverlenings)aanbod zónder (noemenswaardige) drempels. De combinatie van deze twee factoren 

heeft ervoor gezorgd dat in 2019 steeds meer bewoners de weg naar Samen Sterk wisten te vinden. 

De verwachting is dat de groei er nog niet uit is en dat 2020 een verdere groei gaat laten zien. Dat 

maakt het extra spijtig en teleurstellend (en in onze ogen onbegrijpelijk) dat stadsdeel Zuidoost 

voornemens was/is de financiering van Samen Sterk na twee jaar alweer te beëindigen, nota bene 

nádat zij in 2017 zélf samen met Rochdale - gezien de sociaalmaatschappelijke opgaven in deze wijk - 

expliciet vroeg om de komst van een buurtwerkkamer in Bijmer-Oost. 

 

Toch verdient ook de stijging die buurtwerkkamer De Handreiking in 2019 liet zien speciale 

vermelding. 2019 was namelijk het jaar waarin deze buurtwerkkamer vier maanden op een kleine en 

koude externe locatie moest verblijven in verband met een asbestsanering aan Haardstee 15. 

Ondanks de krappe en wat spartaanse behuizing hield het team met de bewoners de moed er in en 

wisten zij de onvermijdelijke terugval in deelnemers in die periode beperkt te houden en na 

terugkeer op Haardstee 15 weer zelfs verder uit te bouwen. Daar zijn we oprecht trots op. 

 

Wat in 2019 verder opviel was de forse stijging met ruim 400 bewoners (naar een totaal van bijna 

1900 bewoners!) in Zuidoost die zich bij een buurtwerkkamer meldden met een brief, formulier 

en/of hulpvraag in de richting van een instantie. Het betreft hier de meest uiteenlopende 

(hulp)vragen, maar een substantieel deel hiervan betreft bewoners die vragen hadden over 

gemeentelijke minimaregelingen. Niet zelden zorgden vrijwilligers en medewerkers van de 

buurtwerkkamers er voor dat er daadwerkelijk hulp kwam bij het feitelijk aanvragen van 

minimaregelingen of het toeleiden daar naartoe. Wat daarnaast ook opvalt is de verdere groei in 

2019 (van 156 naar 170) in het aantal mensen dat hulp en ondersteuning ontving bij (dreigende) 

schulden, al dan niet leidend tot een formeel schuldhulptraject bij MadiZo.  
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In de volgende figuur zijn de deelnemers aan de vier buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost 

gezamenlijk in beeld gebracht, per type activiteit/dienst. 

 

 
 

Waar we trots op zijn 

Naast de hier genoemde groei en mooie cijfers zijn we ook trots op een aantal mijlpalen en 

ontwikkelingen.  

 

Om te beginnen verheugt het ons dat twee van onze mensen – Cora en Dayenne – ambassadeur zijn 

geworden in de landelijke campagne ‘Kom uit je Schuld’ van staatssecretaris Tamara Van Ark. Wat 

het nog mooier maakt is dat wethouder Marjolein Moorman beide dames inmiddels ook heeft 

‘omarmd’ en dat zij nu ook in en namens hun eigen stad Amsterdam ambassadeur zijn op het gebied 

van schuldhulppreventie. 

 

Trots ook waren we in 2019 toen premier Mark Rutte met burgemeester Femke Halsema 

buurtwerkkamer MultiBron aandeden en met ons en een aantal andere initiatieven het gesprek 

aangingen over wat Zuidoost nodig heeft en over wat er al gebeurt vanuit de buurtwerkkamers. 

 

Daarnaast verdient ook ons nog steeds groeiende schuldhulptoeleidingsprogramma Schoon Schip 

een compliment. Met hulp en ondersteuning van de stichting Van Schulden naar Kansen van 

Nationale Nederlanden zijn we in staat om samen met de Hogeschool van Amsterdam te werken aan 

een wetenschappelijke onderbouwing van (het succes van) onze bewonersgestuurde en 

ervaringsdeskundige aanpak. 

Sociaal / 
Ontmoeting;  

1891 

Klussen 
(inclusief tuin); 

428 Computer 
vaardigheid;  

154 

Taalverwerving; 
341 

Formulieren;  
1125 

Schuldhulp 
toeleiding;  

170 

Toeleiden naar 
werk/opleiding;  

32 
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Ook iets om met trots op terug te kijken is de komst van veel nieuwe vrijwilligers en zelfs nieuwe 

betaalde medewerkers uit de buurt. Opnieuw heeft de Buurtwerkkamer Coöperatie mensen vanuit 

de bijstand nieuw perspectief kunnen bieden en de gemeente Amsterdam de gelegenheid geboden 

actief mee te doen aan hun ‘social return-opgave’. 

 

Uiteraard zijn we ook trots op de actieve verbinding die buurtwerkkamer De Handreiking is 

aangegaan met het Verbond van 100 in de H-Buurt, een proeftuin voor de toekomstige 'zorg' 

wijkteams. Vier pilots zijn er in Amsterdam en met één daarvan trekken we nauw en succesvol op. 

Voor ons het bewijs dat de buurtwerkkamers ‘toekomstbestendig zijn en ook in 2020 dé verbinding 

zijn en blijven op het snijvlak van ‘informeel en formeel’. 

 

2019 was het jaar waarin het Social Pact Zuidoost het levenslicht zag. Wat ons betreft zeker iets om 

trots op te zijn, niet in de laatste plaats omdat de buurtwerkkamers zich op uitnodiging van Movisie 

en Venzo aansloten bij hen en Swazoom, PBAZO en Dynamo, om samen het Social Pact te starten. 

Het Social Pact is een ‘verband’ in Zuidoost waarin allerlei organisaties – al dan niet 

bewonersgestuurd – gezamenlijk optrekken met als doel zoveel als mogelijk regie in het sociale 

domein van het stadsdeel te nemen en te voeren, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van 

bewoners en lokaal wortelende organisaties en bewegingen. Een van de mijlpalen die het Social Pact 

bereikte was een gezamenlijke en gedeelde ‘oplegger’ die de deelnemende subsidieaanvragers 

meestuurden met hun individuele aanvraag bij de gemeente. Het belang en effect van deze oplegger 

dient niet te worden onderschat; het met zoveel van elkaar verschillende partners die actief zijn in 

het sociale domein met één stem spreken is voor Zuidoost niet iets waar vaak en veel mee is 

geëxperimenteerd. Het feit dat er sinds de start van het Social Pact steeds meer mét partijen uit het 

sociale domein wordt gepraat dan er óver is veelzeggend en we zijn er trots op dat de 

buurtwerkkamers daaraan een bijdrage hebben mogen en kunnen leveren en dat ook in 2020 nog 

steeds doen. 

 

Wat in 2019 ook bijzonder was, is de oprichting van bewonersvereniging van buurtwerkkamer Samen 

Sterk. Nu is het eigenaarschap van de buurt en wijk in Bijlmer-Oost vanuit de buurtwerkkamer ook 

daadwerkelijk, feitelijk en formeel geregeld, georganiseerd en vastgelegd. Voor 2020 betekent dat 

dat we gaan proberen zoveel als mogelijk deelnemers en bewoners lid te maken van deze vereniging 

om zo het eigenaarschap van en in de buurt te verstevigen. Iets waar we in 2019 al mee waren 

begonnen. 

 

Het mag raar klinken, maar we zijn ook trots op ons bestuurslid Saskia Bedford dat besloot terug te 

treden. Vanaf 2013 was zij als bewoner onafgebroken betrokken bij de buurtwerkkamers in Zuidoost. 

Onze waardering en dank is groot en het gat dat zij achterliet is inmiddels ingevuld door een ander 

‘kind van Zuidoost’; Jacqueline Meije-Banel, getogen in de moederschoot van de Bijlmer en inmiddels 

volledig operationeel in het bestuur.  

 

Nog meer om trots op te zijn; in 2019 zagen wij in Amsterdam uitbreiding vanuit Zuidoost naar 

Nieuw-West. Inmiddels kent ook Geuzenveld een goedlopende buurtwerkkamer. Zonder het goede 

(voor)werk in Zuidoost was dit niet mogelijk geweest. 
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Een ander punt waar we trots op zijn had een wat minder fijne aanleiding, maar verdient gezien de 

ontwikkelingen bij buurtwerkkamer Samen Sterk juist nu alle aandacht en lof. Toen halverwege 

december uit het niets bleek dat Samen Sterk geen financiering zou krijgen voor 2020 zijn meerdere 

partners vierkant áchter, naast en vóór de buurtwerkkamer gaan staan; Rochdale, Ymere (dat juist 

voor 2020 besloot om met een bijdrage in te stappen in Bijlmer-Oost), de Regenbooggroep, MadiZo, 

Woon!, allemaal spraken zij zich luid en publiekelijk uit voor het openhouden van Samen Sterk. Dat 

deze partners zich zo ondubbelzinnig sterk hebben gemaakt voor de buurtwerkkamer – en nog 

steeds doen – is hartverwarmend. 

 

In het verlengde daarvan zijn we er ook trots op dat meer dan 50 bewoners uit Zuidoost op het 

laatste moment de tijd vonden naar de Stopera te reizen en een petitie aan te bieden aan het 

stadsdeelbestuurder Jacob Wedemeijer van Zuidoost én wethouder Groot Wassink. Het gebaar om 

met de bewoners uit Zuidoost het gesprek aan te gaan werd bijzonder op prijs gesteld. 

 

Maar het meest trots zijn we natuurlijk op al die bewoners die ook in 2019 weer de regie in eigen 

hand namen, de sociale agenda van hún buurt invulden én uitvoerden en aangaven dat in 2020 

opnieuw te gaan doen. 

 

Deelname huurders  

Bijna al onze deelnemers (92%) woont en huurt bij een woningcorporatie. Dat registreren we ook en 

wordt zichtbaar in de volgende figuur.  

 

 

Eigen Haard; 
622; 27% 

Stadgenoot;  
242; 11% 

Rochdale;  
871; 38% 

Ymere;  
303; 13% 

De Alliantie;  
17; 1% 

De Key;  
54; 2% 

Particuliere huur 
/ koop; 183; 8% 
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Wat kon er beter 

Natuurlijk zijn er altijd zaken die beter kunnen of hadden gemoeten. Zo was de ‘aanvoer’ vanuit WPI 

te mager. Door onze aanwezigheid op een aantal participatiemarkten is het gelukt om in 2019 nog 

een aantal mensen vanuit de bestanden van de gemeentelijke bijstand aan ons te verbinden. Ook de 

aanwezigheid van een klein aantal klantmanagers op locatie (buurtwerkkamer) zorgde voor wat 

aanwas, maar over de hele linie was het aantal aanmeldingen vanuit WPI zelf eigenlijk te laag. Dit is 

voor 2020 zeker een punt van aandacht dat we graag samen met vertegenwoordigers van de 

gemeente constructief adresseren. 

