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Geachte mevrouw Jadnanansing en de heren de Jager en Wedemeijer,
U heeft ons per brief laten weten de subsidie voor de vierde buurtwerkkamer, die voor Samen Sterk,

per

l januari ZAZI te zullen beëindigen.

Wàt u betrett kan Samen Sterk haar deuren dan sluiten.
Dit omdat, zoals u schrijft in uw brief d.d. 12 meijl. (kenmerk ZO20-09055/UIT-20-06870), er voor
Samen Sterk "geen structurele middelen beschikbaar" zijn en "er voldoende aanbod is in Bijlmer Oost
op het gebied van de activiteiten" zoals wij die bij Samen Sterk organiseren.

Uw besluit om in 2021 niet door te willen met Samen Sterk is voor ons echt 'een klap in het gezicht'.
Dat klinkt misschien hard, maar jammer genoeg voelt het wel zo. Met deze brief willen wij toelichten
waarom dat zo voelt en over welke vragen wij graag binnenkort dringend met u in gesprek willen.
Wij zijn als ondertekenaars van deze brief de woordvoerders van de bewonersbesturen van de vier
aangesloten bewonersverenigingen en van de ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie.
1. Er zou volgens u voldoende vergeliikbaar aanbod zijn voor §amen Sterk, maar hoe kan het dan
dat onze bewoners/deelnemers dat niet zien?
ln uw eerdere beschikking met een tijdelijke subsídie voor buurtwerkkamer Samen Sterk (kenmerk
SBA-020518 d.d. 2l januarí 2020) verwijst u naar een zestal organisaties in Bijlmer Oost die volgens u
al voldoende vergelijkbare activiteiten aanbieden. Deze zes organisaties bieden wel onderdelen aan,
maar niet de unieke en van veel anderen onderscheidende aanpak van een buurtwerkkamer; met én
ontmoeting én samen actief in de buurt én groepsactiviteiten én índividuele hulpverlening én de
activering naar (on)betaald werk. Dat wordt zichtbaar in het overzicht in bijlage t waarin wij ons als
buurtwerkkamer vergelijken met deze zes organisaties actief in Bijlmer Oost. Alle door u genoemde
organisaties zijn nota bene stichtingen, geen bewonersgestuurde vereniging zoals wij; zijn niet of
minder dan wij in zelfbeheer bij bewoners/deelnemers zelf én hebben allen een gespecialiseerd
aanbod in plaats van de integrale aanwezigheid van activiteiten op basis van de energie van de eigen
bewoners/deel neme rs zoa ls bij buurtwerkkamer Samen Sterk.

Bovendien waren deze zes organisaties in de afgelopen 'corona-maanden'volledig gesloten en zelfs
telefonisch niet of moeilijk bereikbaar. Samen Sterk was en is dat nog steeds wél; we waren niet
alleen open, maar hebben zelfs individueel meer voor mensen gedaan dan voorheen. Zo hielpen wij
in de periode maart tot en met meivanuit de Samen Sterk locatie 56 mensen bij het aanvragen van

WWbijstand, 33 mensen bij het aanvragen van gemeentelijke krrijtscheÍdingen, zijn 160 formulieren
van bewoners opgepikt en behandeld, werden 32 mensen geholpen met kwesties rondom de SVB,
pensioenen en zorgverzekeraars, werden 50 mensen uit de wijk bijgestaan met vragen die te maken
hebben met toeslagen bij de Belastingdienst en vroegen en onwingen 30 mensen hulp b'rj
(dreigende) schuldenproblematiek. Deze laatste groep in nauwe samenwerking met MaDiZo.
De laatste weken zien wij een duídelijke st'ljging van het aantal hulpvragende bewoners en de

verwachting is dat dit in de tweede helft van 2020 een hoge vlucht gaat nemen. We staan nog maar
aan het begin. Waar gaan deze mensen heen als Samen Sterk begin 2021 haar deuren niet meer
opent? Natuurlijk zult u zeggen: 'die mensen vinden hun weg wel weer'..... maar waarom wilt u deze
bewoners de eigen veilige plek bij Samen Sterk afnemen, die zij vaak na vele omzwervingen eindelijk
hebben gevonden? Zeker als blijk dat de volgende drie vragen niet goed nog door u zijn beantwoord.
2. Hoe kunt u een bewonersvoorziening willen sluiten die aantoonbaar heel goed presteert en
precies dat doet wat de gemeente graag wil bereiken voor kwetsbare bewoners in de stad?
Ons jaarverslag over 2019, in bijlage 2 is een samenvatting bijgevoegd, laat zien dat we enorm veel

kwetsbare bewoners in Zuidoost bereiken; maar Iiefst 2.292 unieke deelnemers. Van de vier
buurtwerkkamers in Zuídoost is Samen Sterk, nota bene als laatste gestart medio 2018, de grootste

