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KLACHT
Wij ervaren als BuurtWerkKamer Coöperatie in Amsterdam Zuidoost dat het stadsdeel, als belangrijke
medefinancier van de buurtwerkkamers in Zuidoost, (A) niet correct het contact met ons onderhoudt
en {B) met opzet kwaad over ons spreekt.
Daarin worden we als Coöperatie ondersteund door de vier aangesloten bewonersverenigingen, die
eveneens mede opdrachtgever zijn voor wat we allemaal met elkaar doen en ondernemen bij de vier
buurtwerkkamers in Zuidoost. Dit speelt al vanaf de start van de buurtwerkkamers in Zuidoost (2011) en
is alleen maar sterker (erger) geworden nadat de bewoners actief bij de buurtwerkkamers zich als
collectief hebben georganiseerd in de eigen BuurtWerkKamer Coöperatie (2015). Het niet correcte
contact met ons en het kwaad over ons spreken door het stadsdeel is de afgelopen anderhalf jaar (20L92020) over de grens van betamelijkheid heen gegaan. Daarom hebben we onze 'klacht' nu op papier
gezet, omdat we vinden dat we beter verdienen en omdat een stadsdeel niet op deze manier met zijn
actieve bewoners in het sociale domein hoort om te gaan.
We willen benadrukken dat we in de afgelopen jaren met heel veel medewerkers op uitvoerend niveau bij
het stadsdeel Zuidoost wél een heel goed correct, prettig en oprecht contact hebben gehad en nog steeds
hebben. Het gaat ons hier vooral om veel van onze ambtelijke accounthouders op het centrale kantoor
van het stadsdeel en om de verantwoordelijke leden van het dagelijks bestuur bij het stadsdeel Zuidoost.
Onze klacht betreft concreet samengevat het volgende:
(A) Het niet correcte contod van ambtelijke accounthouders op het centrale kantoor van het stadsdeel en
van de verantwoordelijke leden van het dagelijks bestuur bij het stadsdeel Zuidoost, in het bijzonder
Jakob Wedemeijer, in ieder geval vanaf januari 2019.
(B) Het met opzet kwaod spreken over ons, zowel door de ambtelijke accounthouders op het centrale
kantoor van het stadsdeel, als ook door het eindverantwoordelijk lid van het dagelijks bestuur bij het

stadsdeel Zuidoost, namelijk Jakob Wedemeijer, vanaf december 2019.
De klacht kunnen we concreet zichtbaar maken en onderbouwen met tal van voorbeelden, waarvan we
enkele belangrijke hier willen noemen.

(A) Geen correct contact met ons
1. Geen accounthouder

ln2018isEonzeaccounthouder.Hijmeldtonseind2018datonzeaanVraagvoor2019
in behandeling is bij een nieuwe accounthouder, namelijk I
(12 december 20L8), dit nadat
we opnieuw hebben gevraagd of er al duidelijkheid is over een goedkeuring op onze aanvraa& terwijl het
nog maar twee weken is voordat het nieuwe jaar begint.
reageert pas zes weken later en
meldt ons schriftelijk dat de beschikking (voor een significant lager bedrag) gereed is en onze kant uitkomt
(31 januari 2019). Ondertussen is het jaar al een maand bezig en hebben we in die eerste weken ons
enigszins ongerust afgevraagd hoe groot de bijdrage van het stadsdeel zal zijn. Na de mailvan onze
- gesproken) sturen *" I
nieuwe accounthouder (die we één keer oriënterend hebben
regelmatig mails en bellen we hem op. Zo onwangt hij ook keurig onze rapportage over 2018 (18 maart
2OL9l, maar ook daarop onwangen we geen reactie. We vangen wel op dat onze accounthouder mogelijk
door ziekte ís uitgevallen? We nemen opnieuw contact op met onze vorige accounthoud", (J
maar ook hij kan ons niet helpen. Direct nadat we merken dat onze accounthouder niet
meer reageert op onze mails en telefoontjes zoeken we ook contact met de voorzitter van het dagelijks
bestuur van het stadsdeel, namelijk Tanja Jadnanansing.