 

Daarnaast hadden we in 2019 ook gehoopt op een grotere instroom van statushouders in ons 

aanbod. Waar dat mee te maken heeft is ons nog niet helemaal duidelijk. Het kan er mee te maken 

hebben dat er wellicht weinig of minder statushouders in de wijk zijn komen wonen, dat er minder 

statushouders naar ons zijn doorverwezen en/of dat wij er onvoldoende in zijn geslaagd de 

statushouders als zodanig te herkennen en in ons midden op te nemen. Ook hier geldt dat we in 

2020 met onze partners willen proberen dit aantal op te schroeven.  

 

Ook in 2019 werden we bij buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra geconfronteerd met een voortijdig 

vertrekkende teamcoördinator. Het is altijd jammer als het gebeurt, maar het heeft er als een geluk 

bij een ongeluk voor gezorgd dat de teamcoördinator van het eerste uur Erwin is teruggekeerd op 

het oude nest. Eind goed, al goed. 

 

 

Continueren Samen Sterk  

Het kwam al even naar voren; het nieuws in december dat stadsdeel Zuidoost (op dat moment) niet 

langer voornemens was buurtwerkkamer Samen Sterk te financieren. Het tijdstip was verrassend, 

maar ook de argumentatie en onderbouwing van dit besluit riepen vele vragen op. Al vroeg in 2019 

hadden wij bij herhaling aangegeven het inhoudelijke gesprek met het stadsdeel aan te willen gaan. 

Na 8 (!) jaar buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost was bij de leden van de Buurtwerkkamer 

Coöperatie de uitdrukkelijke wens ontstaan toch eindelijk eens op basis van inhoud het gesprek met 

het stadsdeel aan te gaan. In al die jaren zagen wij een komen en gaan van tijdelijke accounthouders 

die niet zelden alleen dan in beeld waren als de jaarlijkse beschikking werd gecommuniceerd dan wel 

besproken. Ook in 2019 is dit inhoudelijke gesprek er - jammer genoeg - niet van gekomen; buiten 

dan een kennismakingsgesprek met de verantwoordelijk bestuurder en later met de nieuwe 

accounthouder zijn we helaas niet gekomen. De komende maanden (eerste half jaar van 2020) zullen 

moeten gaan uitwijzen of dit gesprek op inhoud er dit jaar wél en naar tevredenheid gaat zijn, waarin 

we op basis van inhoud samen kunnen nagaan of - ook volgens het stadsdeelbestuur van Zuidoost -

buurtwerkkamer Samen Sterk in Zuidoost bestaansrecht heeft. 

 

 

 

  



  
  

31 maart 2020                                                  Jaarrapportage 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost                                               pagina 10 

Buurtwerkkamer Samen Sterk 
 

Waar we trots op zijn? 

Het bereiken, mogen helpen en activeren van zeer kwetsbare bewoners die voorheen hun leven vol 

met zorgen in alle stilte en anonimiteit ondergingen. De groep waar iedereen zich zorgen om maakt, 

maar moeilijk weet te vinden. Fijn om de waardering te horen, te voelen en te zien van die mensen 

die de hulp zo hard nodig hebben en dat juist zij zich weer gaan inzetten om anderen te helpen. De 

stille, maar o zo waardevolle krachten uit de buurt. Zij samen die door het bundelen van hun 

ervaringen, krachten en talenten concrete resultaten hebben geboekt in de vorm van: 

 

 Een grote bijdrage te hebben geleverd aan het voorkomen van minstens 2 zelfdodingen. 

 Het weten te voorkomen van diverse huisuitzettingen. 

 Een dementerende bewoner uit huis naar specialistische zorg weten te begeleiden. 

 Diverse bewoners een perspectief te brengen in hun uitzichtloze (financiële) situatie. 

 Om als ervaringsdeskundige te worden erkend en gevraagd om een bijdrage te leveren aan 

het verbeteren van de formele zorg. 

 Ambassadeur te zijn in de landelijke en plaatselijke campagne en door vanuit 

ervaringsdeskundigheid de taboes omtrent schulden te doorbreken en het beleid omtrent 

het innen te veranderen naar een eerlijker en menswaardiger niveau. 

 Het bijsturen van leerlingen uit de groepen 7 en 8, zodat zij een schooladvies krijgen dat 

daadwerkelijk bij hen past. 

 

In 2019 zagen we een verdere groei in aantallen deelnemers, activiteiten en diensten. Dat is altijd fijn 

te constateren in het tweede jaar na oprichting. De aanname dat Bijlmer-Oost behoefte heeft aan 

een laagdrempelige, bewonersgestuurde en ervaringsdeskundige ‘vindplek’ in de wijk waar mensen 

terecht kunnen met welke vraag dan ook is méér dan uitgekomen. Ook zijn we er trots op de 

streefcijfers voor 2019 (net als in 2018) ruimschoots te hebben overtroffen.  

 

       
 

 

Waar we echter het meest trots op zijn is de mate van ‘integraliteit’ die Samen Sterk kenmerkt.  

Op geen andere plek in dit deel van Zuidoost komt dit beter tot uiting en tot zijn recht dan bij 

buurtwerkkamer Samen Sterk. Vijf dagen per week kunnen bewoners op ieder moment van de 

werkdag (en regelmatig ook in de avond en in het weekend) terecht met alle vragen, problemen, 

dromen, wensen en energieën die er op dat moment maar zijn.  
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Of het nu gaat om de behoefte het Nederlands even te oefenen, een onduidelijke brief voor te 

leggen, een knuffel te halen, even stoom af te blazen óf over de vraag hulp te krijgen bij (dreigende) 

schulden, te oefenen met de computer, hulp te krijgen bij een sollicitatie en een advies te krijgen bij 

het communiceren met een of meerdere instanties; het kan en gebeurt er allemaal. Daarnaast 

kunnen de mensen er ook – op hetzelfde moment - terecht met hun eigen inbreng vanuit hun eigen 

ambities en talenten. Het gebeurt allemaal tegelijkertijd en op één plek en regelmatig komt het voor 

dat bewoners aan de ene kant hulp ontvangen van de ene bewoner en aan de andere kant hulp 

bieden vanuit hun eigen kracht aan diezelfde andere bewoner. Het is deze kruisbestuiving die Samen 

Sterk zo kenmerkt en waarmee de buurtwerkkamer zich zo onderscheidt van al het andere aanbod in 

de wijk. Nergens worden mensen zó aangesproken op hun talent en hun wederkerigheid als bij 

Samen Sterk. En daarop zijn we trots, niet in de laatste plaats omdat er nog steeds groei zit in de 

aanwas van nieuwe vrijwilligers en deelnemers. Zelfs groei uit de groep bewoners die pas later op de 

hoogte waren van het bestaan van Samen Sterk dan wel van de mogelijkheden (en onmogelijkheden) 

die het gebruik van Samen Sterk met zich meebrengen. Denk in dat verband aan: geen feesten en 

partijen, geen geld verdienen met het aanbod en geen exclusiviteit op welke grond dan ook, 

bijvoorbeeld cultuur, afkomst, religie, geslacht en leeftijd. 

 

 
De drie oprichters Erik Vink, Tico dos Passos en Joy Lachman bij de notaris voor het oprichten van de 

bewonersvereniging Samen Sterk, waar deelnemers/vrijwilligers nu lid van zijn.. 

 

In 2019 was er de gang naar de notaris en werd de bewonersverenging Samen Sterk opgericht. Deze 

groep bewoners is direct opdrachtgever van de Buurtwerkkamer Coöperatie en heeft ook voor 2020 

de opdracht meegegeven de bewoners van Bijlmer-Oost te faciliteren bij het zélf en zelfstandig 

bepalen van de sociale agenda én het uitvoeren daarvan. Nergens in de rest van Bijlmer-Oost 

gebeurt dat in deze mate en op deze schaal. Op dit unieke stukje bewonersgestuurd eigenaarschap 

én de mate waarin diensten en activiteiten integraal worden aangeboden en georganiseerd (van 

gezellig koffiedrinken en handwerken tot hulp bij (dreigende) schulden en het zoeken en vinden van 

betaald werk; in 2019 hebben maar liefst 4 bewoners via de buurtwerkkamer een betaalde baan 

gevonden) is er voor Samen Sterk in Bijlmer-Oost geen alternatief. Het feit dat het aantal unieke 

deelnemers, bezoekers, gebruikers én vrijwilligers nog altijd toeneemt is van dit alles misschien wel 

de mooiste bevestiging die we ons maar kunnen wensen.  

En zoals vorig jaar ook al benoemd, sluit deze ontwikkeling mooi aan bij het visiedocument van de 

stad Amsterdam: “Samen Vooruit” en andere visies die gepubliceerd zijn dan wel in ontwikkeling zijn. 
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Trends en ontwikkelingen – Samen Sterk 

De buurt heeft het stempel “ontwikkelbuurt” gekregen. Dat betekent dat er op praktisch alle 

leefdomeinen extra wordt ingezet en geïnvesteerd om de buurt sociaal-economisch te verbeteren. 

Buiten de professionals om heeft de buurt zelf daadwekelijk wat financieel mandaat gekregen om 

haar eigen doelstellingen op diverse leefdomeinen te bewerkstelligen. Deze doelstellingen staan 

beschreven in het gebiedsplan. Noodzaak naar onze mening is wel dat er iemand moet worden 

aangewezen die het overzicht bewaart om al te grote overlap in aanpakken te voorkomen en die de 

verbinding weet te leggen in het al bestaande aanbod. Helaas bespeuren wij in de wijk wel enig 

‘wantrouwen’ van de burger naar “het systeem”, maar ook wel tussen burgers onderling. Er zijn 

diverse gemeenschapjes, groepen, groeperingen en clubjes die de deur naar samenwerking niet 

wagenwijd open zetten. Die terughoudendheid houdt de boel ‘gesloten’, wat soms een ‘bepaald 

sfeertje’ met zich meebrengt. Onwetendheid, wantrouwen, afgunst en de hardnekkige 

terughoudendheid elkaar te willen leren kennen staat het mogelijk te bereiken succes van de wijk in 

de weg. Tevens bespeuren wij bij zowel de formele partijen als informele partijen enige onrust t.a.v. 

de ophanden zijnde transitie naar buurteams en de sociale basis. 