'trekker' met zelfs 680 unieke deelnemers aan activiteiten en diensten; zoals de formulierenhulp, de
klussen aan en b'lj het huis, de ontmoeting, samen actief voor een betere buurt, de taalles, de
computerondersteuning en het begeleiden van bewoners/deelnemers naar betaald of onbetaald
werk. Juist in deze tijd van 'corona' zijn wij als buurtwerkkamer nog als één van de weinige in
Zuidoost altijd bereikbaar en open gebleven voor de individuele hulpverlening met een luisterend
oor voor en het opvanBen van die bewoners die even niet meer alleen thuÍs kunnen zitten.
Doen we het wel goed, was ook al eerder een vraag dis u zich had gesteld. Vorig jaar heeft Radar
Advies, in opdracht van u, ons daarom geëvalueerd. De conclusies van die evaluatie (rapportage

Radar Advies d,d, 79 december 2079, poglno 13) zijn zeer lovend en geven een positief antwoord op
uw vraag:
"De overoll evaluatie vsn de Buurtwerkkamerc stodsdeel Zuidoast is positief. De Buurtuterkkomerc
voeren de opdracht effectief en efftcíënt uit. Ze behalen de gemaakte prestotiealsproken op hun

hoofdtaken, onder andere sociale ontmoeting, verbinding en activering, schutdhulptoeteiding en
budgetadvies en toeleiding naar werk. De organisatie is laagdrempelig, bereikt de inwonerc en
sluit aon bii de taal- en leefwereld van de gebruíker. De Buurtwerkkamers werken gebiedsgerÍcht.
Doordot inwoners de Buurtwerkkamers vormgeven sluiten de octívÍteiten en diensten aan bij het
gebied. Op klantniveau werken de Buurturerkkamers integroal en weten zij ketenportners in te
zetten. De ketenpartners weten hen ook te vinden om lcwetsbare bewanerc te bereiken."
Alleen over het imago van de buurtwerkkamers wordt een kritische kanttekening geplaatst (ook op
pagina L3, rapportage Radar Advies): "Het imago in het gebied is wisselend. Bij zelforganisoties is de
beeldvorming van de Buurtwerkkamers niet goed. Gebruikers, vrijwilligers en somenwerkingsportners
z$n zeer positieÍ." Valgens Radar Advies heeft dat wisselende imago een duidelijke reden (pagina 8):
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En Rada: AtJ,r es geeft direct aan hoe

wij hier

aan kunnen werken met steun van u als stadsdeel (pagina 13):

Het team van buurtwerkkamer Samen Sterk heeft in de afgelopen periode contact gezocht en gehad

met veelvan deze kritische bewoners. Dat gesprek helpt enorm. Nu blijkt namelijk dat de kritiek niet
was gebaseerd op feiten of negatieve ervaringen, maar op een 'beeld' van de buurtwerkkamer, zoals
Radar Advies ook aangeeft. Wij hebben ondertussen grote stappen gezet in het (herlwinnen van het

vertrouwen en in de samenwerking met deze groep van kritische bewoners.
Kortom, als Samen Sterk zo goed presteert en functioneert en uw eigen evaluatie over ons ook zo
positief is, waarom wilt u dan toch niet door gaan met deze buurtwerkkamer in Bijlmer Oost in 2021?
3. Waarom stoppen met een bewonersgestuurde buurtwerkkamer als u juist

wilt dat bewoners het

zelf doen en zelf bepalen?
Er is geen enkele bewonersorganisatie te vinden in Zuidoost die méér bewonersgestuurd is dan de

onze. Zo bepalen bewoners zelf wat er dagelijks gebeurt bij de buurtwerkkamer, beheren zijzelf de