-
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We spreken Tanja Jadnanansing daarover eventjes heel
kort tijdens een bezoek van haar bij één van onze
buurtwerkkamers (MultiBron), samen met premier Mark
Rutte en burgemeester Femke Halsema (6 februari 2019).
Na enkele mails (februari/maart 20L9) sturen we haar
uiteindelijk ook een brief (12 april 2019) waarin we om
een gesprek vragen en onze zorgen met haar delen over
het gebrek aan contact met het stadsdeel. Die brief
sturen we vanzelfsprekend ook door naar onze (afwezige)
accounthouder. Geen enkele reactie volgt. Bij enkele
gelegenheden waar we Tanja Jadnansing treffen vragen
we haar ook of ze ons wil ontvangen, waarbij zij aangeeft
dat het secretariaat dit zal regelen.
Na intensief bellen met het secretariaat van het dagelijks bestuur van het stadsdeel wordt duidelijk dat
we een gesprek zullen gaan krijgen met de verantwoordelijke portefeuillehouder, Jakob Wedemeijer.
Dat gesprek wordt gepland en kan dan uiteindelijk vlak voor de zomer plaatsvinden (8 juli 2019). ln dat
gesprek delen we nu ook met Jakob Wedemeijer onze steeds grotere zorgen over het gebrekkige contact
met het stadsdeel en vragen we hem expliciet of hij er voor kan zorgen dat we een nieuwe accounthouder
lrijg"n toegewezen. Dat lukt dan eindelijk en zo krijgen we twee accounthouders toegewezen, J
(23 juli 2019). rvl"tI
vindt dan na de zomer een
I "n I
kennismakingsgesprek plaats (a september 2019). We sturen haar direct daarna onze concept aanvraag
toe voor 2020 (met vier buurtwerkkamers), maar horen vreemd genoeg lange tijd niets. Uiteindelijk blijkt
dat zij spijtig genoeg ziek is geworden, althans zo wordt ons geschreven ín de automatische email reply.

rrr"r

I

hebben we geen enkel contact, dus we dienen onze aanvraag voor 2020 maar weer in,
in de hoop dat het goed aankomt. Ergens in het najaar van 2019 hebben we nog wel twee keer een

telefonischContact,"tredieaangeeftweeraanhetwerktezijnenmetonswil

afspreken. Dat gaat niet door, omdat zij weer ziek wordt. Het eerste contact met een accounthouder vindt
pas plaats nadat we vlak voor kerstmis (10 december 2019)van het dagelijks bestuur van het stadsdeelte
horen krijgen dat we Samen Sterk moeten sluiten. Zodoende hebben we in het hele jaar 20L9 slechts één
keer direct contact met onze accounthouder, namelijk in een kennismakingsgesprek met lE
(4 september 2oL9).
Onze conclusie is dat we in het hele jaar 2019, ondanks onze vele pogingen daartoe, zowel ambtelijk als

ook op bestuurlijk niveau, geen correct contact hebben gehad met een accounthouder voor ons bij
stadsdeel Zuidoost. Terwijlwe als organisatie worden gesteund door datzelfde stadsdeel met een serieuze
financiële bijdrage van € 248.000 (voor vier buurtwerkkamers in 2019).
2. Geen betrokken portefeuillehouder dagelijks bestuur
ln diezelfde periode (2019) willen we als organisatie ook graag een overleg met iemand van het dagelijks
bestuur van stadsdeel Zuidoost. Ondanks de vele mails en brieven lukt dat voortdurend niet, pas na bijna
een half jaar zijn we een uurtje welkom b'rj Jakob Wedemeijer (8 juli 2019). Hij zegt ons al goed te kennen
(?) en ook dat'als we geld willen dat we dat nu niet moeten gaan vragen'. We geven aan - in het gesprek
met hem - dat we niet voor geld komen, maar juist hem willen betrekken en op zoek zijn naar een
portefeuillehouder in het dagelijks bestuur van Zuidoost die ons wil leren kennen en echt wil weten wat
we doen, hoe we dat doen, wie en wat we bereiken en wie we zijn.
Onze conclusie is dat we nog nooit (zeker niet in 2019 en in 2020) hebben gemerkt dat de
verantwoordelijke portefeuillehouder in het dagelijks bestuur van Zuidoost echt betrokken is bij ons, ons
heeft willen leren kennen, ons heeft opgezocht en moeite heeft willen doen om na te gaan of wij datgene
doen wat het stadsdeel beoogt voor alle kwetsbare bewoners in Zuidoost.