 

 

    
 

 

Verbeterpunten – Samen Sterk 

Door de vele gebruikers en sleutelhouders is het schoon en op orde houden van de ruimtes best 

intensief en een uitdaging. Dit was vorig jaar ook al zo, maar we krijgen er moeilijk vat op. Met name 

de ‘oude’ gebruikers (zij die de ruimte gebruikten voordat de Buurtwerkkamer haar intrede deed), 

vinden het vervelend als we zoekende zijn naar veroorzakers en er dus naar informeren. De 

‘tegenaanval’ wordt gekenmerkt door onmiddellijke stemverheffing. Daardoor hebben we besloten 

om toch camera’s te plaatsen. Deze zijn inmiddels operationeel. Gezien het harde karakter van de 

wijk is het moeilijk om gesprekken met bepaalde groepen en bewoners op inhoud te voeren. De 

zoektocht daartoe verdient alle aandacht om de stille krachten uit de wijk aan te moedigen in 

hetgeen waar ze goed in zijn, te kunnen beschermen, zich verder te kunnen ontwikkelen en ook in 

die spotlights te komen waar keuzes op ambtelijk en bestuurlijk niveau gemaakt worden. Voor 

Samen Sterk had dat voor 2020 een eerlijkere start mogen, kunnen en moeten zijn. 
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Quotes, story en/of bijzonderheden – Samen Sterk 

“Inmiddels ben ik sinds medio september 2019 werkzaam in de buurtwerkkamer als stagiaire sociaal-

maatschappelijke dienstverlener. Sindsdien is het een intensieve, leerzame en gezellig plek voor mij 

waar ik mij kan ontplooien. Ik heb er talrijke ervaring kunnen opbouwen op juridisch en financieel 

gebied. Ook heb ik kwetsbare bewoners geholpen om hun empowerment te vergroten door ze te 

begeleiden en te ondersteunen. Het zien floreren van deze bewoners geeft een behaaglijke 

sensibiliteit aan mij. In het recente verleden heb ik een opmerkelijke casus meegemaakt. Bij het 

aanvragen van een betalingsregeling voor een 18-jarige bewoner, ben ik door een diepgaand gesprek 

er achter gekomen dat hij niet op de hoogte was van zijn financiële rechten. Zo had hij bij het 

aanvragen van studiefinanciering voor het MBO alleen een basisbeurs aangevraagd en geen 

aanvullende beurs. Omdat hij dacht dat dit geen gift zal zijn maar een lening. Dit is echter niet zo. Bij 

het behalen van zijn MBO-diploma, zal de aanvullende beurs veranderen in een gift. Deze 

onwetendheid zorgde ervoor dat hij geld misliep en zorgelijk was over zijn financiële situatie. Door 

hem te informeren en te helpen bij het aanvragen hebben we een financiële ruimte gecreëerd en 

hiermee zijn zorgen gedeeltelijk weg kunnen nemen. Door oprecht aandacht en tijd te schenken aan 

een bewoner verhelp je niet alleen zijn probleem, maar signaleer je eveneens vroegtijdig de 

mogelijkheden of potentiële moeilijkheden.  

 

Omdat de Chinese gemeenschap best wel gesloten is, is het een uitdaging deze groep te bereiken. 

Daarom komen zei ook voor de Nederlandse les in de buurtwerkkamer. En het zijn hele dankbare 

mensen: Citaat van bewoner: “Ik vond het heel leuk toen wij de Chinese mensen konden bereiken 

voor de formulierenbrigade en dat ze ook telkens terug kwamen en dankbaar waren dat wij hen 

hadden geholpen.” 

 

Samen Sterk kent een grote groep deelnemers met een Ghanese achtergrond. In de regel is dit een 

vrij gesloten groep waarin problemen en uitdagingen veelal intern worden geadresseerd. Het is 

bijzonder dat een deel van deze moeilijk bereikbare en relatief gesloten groep tóch de weg naar 

Samen Sterk weet te vinden. Dit is deels het gevolg van een grote ‘ mond tot mond-reclame in 

Zuidoost’. 

 

Een ander voorbeeld: “Wij hebben een buurtbewoner die als cliënt binnen kwam. Die had het privé 

heel moeilijk en zag het allemaal even niet meer zitten. Wij hebben heel veel met hem gesproken en 

hem geholpen met formulieren en contacten met instanties. Einde van het jaar hebben wij een hele 

mooie en warme brief van die cliënt gehad met zulke mooie woorden waar je hart helemaal van 

smolt. Nu is de cliënt met hulp van de buurtwerkkamer aan een baan gekomen en heeft hij meer 

zelfvertrouwen.”  
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De Activiteiten – Samen Sterk 

 Eetgroep  Dansgroep  Formulierenhulp 

 Naailes  Fitness club  Klussendienst 

 Boodschappendienst  Spreekuren (in)formele zorg  Praten met Buurtgenoten 

 Radio  Kinderclubs  Huiswerkbegeleiding 

 Bijlessen  Kinderactiviteiten  Computerondersteuning/les 

 Computerreparatie  Ontbijtclub (on hold)  Schuldhulptoeleiding 

 Buurtoverleggen  

 

 

Aantal deelnemers per activiteitsoort – Samen Sterk 

Sociaal/Ontmoeting 600 

Klussen (inclusief tuin) 35 

Taalverwerving 150 

Verwerving computervaardigheden 30 

Formulieren 360 

Schuldhulptoeleiding 44 

Toeleiding naar werk/opleiding 12 

 

 

Generiek 

 Aantal individuele gebruikers/deelnemers  680 

Aantal actieve vrijwilligers  32 

Aantal sleutelhouders  25 

Aantal actieve groepen  19 

Aantal doorverwijzingen vanuit WPI  7 

Aantal statushouders  4 

 

 

 

Per woningcorporatie – Samen Sterk 

 Eigen Haard  27 

Ymere  48 

Rochdale  497 

Stadgenoot  44 

De Key  0 

De Alliantie  0 

Koop/particuliere huur/anders  54 

Totaal  680 
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Samenwerkingspartners – Samen Sterk 

 Stichting Re-Boost  Beter Buren   Burennetwerk 

 Roads  Wijkleerbedrijf  Madi 

 Pozo  Stadsimker  Markant 

 Bewindvoerders  Advocaten  Sociaal Pact 

 Wijkbeheerders  Woningcorporaties  De tuinen van Inet 

 Stadsdeel  Centrale stad  Wijkzorg alliantie 

 AFWC  Groei en Bloei  ROC Midden Nederland 

 HvA  De Regenboog  UvA 

 Leger des Heils  Streetcorner  WPI 

 Bewonersplatform  De Sociale Dokter  Statushouders 

 Stichting Woon  Multiculturele stichtingen  Stichting Boot 

 Capabel Onderwijsgroep  Stichting Present  Winkelcentrum Commissie 

 Rode Kruis  HVO-Querido  Venzo 

 Ouder Kind Team  Sociaal loket  Samen Doen 

 Taalwijzer  MEE  Cordaan 

 Humanitas  VCA  Pakhuis de Zwijger (New 

Metropolis) 
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Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra 
 

Waar we trots op zijn 

Voor velen zijn we al jaren een constante factor als het gaat om het beantwoorden van de vele 

hulpvragen. En toch leren we elk jaar weer nieuwe bewoners kennen! We zijn blij dat we het team 

hebben kunnen versterken met nieuwe vaste gezichten, zodat er een prettige stabilisatie is ontstaan 

in de bezetting. Het is altijd fijn dat er zich ook nieuwe activiteiten en diensten aandienen, zowel op 

het sociale vlak als op het vlak van hulpvragen. Waar we ook zeker trots op mogen zijn is dat er van 

Casa Jepie Makandra een ambassadeur actief is in de landelijke, maar inmiddels ook de plaatselijke 

campagne omtrent het verminderen van taboes rond schulden. De ervaringsdeskundigheid vanuit 

Casa Jepie Makandra wordt ingezet om anders tegen schuldenaren aan te kijken. Tevens wordt het 

incasseringsproces tegen het licht gehouden, waarbij onze ervaringsdeskundigheid ingezet wordt om 

mogelijkheden naar een humaner en zinvoller proces toe te brengen. 

 

    
Vrijwilliger Anneke geeft al jaren lang oefenlessen Nederlandse taal bij CJM, waar tientallen 

kwetsbare bewoners en nieuwkomers op een laagdrempelige manier aan deelnemen. Assistent 

teamcoördinator Dayenne is bij CJM actief met o.a. schuldhulptoeleiding (Schoon Schip), met steeds 

meer aandacht hier voor van instanties, zorgverzekeraars, belastingdienst en Ministeries. Met als 

resultaat optredens voor televisie en bij de staatssecretaris, deels als onderdeel van de landelijke 

campagne 'Kom uit je Schuld'. 

 

Trends en ontwikkelingen – Casa Jepie Makandra 

De wijk is op allerlei gebieden in beweging. Je ziet het aantal nieuwe initiatieven toenemen wat extra 

dynamiek met zich meebrengt. Het is goed dat er bewoners in de wijk rondlopen om actief het 

diverse aanbod op te zoeken. Zo hebben we de groene hub mogen leren kennen waarbij de eerste 

samenwerkingsafspraken al geuit zijn. Gelukkig mogen we de omarming van de formele organisaties 

naar de informele organisaties meer en meer ervaren. De expertise die de informele organisaties in 

huis hebben kunnen op steeds meer erkenning rekenen. Deze ontwikkeling bevestigt het idee dat het 

goed is om met verschillende type organisaties de bewoners (cliënten)  effectiever en efficiënter te 

(kunnen) bedienen. 