ruimte inclusief het volledige sleutelbeheer met 25 sleutelhouders/bewoners en is nagenoeg de
gehele uitvoering in handen van in totaal 12l vrijwilligers/bewoners, waarvan vele zelfs meerdere
dagen per week actief zijn; alleen beperkt ondersteund door een enkele betaalde medewerker. Elke

buurtwerkkamer heeft een eigen bewonersvereniging waar (voor de vier kamers gezamenlijk) in

totaal 975 deelnemers lid van zijn. Daarnaast zijn vele vrijwilligers ook lid van de ondersteunende
BuurtWerkKamer Coöperatie (een economische vereniging). De medewerkers (teamcoördinator en
assistent) werken bij de Coöperatie, in opdracht van de bewonersvereniging per buurtwerkkamen;
meer sturen als bewoners kan gewoonweg niet. Bij de buurtwerkkamers zijn de bewoners dus
helemaal zelf de 'baas'; niemand anders. Alle 5 medewerkers/bewoners bij ons in loondienst zijn
bovendien allen woonachtig in Zuidoost en alle 5 ook bij ons gestart vanuit de langdurige bijstand;
daarmee geven we invulling aan een belangrijke social return doelstelling van u als stadsdeel.
voortdurend van sommigen blijven horen dat we 'van buiten' zijn of
'niet grassroot' zouden zijn. lemand die dat nog vindt heeft volgens ons geen goed oog voor de
werkelijkheid. Wat we daarom extra pijnlijk vinden is dat in bijna elke ontmoeting Jacob Wedemeijer
Des te vreemder is het dat we

ons blijft zeggen dat we toch niet bewonersgestuurd zouden zijn of onvoldoende wortels hebben in

Zuidoost. De eerder genoemde zes organisaties waar u als stadsdeel naar verwijst blijken alle zes
stichtingen te zijn waar slechts enkele bewoners het voor het zeggen hebben. Bij Samen Sterk is het
een vereniging; met één stem voor elke deelnemer. De vier aangesloten bewonersverenigingen bij

de buurtwerkkamers hebben als opdrachtgever voor de ondersteunende Coöperatie in het verleden
al enkele keren bepalend (bij)gestuurd. Kunt u als stadsdeelbestuur dat erkennen en hen ook op die
manier gaan waarderen, als volwaardíge vertegenwoordigers van groepen bewoners in Zuidoost?
4. Samen Sterk biedt een unieke meerwaarde, hoe kan het dat u dat niet waardeert terwiil alle

andere netwerkpartners dat wel doen?
ln een eerdere brief van ons aan uw ambtenaren d.d. 25 maart jl. hebben we de meerwaarde van
Samen Sterk uitgebreid beschreven. Zo biedt deze buurtwerkkamer in Bíjlmer Oost (i) een unieke

combinatie van groepsactiviteiten, individuele hulpverlening en begeleiding naar (vrijwilligers)werk;

9 juní 2020

Toekomst

&uuíu@*kanÉr Somen i'f,r'k

pagina 3

(íi) is zij als drempelverlagende nuldelijnsvoorziening daarin nauw verbonden met vele eerste en

tweedelijns organisaties, zoals de woningcorporaties en diverse welzijn en zorginstellingen in
Zuidoost en (iii) is Samen Sterk als bewonersorganisatie volledig in zelfbeheer én in zelfbestuur (als
vereniging) bij de meest kwetsbare bewoners in ons stadsdeel. Veel van deze partners, waarvan
sommigen ons ook mede financieren, hebben daarom eerder al bij u er op aangedrongen Samen
Sterk als buurtwerkkarner in Zuidoost open te houden (met dlverse brieven d.d. december 2019).
Deze unieke meerwaarde wordt gezien en gevoeld door een paar duizend deelnemers en bewoners