Klacht von de BuurtWerkKomer Coöperotie d.d. 10 juli 2020 over (A) het niet correcte contact met en (B) het met opzet kwood spreken over
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3. Geen enkel inhoudelijk overleg
Vanaf de start als bewonerscollectief met de BuurtWerkKamer Coöperatie (december 2015) is er in de
afgelopen vijf jaar nauwelijks enig overleg geweest over de inhoudelijke rapportages (en ook niet over de
financiële rapportages). Er is éen keer gevraagd naar enkele details over de financiën (20171en er is één
keer overleg geweest over het toevoegen van een viertal extra indicatoren in onze rapportages (2018).
Vanaf de start hebben we als buurtwerkkamers voorstellen gedaan over hoe we kunnen rapporteren,
inclusief een compleet overzicht van prestatie indicatoren op zowel input (middelen), proces (activiteiten
en diensten), output (resultaten) en impact (effecten).
Op verzoek van het huidige dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost hebben we de aanvraag voor 2019

destijds (30 september 2018) aangevuld met een complete omzetting van onze 'middelenbegroting' (met
beoogde prestaties) naar ook een 'activiteitenbegroting' en een 'ambitiebegroting' met in de laatste een
totaal overzicht van alle kosten toegerekend naar de elf afzonderlijke ambities in het sociaal domein van
de gemeente c.q. van stadsdeel Zuidoost (appendix d.d. 9 november 2018). Over beide hebben we
vervolgens uitgebreid gerapporteerd (3L maart 2020). Op die rapportages hebben we tot op heden nog
geen enkele reactie gekregen, niet van één van de accounthouders en ook niet van de verantwoordelijke
portefeuillehouder bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost.
Tegelijkertijd valt ons op dat we voortdurend meer doen dan we vooraf denken te doen en afspreken te
gaan doen, zoals jaarlijks vastgelegd in zowel de samenwerkingsafspraak die we met alle opdrachtgevers
en financiers ondertekenen (dus met de woningcorporaties, alle aangesloten bewonersverenigingen en
met de gemeente c.q. stadsdeel), als ook in de te realiseren prestaties vastgelegd in de jaarlijkse
beschikkingen van de gemeente voor de betrokken buurtwerkkamers in Zuidoost. Dat we zo goed
presteren en meer doen dan gepland is in die vijf jaar nooit door de gemeente schriftelijk bevestigd of van
een positief commentaar voorzien.
Onze conclusie is dat in de afgelopen vijf jaar {2OL6-2O20')er geen enkel serieus inhoudelijk overleg is
geweest over de te leveren prestaties door ons en ook niet over alle rapportages, tussenrapportages noch
eindrapportages (ook niet over de financiële rapportages). Er is zelfs geen enkel positief signaal schriftelijk
door de gemeente afgegeven over de goede prestaties die zijn gerapporteerd, waardoor bij ons sterk de
indruk ontstaat dat het niet uitmaakt wat we doen en ook dat onze accounthouders en de
verantwoordelijke portefeuillehouder bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost het niet waarderen
wat wij doen en wat wij als buurtwerkkamers ook goed doen - in het bereiken en het (door elkaar laten)
ondersteunen van de enorme aantallen kwetsbare bewoners in Zuidoost.