 

Verbeterpunten – Casa Jepie Makandra 

De beperkte fysieke ruimte van ons pand aan het Opheusdenhof brengt een aantal verschillende 

problemen met zich mee. Hoe hou je de ruimte flexibel en gezellig? We willen in het nieuwe jaar een 

meer huiskamer “look” creëren, zonder werkplekken in te moeten leveren. Hiermee willen we meer 

in kunnen gaan zetten op sociale activiteiten. Dat wordt een leuke uitdaging.  
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Quotes, story en/of bijzonderheden – Casa Jepie Makandra 

“Cliënt X had als hulpvraag een schuld bij een woningcorporatie van €5000. Er was een lekkage in 

haar woning vanuit de bovenburen. Na een inspectie door de verhuurder kreeg mevrouw een 

rekening van een incassobureau. De kosten van de lekkage werden op mevrouw verhaald. Ik heb toen 

de deurwaarder benaderd, maar we kwamen er samen niet uit. Na contacten met de verhuurder zelf 

heb ik toen besloten de zaak door te zetten naar onze advocaat. Na lang onderzoek en een brief naar 

de woningcorporatie hebben ze toch de schuld kwijtgescholden. Ondertussen heb ik een bijzondere 

band met cliënt opgebouwd. Ze vertelde onder andere dat ze helemaal geen inkomen heeft. Soms 

werkte ze en verdiende wat, maar door de problemen thuis en inwonende meerderjarige kinderen zag 

ze het niet meer zitten .Ik schrok erg van het feit dat cliënt aangaf dat ze zelfmoord wilde plegen. Ik 

heb toen plechtig beloofd aan cliënt dat ik de druk samen met de samenwerkende partners zou 

wegnemen, maar wel onder de ‘voorwaarde’ dat ze er geen einde zou maken. 

 

Ik heb toen samen met mevrouw een afspraak gemaakt bij de huisarts voor een psycholoog. Daarna 

merkte ik na een paar sessies dat mevrouw geestelijk wat stabieler werd. Ze nam ook deel aan onze 

interne activiteiten. Ondertussen heb ik cliënt meegenomen in ons project Schoon Schip en de 

schulden in kaart gebracht, heb ik alle schuldeisers benaderd en de situatie uitgelegd. 

Mevrouw was bekend bij gemeentelijke schuldhulpverlening en ik heb toen haar dossier 

overgedragen aan Madi. Helaas liep het daar wat vast omdat cliënt zich toch niet aan haar afspraken 

kon houden. Ze vond de drempel te hoog. Na overleg met haar schuldhulpverlener heb ik cliënt na 

laten denken over bewindvoering. Wij hebben toen samen op mijn werklocatie een goed gesprek 

gevoerd en alles is toen gaan lopen. 

 

Mevrouw ziet er nu stralend uit. Als feedback geeft ze aan dat ze eerst echt van haar drankverslaving 

wil afkomen. Momenteel werkt ze daar hard aan met de psycholoog en andere deskundigen. Van 

zelfmoord is totaal geen sprake meer. Mevrouw is enorm dankbaar, maar zonder haar eigen kracht 

had ze deze successen niet kunnen behalen. Als medewerker ben ik trots dat ik mijn 

ervaringsdeskundigheid mag en kan gebruiken om deze kwetsbare mensen uit de doelgroep te 

kunnen helpen. Mevrouw stond op een afstand en keek toe hoe haar leven aan haar voorbij ging en ik 

ben trots dat wij haar de regie terug hebben kunnen geven.” 

 

 

De Activiteiten – Casa Jepie Makandra 

 Praten met Buurtgenoten  Brei en haakclub  Formulierenbrigade 

 Nederlandse les  Bijles  Hulp bij schulden 

 Naailes  Klussendienst  Computerles 

 Computerbrigade  Wandelgroep  Kookclub 

 Ontbijtclub  Spreekuur Woon  Bingo 

 Hulp bij werk en leren   
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Aantal deelnemers per activiteitsoort – Casa Jepie Makandra 

Sociaal/Ontmoeting 400 

Klussen (inclusief tuin) 90 

Taalverwerving 115 

Verwerving computervaardigheden 26 

Formulieren 325 

Schuldhulptoeleiding 70 

Toeleiding naar werk/opleiding 8 

 

 

Generiek  Casa Jepie Makandra 

 Aantal individuele gebruikers/deelnemers  597 

Aantal actieve vrijwilligers  36 

Aantal sleutelhouders  25 

Aantal actieve groepen  16 

Aantal doorverwijzingen vanuit WPI  36 

Aantal statushouders  11 

 

 

Per woningcorporatie Casa Jepie Makandra 

 Eigen Haard  316 

Ymere  0 

Rochdale  90 

Stadgenoot  155 

De Key  0 

De Alliantie  0 

Koop/particuliere huur/anders  36 

Totaal  597 

 

 

Samenwerkingspartners – Casa Jepie Makandra 

 Madi  Stichting Woon  WPI 

 Leger des Heils  Huis Advocaat  Stadgenoot 

 Eigen Haard  Ymere/Rochdale  Gezondheidscentrum 

 Cordaan  Beter Buren  Holendrechtschool 

 Vrouwennetwerk  Pozo  Venzo 

 VCA  Buurthuis Holendrecht  Zone 3 

 Samen Doen  OKT  ROC 

 Stadsdeel  Maatschappelijk werk  Drecht 

 Ghanese Stichtingen  Groene hub  WPI 

 Van schulden naar kansen / Nationale Nederlanden  

 

 



  
  

31 maart 2020                                                  Jaarrapportage 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost                                               pagina 19 

Buurtwerkkamer Multibron 
 

Waar we trots op zijn 

Multibron blijft een dynamische ontmoetingsplek voor bewoner en organisaties. Voor velen ook al 

jaren een plek van vertrouwen. Het is fijn dat de formulierenbrigade (en schuldhulptoeleiding) 

structureel aangeboden wordt en de gewenste uniformiteit zijn gezicht krijgt. We merken dat het 

aantal bezoekers dat op de formulierenbrigade afkomt blijft toenemen. Ook zijn we trots dat een van 

onze vrijwilligers ambassadeur is geworden van de stedelijke en landelijke campagne omtrent het 

doorbreken van het taboe omtrent het hebben van schulden. Het klussenteam is druk. We zijn altijd 

blij met versterking en dat is dit jaar ook weer gelukt. Het herinrichten van de ruimte geeft ook de 

juiste energie en uitstraling. Het ziet er verzorgder en professioneler uit, zo zeggen onze bezoekers. 

Onze “nieuwe’’ Syriërs zijn nog steeds bij ons in huis. Alles samen brengt dat een leuke dynamiek met 

zich mee. De samenwerking met andere organisaties is zich nog steeds aan het ontwikkelen en aan 

het versterken.  

 

    
Vrijwilligers en deelnemers 'binnen en buiten' bij MutiBron: wekelijks de inloop en het 'babbeluur' en 

op de stoep, aan de winkelstrip van Venserpolder. Altijd is iedereen welkom om aan te lopen. 

 

 

Trends en ontwikkelingen - MultiBron 

Door onderlinge samenwerking en de opmars van de informele kracht is de buurt zich langzaam aan 

het verstevigen en organiseren in het aanbod van activiteiten en diensten. Wat erg opvalt is de 

toename van hulpvragen omtrent ‘ongedocumenteerden’. Het betreft met name diegenen die al 

heel lang in Nederland verblijven. Daar vindt op dit moment een verdieping plaats, al gaat het leggen 

van de benodigde contacten daarin langzaam. De mogelijkheden in het bieden van oplossingen voor 

het individu uit die groep is echter heel beperkt.  

 

Verbeterpunten - MultiBron 

Het op orde brengen van ons kantoortje vroeg toch meer energie en tijd dan we hadden voorzien. 

Om dit uiteindelijk op orde te krijgen, moest eerst de schuur geledigd worden. Dit zou zeer zeker in 

de tweede helft van 2019 gerealiseerd gaan worden en dat is dan ook gelukt. We doen enorm veel 

klusjes, maar de fysieke kwetsbaarheid van onze vrijwilligers blijft aanwezig. Met name het uitvoeren 

van tuinklussen is moeilijk uit te voeren, daar de fysieke beperkingen het zware werk in de weg staat. 

Ook de onmogelijkheid om het tuinafval af te voeren is een groot probleem. We hebben het 

stadsdeel nodig voor een oplossing, maar er zijn vooralsnog geen suggesties.  
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Een ander aandachtspunt is het begrip gastvrijheid. Medewerkers en vrijwilligers dienen zich te allen 

tijde te realiseren dat zij een voorbeeld zijn voor de wijk en dat mensen zich altijd welkom voelen. In 

2019 is daar wel eens een intern en extern woord over gevallen. In 2020 krijgt dat punt alle 

aandacht. 

 

Quotes, story en/of bijzonderheden - MultiBron 

“Een bewoner kwam naar de Multibron omdat ze erg boos was om een betaling die volgens haar 

onterecht was. Mevrouw was al naar een andere instantie geweest en daar was het niet gelukt om 

het probleem op te lossen. Ik bood mevrouw mijn hulp aan, waarop mevrouw zei: “naar hun wil de 

gerechtsdeurwaarder ook niet luisteren, waarom zullen ze dan wel naar een kleine organisatie als 

jullie dan wel luisteren?” Toen zei ik: “mevrouw, ik werk voor de buurtwerkkamer”. Uiteindelijk heb ik 

contact opgenomen met de schuldeiser en alle benodigde stukken naar ze gemaild. Uiteraard er weer 

achteraan gebeld. Alle stukken waren in orde. Dossier wordt opnieuw bekeken. Tot die tijd hoeft 

mevrouw niets te betalen. Zo boos als mevrouw binnen kwam, zo blij ging zij weer weg.” 