van Amsterdam Zuidoost. Daarom heeft Samen Sterk begin 2018 kunnen starten, dit op nadrukkelijk
verzoek van woningcorporatie Rochdale én stadsdeel Zuidoost'; en met steun van de gemeenteraad
van Amsterdam. De Bemeenteraad heeft destijds, mede op initiatief van de huidige wethouder
Rutger Groot Wassink, bijna unaniem (alleen de WD stemde tegen) de weg vrijgemaakt voor het
kunnen starten van buurtwerkkamer Samen Sterk (Amendement 900 d.d. 20 juli ZA17I:
Dat "Uitbreiding van het odntal buurtwerkkomers in Amsterdom Zuidoost zeer wenselijk is en er een
concreet plan voar een nieuwe buurtwerkkamer bestaat " Met als overweging: "Dat de raod heeft
uitgesproken dat de buurtwerkkomers een belangrijke voarziening voor de stad zijn en verspreiding
van het aantal buurtwerkkomers gezien hun toegevoegde woarde zeer wenselijk is."
Die urgentie van toen ís nu alleen nog maar groter geworden. Onze meerwaarde, ook in Bijlmer Oost,
is met de stijgende werkloosheid, de groeiende ongelijkheid en de daarmee gepaard gaande sociale

druk voor juist onze deelnemersfbewoners nog belangrijker en harder nodig dan ooit.
Als we nu laten zien dat juist Samen Sterk (1) een eigen aanvullend uniek aanbod van activiteiten en
diensten levert, (2) goed presteert en functioneert en zelfs een enorme groei in deelnemers heefl

gerealiseerd, (3) wél grass root en bewoners gestuurd is en een groot draagvlak heeft onder

deelnemers en bewoners in de buurt en {4) een unieke meerwaarde heeft in vergelijking met andere
actieve organisaties in de buurt (zoals nadrukkelijk genoemd door het stadsdeel), dan kan het toch
niet zo zijn dat juist deze bewonersorganisatie haar deuren van buurtwerkkamer Samen Sterk eind
dit jaar zou moeten gaan sluiten?
Dan moeten we in deze stad toch in staat zijn om met elkaar de benodigde financiering van de

gemeente - maximaal € 70.000,- op jaarbasis - voor buurtwerkkamer Samen Sterk te organiseren?
Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,
Namens
2.292 deelnemers/bewoners, 975 leden van bewonersverenigingen en 12l vrijwilligers,

vier bewonersverenigingen van de buurtwerkkamers Samen Sterk, MultiBron, Casa Jepie Makandra
en De Handreiking
én de ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie,
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Bestuur bewonersvereniging Samen Sterk

Mrsr,Lcr
Mohammed Salamatu

Erik Vink

Bestuur bewonersvereniging MultiBron

2@

Santino Wijnalbum

Natoewal Lilawatiedebie

Sawitrie Pandohie Mishre

Anita Marcus

Mirelly lseni

Trees Samuel

Hamza Richardson

De Handreiking

Carlien Oudejans

Sheila Nelstein

@,

lmad Allame

Angel Everts

r BuurtWerkKamer Coöperatie

,/)) _r':
./t"

I
i

Gert

i
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BIJLAGE 1

VOORLOPIG Overzicht vergelijkbare organisaties
Locatie

Activiteiten en diensten
zichtbaar aanwezig

O = ontmoetinB
= samen actief in buurt

S

G = groepsactiviteiten
H = indiv. hulpverlening

Mate van zelfbeheer:
wat bewoners c.q.
vrijwilligers zelf doen
P=

programmering

5 = sleutelbeheer
U = uiWoering

W = toe leiden naar werk

Lola Buitenpost

o-

G -- -- ?????

p s U ?????

Bewoners gestuurd: waa rover
deelnemers zelf beslissen

B = beperkt omdat een
stichtingsbestuur over alle
(financiële) zaken besluit
A = over alles omdat leden
over alles beslissen in een
algemene leden vergadering

B

?????

Stichting Democratisering
G-Buurt Amsterdam Zuidoost
NoLimit

o -- G -- -- ?????

psu

?????

:

?????

Stichtine PBAZO

-

BOOT

sU

?????

(studenten)

P 5 U ?????

De Nachtegaal

(Bijlmer Museum)
Bonte Kraai

-. ?????
Stichting BOOT

B

?????

Stichting Biilmer Museum

o

G

h

-- ?????

-- s u

?????

--

?????

Stichtine PBAZO
Ala Kondra

o -- G -- h -- ?????

-- s u

?????

B

?????