4. Veel te loat ons inlormeren over belangrijke besluiten
(4 september 2019) wordt ons verteld dat het niet helemaal zeker is
ln ons overleg met
in welke mate het stadsdeel buurtwerkkamer Samen Sterk financieel kan ondersteunen in 2020.
Vol vertrouwen dienen we een aanvràag in voor vier buurtwerkkamers in 2020 inclusief Samen Sterk (27
september 2019). We kunnen namelijk aantonen dat ook Samen Sterk heel goed draait, veel kwetsbare
bewoners c.q. deelnemers weet te bereiken en te ondersteunen, zeer efficiënt en zeer effectief
functioneert en een grote groep vrijwilligers/bewoners heeft weten te mobiliseren. Voortdurend
proberen we na te gaan hoe deze aanvraag is onwangen en wordt beoordeeld, maar het lukt ons niet om
daar over in gesprek te komen met de betrokkenen bij het stadsdeel, mede door het ziek uiwallen van
onze eerste accounthouder.
Pas op 10 december (drie weken

voordat het nieuwe jaar 2A2O begint) ontyangen we een mailvan het

stadsdeeI(vandeinmiddeIsweerhersteu"Emetdaarindemededelingdatzij'het
bestuur adviseren om een lager bedrag te verlenen', namelijk om 'de vierde buurtwerkkamer (Samen
Sterk) niet te financieren in 2020'. Als - zo schrijft de betrokken ambtenaar - het DB een besluit heeft
genomen, lichten we dit besluit graag mondeling toe.' Dat nieuws is onverwacht, mede vanwege het
onbehoorl'rjk late moment in het jaar (met nog acht werkdagen voor kerstmis!) en dan is er ook nog geen
toelichting, want het dagelijks bestuur (afgekort als DB) moet nog beslissen.
Klocht van de EuurtwerkKamer Coöperotie d.d. 10 jufi 2A20 over (A) het niet correcte cantact met en (B) het met opzet kwood spreken over
de buurtwerkkamers in Amsterdom Zuidoost door de accounthouders en de verantwoordelijke portefeuillehauder lakob Wedemeijer in het
dagelijks bestuurvan stodsdeel
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Direct de volgende dag schrijven we een uitgebreide reactie naar Jakob Wedemeijer waarin we onze
verbijstering uitspreken over dit onbegrijpelijk advies van de ambtenaren aan het stadsdeelbestuur.
Op die mail horen we niets. Als we bellen krijgen we geen gehoor. Alleen op het moment als we een
noodkreet uitsturen op de app van Jakob Wedemeijer laat hij ons weten (via de app): 'dinsdag word je email besproken in DB' (dat is dan op L7 december - drie werkdagen voor de kerstvakantie!). We geven aan
dat de bewoners hem dan graag op die dinsdag {17 december) willen spreken op het stadskantoor en of
hij 'dan even beneden kan komen?'Jakob antwoord alleen: 'zeker'. Zodoende organiseren
bewoners/deelnemers en vrijwilligers bij de buurtwerkkamers een protestbijeenkomst bij het
stadskantoor in Zuidoost die op een dag er voor moet worden verplaatst naar de Stopera omdat we te
horen krijgen dat Jakob Wedemeijer niet in Zuidoost zal zijn maar op gesprek gaat bij wethouder sociaal
domein centrale stad, Rutger Groot Wassink.
Onze conclusie is dat het stadsdeel, accounthouders en/of verantwoordelijk portefeuillehouder Jakob

Wedemeijer, ons bewust vlak voor kerstmis (veel te laat) heeft willen informeren over het per direct
willen sluiten van Samen Sterk per l januari 2020 om zo mogelijk te voorkomen dat de
bewoners/deelnemers en vrijwilligers zich alsnog zouden kunnen organiseren om zo een positief besluit
'af te dwingen'. Er was namelijk alle ruimte om al vele weken eerder dit met ons te delen, vooral ook
omdat de argumenten tijdloos waren, namelijk er is niet genoeg geld (er is 'in 2020 minder te besteden')
en 'hierdoor zijn we gedwongen om weloverwogen keuzes te maken in de verdeling van de middelen'.
Dat zijn argumenten die ook in september al bekend hadden kunnen zijn.