 

De Activiteiten - MultiBron 

 Eetgroep  Kaartclub  Formulierenhulp 

 Boodschappendienst  Conversatielessen  Schuldhulptoeleiding 

 Naailes  Klussendienst  Computerles 

 Computerreparatie  Wandelclub  Kledingmarkt 

 Ontbijtclub (on hold)  Spreekuren (in)formele zorg  Babbeluurtje 

 Thee ontmoetingsdagen  Informatiedagen voor 

nieuwkomers 

 Buurt overleggen 

 

 

Aantal deelnemers per activiteitsoort - MultiBron 

Sociaal/Ontmoeting 550 

Klussen (inclusief tuin) 248 

Taalverwerving 32 

Verwerving computervaardigheden 84 

Formulieren 333 

Schuldhulptoeleiding 47 

Toeleiding naar werk/opleiding 7 

 

 

Generiek – MultiBron 

 Aantal individuele gebruikers/deelnemers  589 

Aantal actieve vrijwilligers  30 

Aantal sleutelhouders  21 

Aantal actieve groepen  18 

Aantal doorverwijzingen vanuit WPI  7 

Aantal statushouders  11 
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Per woningcorporatie - MultiBron 

Eigen Haard  219 

Ymere  141 

Rochdale  89 

Stadgenoot  41 

De Key  53 

De Alliantie  17 

Koop/particuliere huur/anders  29 

Totaal  589 

 

 

Samenwerkingspartners - MultiBron 

 Madi  Stichting Re-Boost  WPI 

 Groei en Bloei  Reciq  Zorgalliantie 

 Woon  Wijkbeheerders  Capabel 

 Bewonersplatform  Hasam  Buba 

 De Brecht  Pozo  Venzo 

 VCA  Stichting ses  Zone 3 

 Spinnewiel  Huis Advocaat  ROC 

 Stadsdeel  Centrale stad  Wijkagenten 

 Kerk  Hood-Lab  Bewonerscommissie 

 Voedselbank  HvA  Vanizorg 

 Impower  Opvoed debatten  Aan de Knoppen 

 Gezond koken  
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Buurtwerkkamer De Handreiking 
 

Waar we trots op zijn 

Na een knallend buurtfeest afgelopen september voor de officiële (her)opening van De Handreiking 

en de opknapwerkzaamheden in het kader van de H-buurt als ontwikkelingsbuurt, zijn we weer 

lekker bezig als vanouds. Buurtbewoners/vrijwilligers en medewerkers zijn erg blij dat De 

Handreiking weer terug is op zijn oude stek, na de tijdelijke verhuizing van vier maanden i.v.m. de 

asbestsanering. Het is een betere, fijnere, mooiere en vooral gezellige plek geworden met veel 

aanloop, een tweede huiskamer voor veel buurtbewoners.  

Wij zijn er trots op dat zoveel kwetsbare buurtbewoners (en dat zijn er veel in de H-buurt) ons 

kunnen vinden voor een luisterend oor, een praatje of gewoon een kopje koffie, want dat staat altijd 

voor je klaar. 

Hier word je gerespecteerd om wie je bent en word je niet als een nummer behandeld. Als je met je 

‘zooitje’ papieren aankomt is er niemand die je beoordeelt of met een opgestoken vingertje staat. 

Een warm bad, waar je laagdrempelig naar binnen komt en altijd welkom bent. 

Daar zijn we als De Handreiking trots op! 

 

Wat op dit moment ook als een soort tweede huiskamer wordt gebruikt, is de buurtmoestuin, 

geïnitieerd door Carlien, buurtbewoner en vrijwilliger bij De Handreiking en verder uitgebouwd in 

samenwerking met Bloei en Groei. Heerlijk om te zien wat zoiets doet in de buurt. Allemaal blije 

mensen die daar gebruik van maken. Het is een groot succes!  

Doordat de H-buurt veel kwetsbare bewoners kent, is De Handreiking op zoek gegaan naar een 

betere aanpak van deze doelgroep. Dankzij een cursus van ‘de Sociale Dokter’ leren we 

buurtbewoners anders te benaderen. Door open vragen te stellen komen buurtbewoners zelf met 

oplossingen over hun vragen en problemen. Zo zien we dat kwetsbare buurtbewoners steeds zelf 

meer in staat zijn activiteiten op te zetten, zoals bijvoorbeeld de Creaclub. Een klein groepje van vier 

mensen daarvan geeft nu les aan circa 20 andere buurtbewoners en maken wandkleden om te 

verkopen (in een scharrelondernemingscollectief). Deelnemers komen zo in hun kracht te staan, 

ontwikkelen intrinsieke motivatie, leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en gaan zelf nadenken 

over hoe ze dingen moeten aanpakken, een mooi proces dat veel tijd en geduld vergt. 

Daar zijn we als De Handreiking trots op! 

 

 

     
De heropening - na de verbouwing - wordt groots gevierd en de H van de Handreiking - goed 
zichtbaar aan de gevel - wordt onthuld. Onze buurtwerkkamer 'buiten'- ofwel de moestuin - wordt 
direct goed gebruikt.  
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Trends en ontwikkelingen – De Handreiking 

Op dit moment zijn Amsterdamse zorgaanbieders en de gemeente bezig met een pilot voor de 

‘Wijkteams van morgen’, de zogenaamde Buurtteams (professionals van 21 verschillende aanbieders 

in de stad). De H-buurt is één van de vier buurten van Amsterdam waar de pilot plaatsvindt. De 

Handreiking werkt als ‘informele partij’ nauw en intensief samen met het Buurtteam en 

vertegenwoordigt de zogenaamde Sociale Basis (oren en ogen van de buurt en de plek waar de 

doelgroep zich ophoudt). Bewoners kunnen met allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van 

sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid bij het Buurtteam terecht.  

Het Buurtteam is gehuisvest in de Hoptille 183, een ruimte van Ymere die beheerd wordt door De 

Handreiking en die functioneert als een flexplek en een spreekkamer voor professionals van diverse 

organisaties en van verschillende disciplines. Het Buurtteam houdt ook spreekuur in De Handreiking 

en zo versterken we elkaar om buurtbewoners met meervoudige problemen beter van dienst te 

(kunnen) zijn. 

 

Verder neemt De Handreiking deel aan de Focusgroep: ‘Scholen als energieambassade in de wijk’. 

Samen met de basisschool Rozemarn, de gemeente, Stichting Woon en bedrijven in de buurt houden 

we ons bezig met de energietransitie in de H-buurt en proberen we tot een aantal initiatieven te 

komen om de H-buurt bewoners bewuster en actiever te laten worden wat betreft energietransitie 

en duurzaamheid. 

 

De Handreiking gaat met hulp (werven van ouders) van de basisschool Rozemarn in 2020 een Repair 

Café opzetten en met organisatie !Woon werkstageplekken creëren voor ROC studenten die opgeleid 

zullen worden in o.a. techniek om daarna betaald werk voor de energietransitie te vinden in de H-

buurt. De Handreiking hoopt hiermee ook tegelijk een (tuin)klussenteam op te zetten waar grote 

vraag naar is in de H-buurt. Daarbij gaan we in samenwerking met !Woon aan de slag om 

kookworkshops te geven in de buurt om te laten zien dat inductie een prima manier van koken is . 

 

Verbeterpunten – De Handreiking 

De Handreiking wil de wederkerigheid van de deelnemers stimuleren. We willen dat buurtbewoners 

niet alleen maar komen ‘halen’ maar ook komen ‘brengen’. Die vanzelfsprekende wederkerigheid is 

er niet zomaar. Vaak heeft dat ook een cultureel bepaalde component en is men het niet gewend dat 

het zo gaat in Nederland; de staat zorgt toch immers voor alles? 

Vorig jaar is een HVA student bezig geweest met die vraag en die heeft een advies geschreven. Het 

komt er kort gezegd op neer dat we ‘ons’ concept beter en meerdere malen moeten uitleggen. 

Nu stimuleren we mensen tijdens gesprekken om het zelf aan te pakken en we helpen ze om het zelf 

te doen. We leren aan groepjes om de taken onderling te verdelen en zelf hun kwaliteiten te 

benoemen, te ontdekken en te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld bij de Kapperssalon. We moeten hier 

wel aan toevoegen dat tijdens de feestjes al onze deelnemers behoorlijk uitpakken met allerlei 

gerechten die ze dan meenemen van thuis!! 

Dat is echt ‘brengen’, uit het hart, dankbare wederkerigheid!! 
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Quotes, story en/of bijzonderheden – De Handreiking 

Veel verhalen zijn noemenswaardig, bijvoorbeeld over onze twee nieuwe leden van de 

bewonersvereniging van De Handreiking: 

Imad, statushouder en buurtbewoner kwam ongeveer een jaar geleden heel verlegen binnen om te 

vragen hoe hij zijn diploma’s kon laten vertalen in het Nederlands. Imad had altijd goede banen 

gehad in zijn moederland en in Nederland kon hij alleen als hamburgerbakker aan de bak. Nu is hij 

vrijwilliger bij ons en voelt zich helemaal thuis. Hij doet het beheer van de twee panden van De 

Handreiking en klust bij buurtbewoners die dat zelf niet (meer) kunnen. Op deze manier werkt hij 

aan zijn Nederlands om hopelijk hierna stage te kunnen gaan lopen als wiskundeleraar op de Hoge 

School van Amsterdam.  

En dan heb je Angel, een super enthousiaste buurtbewoner en alleenstaande moeder met drie 

kinderen. Zij begon bij ons met een tuintje in de buurtmoestuin en volgde een opleiding als tuincoach 

bij Bloei en Groei. Daarnaast is zij Nederlandse conversatieles gaan geven in De Handreiking en nu 

werkzaam bij het eerste multiculturele uitvaartcentrum in Zuidoost. 

Linda, een vrouw die de droom heeft om een pruikenatelier te beginnen. Ze is bij ons begonnen met 

het geven van haarworkshops. Van het WPI had ze te horen gekregen om maar eerst een baan te 

vinden. Wij hebben haar geholpen met het opstellen van haar cv en het vinden van een baan. Ze 

werkt nu bij IKEA. Haar droom heeft ze niet opgegeven. Samen met het Buurtteam helpen we haar 

droom te verwezenlijken. 

Alaá, buurtambassadeur van de H-buurt, is al jaren actief in De Handreiking en in de buurt. Zij 

organiseert allerlei activiteiten en workshops voor vrouwen en kinderen. Bijvoorbeeld de 

Vrouwenempowergroep voor vrouwen om meer voor zichzelf op te komen.  