Stichting ???
Buurtwerkkamer

OSGHW

PSU

Samen Sterk

A
Vereniging Samen Sterk en

BuurtWerkKamer Coöperatie

Toelichting: een hoofdletter betekent'volop aanwezig', een kleine letter is'beperkt aanwezig'en een
streepje staat voor niet aanwezig of niet zÍchtbaar aanwezig.
Het is een voorlopig overzicht ingevuld door ons als BuurtWerkKamer Coöperatie, uitsluitend nog
vanuit het perspectief van onze eigen activiteiten en aanpak, met de uitnodiging aan alle andere
organisaties om dit gezamenlijk met ons te doen.

9

juni 2020

Toekomst Bu urlwerkkarrrer sdmen sterk

pagina 6

BIJLAGE 2

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
OUTPUT - Resultaten
Sleutelhouders
Actieve vr'rjwilligers: min. gem. 250 urenljaar
Actieve vrijwilligersgroepen : o.o. klussendienst, tuingroep, fo rm u lie re nbrigode, kookg roe p, toa lteo m, e nz.
Geresistreerde leden bewonersverenisine (*)
Bewoners doorverwezen door W&l e.a., met bustand
en/of beperkte loonwaarde, effectief mee laten doen
Actief op een stageplaats of leerwerkplek: uít SW,
deels arbeidsongeschikt of als daebestedine
Nieuwe bewoners in de wijk, vooral stotushouders,
doen mee ols deelnemer of vriiwilliser
Bewoners/deelnemers en vrijwilligers effectief (mede)
ondersteund in het vinden van betaald werk
Verbinden met wijkpartners, Íncl. Modi, SAMEN DOEN,
Wijkzorg/Ouder Kind teams en VvE/bew.cie-'s
PROCES -

lndicator

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Casa Jepie

MultiBron

De Hand-

Samen

reikinp

Sterk

1s i10l

2s isl

Makandra
Aantal
Aantal

Aantal

2s [1ol

|

Aantal I
I

t4ol

36
16 [s]

231 [400.l

21 i10l

I so

teol

248 t2s0l

Ii

I

2

I zs tso

290 t2s0l

.) llnl

?06 tl501
7

Aantal

[10 op 20]
e [2]

Aantal

4

Aantal
Aantal

[10 op 2o]

[10 op 20]

ll

3 tsl

28 t5l

Activiteiten

Sociale ontmoeting: bíjv. babbeluur, inloop, eettafel,

Uniek #

ontbijt/lunchcafé, handwerken, empowermentgroep
Klussen: bijv. kleine reparoties aan/om de woning,
tuindienst, repareren fietsen, schoonmaken ruimtes
Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en
ondersteunine bii digitaliserine
Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten,
lezen, schrijven en huiswerkbeeeleidine
Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met
brieven/moils in contact met instanties
Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke
be m idde li nq bi i hu u rachte rstonde n
Sollicitatie- en CV-begeleidingr toeleiden naar

ss

Klussen #

Uniek #
Uniek #
Uniek #

2s

[751

3s [7s]

1s [40]

30 [40]

32 [s0]

44l7sl

150 [50]

333 11501

107 [1s0]

360 11001

e [so]

44 l3ol

1401

il

Uniek #
Uniek #

8 [1s]

7 [10]

s [1s]

Uniek #

se7 [s00]

s90

425 t3s0l

680

Begroting
Controle
lnterviews
lnterviews

>0

>0

>0

>0

Positief

Positief

Positief

Pocitief

>8

>8
>8

>8

>8

werk/opleiding
Totaal aantal unieke deelnemers aan activiteit/dienst
INPUT - Middelen
Goede besteding budget: seen tekort financierine
Verantwoorde bestedine budeet
Goede inzet medewerkers en vrijwilligers
Goed overleg met alle partners en financiers

>8

14001

>8

LEGENDA

Rood

Oranie

Donkersroen

Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat
Resultaat

niet gehaald: zeer beperkt, minder dan 20o/o
wel ten dele gehaald: ca. 20 lot 40%
deels gehaald: ca. 40 tot 80%
(bijna) gehaald: ca. 80 lol LZAYo

ruimschoots gehaald: meer dan 120%

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

Effecten worden met een enquète gemeten, gepland 2021.
Noot (*): Bij Samen Sterk is de bewonersvereniging eind 20L9 formeel opgericht en zijn zodoende formeel de
geregistreerde bewoners/deelnemers (met registraties in 2019) nu nog aspirant leden.

9

juni 2020

ïoekomgt Buuil§err*iomer Somen Sterk

pagina 7

13501