 

 

De Activiteiten – De Handreiking 

 Formulierenbrigade  Schuldhulp toeleiding  Toeleiding tot 

werk/opleiding 

 Nederlandse Conversatieles  Klussendienst  Bingo avond 

 Computerles  PC dokter  Samen Creatief 

 Samen Eten  Kapsalon  Buurtmoestuin 

 Vrouwenempowerment  Kinderactiviteiten  Voedselbank 

 Ecuadoraanse dans  Meditatie  Afrikaanse dans 

 Verschillende workshops  Samen zijn 

 

 

Aantal deelnemers per activiteitsoort – De Handreiking 

Sociaal/Ontmoeting 341 

Klussen (inclusief tuin) 55 

Taalverwerving 44 

Verwerving computervaardigheden 15 

Formulieren 107 totaal 602 momenten formulierenbrigade 

Schuldhulptoeleiding 9 

Toeleiding naar werk/opleiding 16 
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Generiek – De Handreiking 

 Aantal individuele gebruikers/deelnemers 425 

Aantal actieve vrijwilligers 23 

Aantal sleutelhouders 15 

Aantal actieve groepen 15 

Aantal doorverwijzingen vanuit WPI 40 

Aantal statushouders 19 

 

 

Per woningcorporatie – De Handreiking 

 Eigen Haard 60 

Ymere 113 

Rochdale 195 

Stadgenoot 2 

De Key 1 

De Alliantie   

Koop/particuliere huur/anders 54 

Totaal 425 

 

 

Samenwerkingspartners – De Handreiking 

 Buurtteam (verbond van 100)  Stadsdeel Zuidoost  Sociale Dokter 

 !Woon  Bloei & Groei  Venzo 

 WPI  Eigen Haard  Ymere 

 Rochdale  Wijkleerbedrijf Calibris  Stadmakerij 

 Barrio Lobo Academie  Pozo  Stichting Roads 

 Bewonerscommissie Hoptille  Bewonerscommissie Haardstee   Vve 

 Buurtambassadeur  Leef en Leer  LSA 

 Stichting Prisma  Het Glazen Huis  ProFor 

 Focusgroep ‘Scholen als energieambassade in de wijk’  
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Financiële verantwoording 2019 

 

Inkomsten en uitgaven Casa Jepie Makandra (CJM)  

Financiers Begroting Realisatie Toelichting 

Gemeente Amsterdam € 75.000 € 62.000 Bijdrage blijft op niveau 2016/17 

Werk en Re-integratie € 2.500 € 1.528  

Woningcorporaties € 30.000 € 30.000 Eigen Haard (20.000) en Stadgenoot (10.000) 

Particuliere Fondsen € 0 € 0  

Overige (eigen) inkomsten € 500 € 1.621  

TOTAAL € 108.000 € 95.149  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 35.460 € 32.750 Tijdelijk vacature teamcoördinator 

Coachen medewerkers en 
vrijwilligers 

€ 11.712 € 15.962 Meer uren inzet vanuit de coach, vanwege het 
opvangen tijdelijke vacature temcoördinator 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 27.972 € 11.075 Assistent teamcoördinator werkt deels (20/36) 
voor schuldhulptoeleiding 'Schoon Schip' 

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 4.788 € 1.870 Noodgedwongen minder ruimte in budget 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 7.320 € 5.700 Noodgedwongen iets minder uren inzet vanuit 
ondersteuning op HRM, ICT en algemeen 

Communicatie en organisatie € 1.452 € 4.263 Meer nodig voor ICT beheer en automatisering, 
registraties, financieel beheer en accountant 

Handgeld, training en opleiding € 4.200 € 2.010 Nihil ruimte (nu) voor training/opleiding 

Huur, telefonie, internet en 
GWE (gas, water en elektra) 

€ 14.256 € 13.410  

Inventaris, verbouwen ruimte 
en overige kosten  

€ 732 € 784  

Voorziening vervangen 
medewerkers 

€ 0 € 3.000 Voorziening blijkt goedkoper dan verzekering bij 
vervangen medewerkers door langdurige ziekte 

TOTAAL € 107.892 € 90.824  

SALDO Inkomsten - Uitgaven € 108 € 4.325 Nog over, vooral door (tijdelijke) parttime inzet 
assistent teamcoördinator 

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

30% 14% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 8% 11% Aandeel kosten administratie, verantwoording 
en makelen partners, communicatie en 
organisatie; als % van totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 81% 74% Aandeel kosten salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Over op financieel resultaat (bijna 5% over). De uitgaven waren lager (bijna 16%) dan begroot, vooral 

door de 'dubbele inzet' van de assistent (ook op Schoon Schip). Dat is heel goed opgevangen door de 

assistent zelf: bij het werken voor Schoon Schip was ze tegelijkertijd ook gastvrouw bij CJM. Het geld 

dat over is kan worden gebruikt om het tekort bij De Handreiking aan te kunnen vullen. 
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Inkomsten en uitgaven MultiBron  

Financiers Begroting Realisatie Toelichting 

Gemeente Amsterdam € 79.000 € 74.000 Bijdrage blijft op niveau 2016/17 

Werk en Re-integratie € 11.000 € 14.200  

Woningcorporaties € 17.500 € 17.500 Eigen Haard (15.000) en Ymere (2.500) 

Particuliere Fondsen € 0 € 0  

Overige (eigen) inkomsten € 500 € 2.367  

TOTAAL € 108.000 € 108.067  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 34.500 € 34.500  

Coachen medewerkers en 
vrijwilligers 

€ 11.712 € 10.962 Noodgedwongen iets minder uren inzet vanuit 
de coach 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 25.584 € 27.973  

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 4.356 € 0 Noodgedwongen minder ruimte in budget 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 7.320 € 5.932 Noodgedwongen iets minder uren inzet vanuit 
ondersteuning op HRM, ICT en algemeen 

Communicatie en organisatie € 1.452 € 3.472 Meer nodig voor ICT beheer en automatisering, 
registraties, financieel beheer en accountant 

Handgeld, training en opleiding € 4.200 € 3.050 Nihil ruimte (nu) voor training/opleiding 

Huur, telefonie, internet en 
GWE (gas, water en elektra) 

€ 18.096 € 16.831  

Inventaris, verbouwen ruimte 
en overige kosten  

€ 732 € 773  

Voorziening vervangen 
medewerkers 

€ 0 € 3.000 Voorziening blijkt goedkoper dan verzekering bij 
vervangen medewerkers door langdurige ziekte 

TOTAAL € 107.952 € 106.493  

SALDO Inkomsten - Uitgaven € 48 € 1.574 Nog over, door op enkele plekken de kosten iets 
te drukken 

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

28% 26% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 8% 9% Aandeel kosten administratie, verantwoording 
en makelen partners, communicatie en 
organisatie; als % van totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 77% 75% Aandeel kosten salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Goed financieel resultaat (nihil over). De uitgaven waren bijna zoals begroot. Het geld dat over is kan 

worden gebruikt om het tekort bij De Handreiking aan te kunnen vullen. 
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Inkomsten en uitgaven De Handreiking  

Financiers Begroting Realisatie Toelichting 

Gemeente Amsterdam € 62.000 € 53.000 Bijdrage blijft op niveau 2016/17 

Werk en Re-integratie € 12.000 € 4.224 Veel lager door langdurige ziekte assistent 
teamcoördinator en bij ziekte valt de volledige 
loonkostensubsidie weg  

Woningcorporaties € 25.000 € 27.500 Ymere (12.500), Rochdale (10.000) en Eigen 
Haard (5.000) 

Particuliere Fondsen € 0 € 0  

Overige (eigen) inkomsten € 500 € 14.968 Extra inkomsten door bijdragen vanuit o.a. het 
'Verbond van 100' voor gebruik van de ruimtes 

TOTAAL € 99.500 € 99.692  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 35.460 € 35.458  

Coachen medewerkers en 
vrijwilligers 

€ 11.712 € 5.962 Noodgedwongen aanzienlijk minder uren inzet 
vanuit de coach 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 26.376 € 32.049 Extra inzet medewerker, nodig door langdurige 
ziekte van de assistent teamcoördinator  

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 3.912 € 4.195  

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 7.320 € 5.795 Noodgedwongen iets minder uren inzet vanuit 
ondersteuning op HRM, ICT en algemeen 

Communicatie en organisatie € 1.452 € 4.813 Meer nodig voor ICT beheer en automatisering, 
registraties, financieel beheer en accountant 

Handgeld, training en opleiding € 4.200 € 2.500 Nihil ruimte (nu) voor training/opleiding 

Huur, telefonie, internet en 
GWE (gas, water en elektra) 

€ 10.956 € 6.480 Lange tijd geen GWE vanwege asbestsanering 
ruimte Haardstee 15 

Inventaris, verbouwen ruimte 
en overige kosten  

€ 732 € 5.504 Extra investeringen bij opnieuw in gebruik 
nemen vernieuwde ruimte Haardstee 15 

Voorziening vervangen 
medewerkers 

€ 0 € 3.000 Voorziening blijkt goedkoper dan verzekering bij 
vervangen medewerkers door langdurige ziekte 

TOTAAL € 102.120 € 105.756  

SALDO Inkomsten - Uitgaven - € 2.620 - € 6.064 Tekort, vooral door inzet extra medewerker 
vanwege ziekte assistent teamcoördinator en 
noodzakelijke investeringen op Haardstee 15 

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

30% 34% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 9% 10% Aandeel kosten administratie, verantwoording 
en makelen partners, communicatie en 
organisatie; als % van totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 83% 79% Aandeel kosten salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Tekort op financieel resultaat (6% tekort). De uitgaven waren hoger (ca. 3%) dan begroot. Het tekort 

kan grotendeels worden opgevangen door 'bezuinigingen' bij Casa Jepie Makandra (CJM).  
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Inkomsten en uitgaven Samen Sterk  

Financiers Begroting Realisatie Toelichting 

Gemeente Amsterdam € 59.000 € 59.000  

Werk en Re-integratie € 9.000 € 15.033  

Woningcorporaties € 19.000 € 19.000 Rochdale 

Particuliere Fondsen € 20.000 € 20.000 Stichting DOEN 

Overige (eigen) inkomsten € 500 € 4.269 Extra inkomsten door bijdragen van organisaties 
voor gebruik maken van enkele ruimtes  

TOTAAL € 107.500 € 117.302  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 34.500 € 34.500  

Coachen medewerkers en 
vrijwilligers 

€ 11.712 € 10.962 Noodgedwongen iets minder uren inzet vanuit 
de coach 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 25.584 € 25.547  

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 4.452 € 3.591  

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 7.320 € 9.901 Noodgedwongen iets meer uren inzet vanuit 
ondersteuning op HRM, ICT en algemeen 

Communicatie en organisatie € 1.452 € 2.592 Meer nodig voor ICT beheer en automatisering, 
registraties, financieel beheer en accountant 

Handgeld, training en opleiding € 4.200 € 4.476  

Huur, telefonie, internet en 
GWE (gas, water en elektra) 

€ 17.556 € 13.612 Meevallers GWE 

Inventaris, verbouwen ruimte 
en overige kosten  

€ 732 € 8.529 Extra investering in verbeteren hal en toegang 
van de ruimte 

Voorziening vervangen 
medewerkers 

€ 0 € 3.000 Voorziening blijkt goedkoper dan verzekering bij 
vervangen medewerkers door langdurige ziekte 

TOTAAL € 107.508 € 117.070  

SALDO Inkomsten - Uitgaven - € 8 € 232  

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

28% 25% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 8% 11% Aandeel kosten administratie, verantwoording 
en makelen partners, communicatie en 
organisatie; als % van totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 78% 72% Aandeel kosten salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Goed financieel resultaat (nihil over). De uitgaven waren hoger (ca. 9%) dan begroot. Enkele extra 

investeringen waren mogelijk, mede met dank aan de eenmalige bijdrage van Stichting DOEN.  
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Inkomsten en uitgaven Amsterdam Zuidoost 

Financiers Begroting Realisatie Toelichting 

Gemeente Amsterdam € 275.000 € 248.000 Bijdrage voor Casa Jepie Makandra, MultiBron 
en De Handreiking blijft op niveau 2016/17 

Werk en Re-integratie € 34.500 € 34.985  

Woningcorporaties € 91.500 € 94.000  

Particuliere Fondsen € 20.000 € 20.000  

Overige (eigen) inkomsten € 2.000 € 23.225 Extra inkomsten door bijdragen van organisaties 
voor gebruik maken van enkele ruimtes 

TOTAAL € 423.000 € 420.210  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 139.920 € 137.208  

Coachen medewerkers en 
vrijwilligers 

€ 46.848 € 43.848 Noodgedwongen iets minder uren inzet vanuit 
de coach 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 105.516 € 96.644 Één assistent teamcoördinator werkt deels voor 
schuldhulptoeleiding 'Schoon Schip' 

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 17.508 € 9.656 Noodgedwongen minder ruimte in budget 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 29.280 € 27.328 Noodgedwongen iets minder uren inzet vanuit 
ondersteuning op HRM, ICT en algemeen 

Communicatie en organisatie € 5.808 € 15.500 Meer nodig voor ICT beheer en automatisering, 
registraties, financieel beheer en accountant 

Handgeld, training en opleiding € 16.800 € 12.036 Nihil ruimte (nu) voor training/opleiding 

Huur, telefonie, internet en 
GWE (gas, water en elektra) 

€ 60.864 € 50.333 Lagere kosten GWE door asbestsanering 
Haardstee 15 en meevallers GWE 

Inventaris, verbouwen ruimte 
en overige kosten  

€ 2.928 € 15.590 Extra investeringen in hal en toegang bij Samen 
Sterk en in vernieuwing ruimte De Handreiking 

Voorziening vervangen 
medewerkers 

€ 0 € 12.000 Voorziening blijkt goedkoper dan verzekering bij 
vervangen medewerkers door langdurige ziekte 

TOTAAL € 425.472 € 420.142  

SALDO Inkomsten - Uitgaven - € 2.472 € 67  

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

29% 25% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 8% 10% Aandeel kosten administratie, verantwoording 
en makelen partners, communicatie en 
organisatie; als % van totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 80% 75% Aandeel kosten salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Goed financieel resultaat (geen tekort, nihil over). De uitgaven waren iets lager (ca. 1%) dan begroot. 

De SROI is iets lager dan gepland, namelijk 29% om 25%, maar fors hoger dan de gemiddelde 5% die 

gemeenten als streefcijfer hanteren (VNG, Handreiking Social Return - 2018) en bijna op het niveau 

dat landelijk (wettelijk: Aanbestedingswet artikel 2.82) wordt gehanteerd als minimum om bedrijven 

met voorkeur opdrachten te gunnen, omdat zij zich maximaal inzetten om kansarme werknemers 

aan een baan te helpen (de zogenaamde 30+- of Abw-organisaties).  
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Gemeente 
Amsterdam   
€ 248.000  

Werk en  
Re-Integratie   

€ 34.985  

Woning 
corporaties   

€ 94.000  

Stichting DOEN  
€ 20.000  

Overige (eigen) 
inkomsten   
€ 23.225  

Ureninvestering 
bewoners / 
vrijwilligers   
€ 376.500  

Inkomsten 2019 Zuidoost 
Investering in euro's van financiers en  

van vrijwilligersuren vertaald naar euro's  
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Ondersteunen  
en coördineren 

vrijwilligers  
en deelnemers 

 € 137.208  

Coachen 
medewerkers  
en vrijwilligers 

 € 43.848  

Werkplekken 
buurtbewoners 
met beperkte 
loonwaarde 

 € 96.644  
Participatie-, 
leerwerk- en 
stageplekken 

 € 9.656  

Administratie, 
verantwoording 

en makelen 
partners 
 € 27.328  

Communicatie 
en organisatie 

 € 15.500  

Handgeld, 
training en 
opleiding 
 € 12.036  

Huur, telefonie, 
internet en GWE 

 € 50.333  

Inventaris, 
verbouwen 
ruimte en 

overige kosten 
 € 15.590  

Voorziening 
vervangen 

medewerkers 
 € 12.000  

Uitgaven 2019 Zuidoost 
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Verantwoording 2019 naar activiteiten en ambities 

 

De voorliggende rapportage is (tot aan deze pagina) op basis van een 'middelenbegroting en 

verantwoording' met kosten voor de inzet van mensen (zoals voor de begeleiding en coaching) en 

voor de inzet van fysieke middelen (zoals het huren van de ruimte, kosten voor communicatie en 

handgeld voor de activiteiten en diensten). De gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Zuidoost werkt 

met ambities, en specifieke doelstellingen, zoals geformuleerd in de gebiedsplannen, waar de 

activiteiten en diensten van de buurtwerkkamer aan bijdragen. Om dat zichtbaar te maken kunnen 

we de middelenbegroting en verantwoording omzetten naar een tweetal nieuwe begrotingen en 

verantwoordingen:  

 

 Activiteitenbegroting en verantwoording 

Hierin zijn alle kosten toegerekend (op basis van inzet uren) naar de activiteiten (en 

diensten). 

 

 Ambitiebegroting en verantwoording 

Waarbij alle kosten zijn toegerekend naar de ambities, van niet alleen de gemeente, maar 

ook naar de ambities van de andere partners en medefinanciers van de buurtwerkkamers, 

namelijk woningcorporaties, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars.  

  

Beperkingen van het omrekenen van middelen naar activiteiten (en ambities) 

Als de middelen (uitgedrukt in bijvoorbeeld kosten voor de inzet van medewerkers en het huren van 

de ruimte) worden vertaald naar activiteiten (uitgedrukt in kosten omgerekend naar de specifieke 

activiteiten en diensten) brengt dat twee belangrijke beperkingen met zich mee: 

 

 Activiteiten zijn een uitkomst, geen vooraf stuurbare input 

Bij de buurtwerkkamers vinden activiteiten plaats op basis van wat bewoners/deelnemers 

graag willen. Het is niet vraaggericht en niet aanbodgericht, maar volledig energiegericht. Als 

de bewoners bijvoorbeeld meer willen met klussen dan met computer oefenlessen, dan gaat 

de één mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder blijven. 

 

 Kosten voor een activiteit zijn (dus) ook een uitkomst 

Na afloop van een jaar kan worden bepaald hoeveel bewoners aan welke activiteiten hebben 

deelgenomen en pas dan kunnen opnieuw de ingezette middelen naar de afzonderlijke 

activiteiten worden toegerekend. Andersom werkt het niet: een specifiek vooraf berekend 

budget voor een activiteit gaat er niet voorzorgen dat die activiteit ook echt kan gaan 

plaatsvinden. Activiteiten zijn een 'uitkomst', dus dat geldt ook voor de kosten. 

 

Vandaar dat we altijd vooraf primair begroten in middelen en na afloop primair verantwoorden naar 

de inzet van die middelen. De buurtwerkkamers bieden namelijk ondersteuning door de inzet van die 

middelen en maken het daarmee mogelijk dat er activiteiten kunnen plaatsvinden en ambities 

worden gerealiseerd. De buurtwerkkamer stuurt dus niet op activiteiten en ambities, dat doen de 

bewoners/deelnemers en vrijwilligers zelf, naar wat zij zelf nodig vinden en graag willen. 
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Type activiteiten  

Om toch te kunnen verantwoorden naar activiteiten en ambities zullen we eerst onze activiteiten (en 

diensten) moeten 'clusteren' en vervolgens nagaan hoe zij afzonderlijk bijdragen aan de ambities. Op 

basis van de ervaringen in de afgelopen jaren kunnen we een basis overzicht van activiteiten en 

diensten samen stellen, in te delen in een achttal typen:  

 

 

Type activiteiten en diensten 

 

Afzonderlijke activiteiten en diensten 

Sociale ontmoeting en verbinding 

 

Babbeluur en inloop 

Eettafels, kookclub en ontbijt/lunchcafé 

Wandelen en samen er op uit 

Spellenavond en bingo 

Empowermentgroepen 

Buurt- en burenfilosofie 

Sociale ontmoeting en activering Handwerken/naaiclub 

Dansen en yoga 

Fietslessen 

Ouderkindbegeleiding 

Kidsclub 

Kringloopwinkeltje 

Begeleiden nieuwe bewoners 

Klussen Kleine reparaties aan/om de woning 

Tuindienst en onderhoud binnentuinen 

Schoonmaken binnen- en buitenruimten 

Fietsherstelservice 

Computervaardigheid Oefenlessen computer 

Ondersteuning bij digitalisering 

Taalverwerving Nederlands Oefenen met praten 

Lezen en schrijven 

Huiswerkbegeleiding 

Formulieren Ondersteuning bij brieven/mails 

Samen op bezoek bij instanties 

Ondersteuning bij aanvragen e.d. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies Spreekuur schuldhulp 

Inzicht krijgen in betalingen 

Toeleiden naar schuldhulpverlening 

Bemiddeling biij huurachterstanden 

Toeleiden naar werk Ondersteuning bij opstellen CV 

Opstellen sollicitatiebrieven 

Samen kappen e.d. 

Begeleiden zelfstandige activiteit 
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Sommige activiteiten vinden altijd plaats in een buurtwerkkamer, zoals de inloop (o.a. met het 

'babbeluur'), het samen koken en eten, het elkaar helpen met kleine klussen in de woning en de 

'formulierenbrigade' waarin o.a. vrijwilligers/bewoners elkaar helpen in het beantwoorden van 

brieven en mails van instanties. Sommige activiteiten vinden soms even plaats en verdwijnen dan 

weer, om na enige tijd soms ook weer opnieuw te starten, zoals met de fietslessen, een spellenavond 

of een kringloopwinkeltje. 

 

Van middelen naar activiteiten  

Allereerst is op basis van kengetallen van de buurtwerkkamers in de afgelopen jaren een overzicht 

gemaakt van alle (type) activiteiten en diensten en de mate waarin de uren van vrijwilligers en 

medewerkers - als ook de fysieke middelen - zijn toe te rekenen naar alle afzonderlijke activiteiten en 

diensten. Dat levert de volgende gemiddelde verdeling van type activiteiten:  

 
 

 

Van activiteiten naar ambities  

In de gebiedsplannen van de gemeente Amsterdam c.q. stadsdeel Zuidoost staan diverse 

beleidsambities, inclusief (per gebied) enkele 'bijzondere doelen'. Woningcorporaties hebben als 

partner en medefinancier ook enkele belangrijke na te streven doelen, op het domein van leefbare 

buurten en het ondersteunen - waar nodig - van de eigen huurders met 'woonmaatschappelijk werk', 

zoals vastgelegd in de Woningwet. Vergelijkbare doelen zijn er ook bij uitkeringsinstanties en 

zorgverzekeraars. De gemeente zet in op alle beleidsdomeinen, de andere partners op een deel.  
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De activiteiten en diensten dragen ieder op een eigen wijze bij aan de verschillende ambities (en 

doelstellingen) van de diverse partners en medefinanciers van de buurtwerkkamers, zoals van de 

gemeente, woningcorporaties, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars. Indicatief uitgewerkt in het 

volgende overzicht:  
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Samengevat in het volgende overzicht:  

 

Ambities  
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Uit de armoede: wegnemen van financiële drempels     

Ondersteunen: hulp aan onvoldoende zelfredzame kwetsbare bewoners     

Bewoners ontmoeten elkaar: bestrijden van eenzaamheid en isolement     

Bewoners doen mee in de buurt: activering en begeleiding vrijwilligerswerk     

Leefbare buurt: samen werken aan schone, veilige en prettige leefomgeving     

Leren: talentontwikkeling en ouders ondersteunen bij opvoeding en school     

Gezond: bewoners begeleiden in een gezonder leven     

Zorgen: ontlasten en steunen mantelzorgers     

Woonmaatschappelijk werk: begeleiding bij overlast en zelfstandig kunnen huren     

Werken: op weg naar werk en vinden van (on)betaald werk     

Ondernemen: stimuleren en begeleiden eerste stappen in eigen onderneming     

 

Vervolgens kunnen we nagaan in welke mate de (type) activiteiten (en diensten) bij een 

buurtwerkkamer bijdragen aan de verschillende ambities van de diverse partners en medefinanciers:  

Hiermee kunnen we nu verantwoorden op activiteiten en ambities.  
 



  
  

31 maart 2020                                                  Jaarrapportage 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost                                               pagina 38 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sociale 
ontmoeting en 

verbinding 
€ 58.820 

14% 

Sociale 
ontmoeting en 

activering 
€ 46.216 

11% 

Klussen 
€ 63.021 

15% 

Computer 
vaardigheid 

€ 37.813 
9% 

Taal 
verwerving 
Nederlands 

€ 37.813 
9% 

Formulieren 
€ 105.036 

25% 

Schuldhulp 
toeleiding en 
budget advies 

€ 29.410 
7% 

Toeleiden naar 
werk en 

opleiding 
€ 42.014 

10% 

Verantwoording 2019  
naar activiteiten 
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Uit de armoede: 
wegnemen van 

financiële drempels 
€ 37.813 

Ondersteunen: hulp aan 
onvoldoende 

zelfredzame kwetsbare 
bewoners 
€ 79.827 

Bewoners ontmoeten 
elkaar: bestrijden van 

eenzaamheid en 
isolement 
€ 39.914 

Bewoners doen mee in 
de buurt: activering en 

begeleiding 
vrijwilligerswerk 

€ 75.626 

Leefbare buurt: 
samen werken aan 
schone, veilige en 

prettige 
leefomgeving 

€ 31.511 

Leren: 
talentontwikkeling en 

ouders ondersteunen bij 
opvoeding en school 

€ 25.209 

Gezond: bewoners 
begeleiden in een 

gezonder leven 
€ 8.403 

Zorgen: ontlasten en 
steunen mantelzorgers 

€ 10.504 

Woonmaatschappelijk 
werk: begeleiding bij 

overlast en zelfstandig 
kunnen huren  

€ 69.324 

Werken: op weg 
naar werk en 
vinden van 

(on)betaald werk 
€ 29.410 

Ondernemen: stimuleren 
en begeleiden eerste 

stappen in eigen 
onderneming 

€ 12.604 

Verantwoording 2019  
naar ambities 
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Bijlage: Resultaten in beeld 
 
 

 
 

 
 

Sociaal / Ontmoeting; 
1891; 46%

Klussen (inclusief tuin); 428; 11%
Computervaardigheid; 154; 4%

Taalverwerving; 341; 8%

Formulieren; 1125; 27%

Schuldhulptoeleiding; 170; 4%

Buurtwerkkamers Zuidoost algemeen

Totaal 
4109

Sociaal / Ontmoeting; 
400; 39%

Klussen (inclusief tuin); 90; 9%

Computervaardigheid; 25; 2%Taalverwerving; 115; 11%

Formulieren; 325; 32%

Schuldhulptoeleiding; 70; 7%

Casa Jepie Makandra

Totaal 1033
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Sociaal / Ontmoeting; 550; 43%

Klussen (inclusief tuin); 248; 19%

Computervaardigheid; 
84; 6%

Taalverwerving; 32; 2%

Formulieren; 333; 26%

Schuldhulptoeleiding; 47; 4%

MultiBron

Totaal 1294

Sociaal / Ontmoeting; 
341; 60%

Klussen (inclusief tuin); 55; 10%

Computervaardigheid; 
15; 2%

Taalverwerving; 
44; 8%

Formulieren; 107; 19%

Schuldhulptoeleiding; 9; 1%

De Handreiking

Totaal 571



  
  

31 maart 2020                                                  Jaarrapportage 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost                                               pagina 42 

 
 

 
 

Sociaal/Ontmoeting; 
600; 49%

Klussen (inclusief tuin); 35; 3%
Computervaardigheid; 30; 2%

Taalverwerving; 150; …

Formulieren; 360; 30%

Schuldhulptoeleiding; 44; 4%
Samen Sterk

Totaal 1219

Eigen Haard; 622; 27%

Stadgenoot; 242; 11%

Rochdale; 871; 38%

Ymere; 303; 13%

De Alliantie; 17; 1%

De Key; 54; 2%

Particuliere huur / koop; 
183; 8%

Woningcorporaties - Algemeen

Totaal 2292



  
  

31 maart 2020                                                  Jaarrapportage 2019 Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost                                               pagina 43 

 
 

 
 

Eigen Haard; 316; 53%Stadgenoot; 155; 26%

Rochdale; 90; 15%

Particuliere huur / koop; 36; 6% CJM - Woningcorporaties

Totaal 597

Eigen Haard; 219; 37%

Ymere; 142; 24%

De Key; 53; 9%

Rochdale; 89; 15%

Stadgenoot; 41; 7%

De Alliantie; 17; 3%

Particuliere huur / koop; 
29; 5%

MultiBron - Woningcorporaties

Totaal 590
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Ymere; 113; 27%

Eigen Haard; 60; 14%Rochdale; 195; 46%

De Key; 1; 0%

Stadgenoot; 2; 0%

Particuliere huur / koop; 54; 13%

De Handreiking - Woningcorporaties

Totaal 425

Eigen Haard; 27; 4%

Rochdale; 497; 73%

Stadgenoot; 44; 7%

Ymere; 48; 7%

Particuliere huur / koop; 64; 9%

Samen Sterk - Woningcorporaties

Totaal 680
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CJM; 597; 26%

MultiBron; 590; 26%De Handreiking; 425; 18%

Samen Sterk; 
680; 30%

Aantal gebruikers / deelnemers / leden 

Totaal 2292

CJM; 25; 32%

MultiBron; 21; 26%

De Handreiking; 15; 19%

Samen Sterk; 18; 23%

Aantal sleutelbeheerders

Totaal 79

CJM; 36; 32%

MultiBron; 30; 26%

De Handreiking; 23; 20%

Samen Sterk; 25; 22%

Aantal actieve vrijwilligers

Totaal 114
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CJM; 16; 24%

MultiBron; 18; 27%
De Handreiking; 15; 22%

Samen Sterk; 18; 27%

Actieve groepen

Totaal 67

CJM; 36; 40%

MultiBron; 7; 8%

De Handreiking; 40; 44%

Samen Sterk; 7; 8%

Doorverwijzingen vanuit WPI

Totaal 90

CJM; 5; 20%

MultiBron; 7; 28%
De Handreiking; 4; 16%

Samen Sterk; 9; 36%

Leerwerkplekken/stages

Totaal 25
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CJM; 11; 25%

MultiBron; 11; 24%
De Handreiking; 

19; 42%

Samen Sterk; 4; 9%

Statushouders

Totaal 45

CJM; 8; 25%

MultiBron; 7; 22%

De Handreiking; 5; 16%

Samen Sterk; 
12; 37%

Klanten doorgeleid naar werk/opleiding

Totaal 32
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25

36

16

36
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11
8

Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra

Totaal 
deelnemers: 597

21

30

18

7 7

11

4

Buurtwerkkamer MultiBron

Totaal 
deelnemers: 590
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15

23

15

40

4

19

5

Buurtwerkkamer De Handreiking

Totaal deelnemers: 
425

25

32

19

7
9

4

12

Buurtwerkkamer Samen Sterk

Totaal deelnemers: 
680
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Enkele van onze ambassadeurs, altijd bewoners/deelnemers en vrijwilligers, soms ook actief als 
medewerker in een perspectiefbaan of als bestuurslid bij één van de vier bewonersverenigingen. 
 
 
 

 
Vrijwilligers en medewerkers van alle betrokken buurtwerkkamers bijeen op de Algemene Leden 
Vergadering van de BuurtWerkKamer Coöperatie op 28 juni 2019.  

 