5. Bewust en met'kwode opzet'veel te laat de evaluatie met ons delen
Op verzoek van het stadsdeel zelf wordt er in 2019 een evaluatie georganiseerd om na te gaan of wij als
buurtwerkkamers wel goed functioneren, wel of niet efficiënt en effectief zijn, draagvlak hebben bij
deelnemers, een goed netwerk hebben en goed samenwerken met alle relevante wijkpartners. Dat
onderzoek vindt plaats medio 2019 en wordt uitgevoerd door het gerenommeerde bureau Radar Advies.
De resultaten worden door hen met ons in concept ook besproken (13 november 2019). En in dat gesprek
blijkt al dat zij zeer positief over ons zijn en ook op die manier over ons gaan rapporteren naar de
opdrachtgever, namelijk het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost. Op 19 december 2019 is de
evaluatie van Radar Advies gereed en bij het stadsdeel beschikbaar. We vragen het rapport op maar
horen dat het nog moet worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur. Enkele keren begin 2020 vragen
we er weer naar, vooral ook omdat we ons realiseren dat een positieve evaluatie enorm kan bijdragen
aan het wel of niet voortzetten van de financiering voor Samen Sterk. Na enkele mails en telefoontjes
vragen we in een brief aan onze accounthouders (c.c. Jakob Wedemeijer) of we nu dan eindelijk onze
evaluatie schriftelijk kunnen ontvangen (25 maart 2020). Opnieuw horen we een maand lang niets en bij
een volgende reminder van ons krijgen we dan toch uiteindelijk de evaluatie toegestuurd (28 april ZO2A\,
meer dan vier maanden na de publicatie.

wat blijkt? De evaluatie is lovend over ons (pagina 13 rapportage Radar Advies) en we krijgen feitelijk
van de rapporteurs een dikke tien:
En

"De overall evoluotie van de Buurtwerkkamers stodsdeel Zuidoost is positief. De Buurtwerkkamers voeren
de opdracht effectief en efficiënt uit. Ze beholen de gemookte prestotieofspraken op hun hoofdtoken,

onder ondere sociole ontmoeting, verbinding en activering, schutdhulptoeteiding en budgetadvies en
toeleiding noar werk. De organisatie is loagdrempelig, bereikt de inwoners en sluit aon bij de taol- en
leefwereld van de gebruiker. De Buurtwerkkomers werken gebiedsgericht. Doordot inwoners de
Buurtwerkkamers vormgeven sluiten de octiviteiten en diensten aan bij het gebied. ap klantniveou werken
de Buurtwerkkamers integraal en weten zij ketenpdrtners in te zetten. De ketenpartners weten hen ook te
vinden om kwetsbare bewoners te bereiken."
Alleen over het imago van de buurtwerkkamers wordt een kritische kanttekening geplaatst (ook op pagina
L3, rapportage Radar Advies):
"Het imogo in het gebied is wisselend. Bij zelforganisaties is de beetdvorming van de Buurtwerkkomers niet
goed. Gebruikers, vrijwilligers en samenwerkingspartners zijn zeer positief.,,

fi
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Volgens Radar Advies heeft dat wisselende imago een duidelijke reden (pagina 8):
"Vonuit een focus op kwetsbare inwoners von Zuidoost zijn de Buurtwerkkamers van nqture minder gericht
op samenwerking met netwerkorganisaties." En Radar Advies geeft direct aan hoe wij hier aan kunnen
werken met steun van u als stadsdeel (pagina 131 "Ondersteun de buurtwerkkamers in het verbeteren von
hun imogo bij partners en inwoners die onbekend met hen zijn door samenwerking te stimuleren woorin
de kracht van de Buurtwerkkomers wordt behouden."
Als het dagelijks bestuur wil nagaan of wij wel voldoen aan wat zij willen/verwachten en een flink budget
uittrekt om ons door een onafhankelijke derde te laten evalueren dan is het ook zeer voor de hand
liggend dat je dat evaluatierapport meeneemt in de besluitvorming over het wel of niet blijvend
financieren van de betreffende organisatie. De concept rapportage van Radar Advies was al in november
2019 in concept beschikbaar, is toen ook uitvoerig gedeeld met alle relevante betrokkenen bij het
stadsdeel (en met ons) en formeel als rapportage afgerond op 19 december. Dat valt precies samen met
de besluitvorming over het wel of niet volledig honoreren van onze aanvraag voor 2020. Om dan bewust
die rapportage niet zo snel mogelijk openbaar te maken te maken valt alleen te verklaren uit het gegeven
dat het stadsdeel iets wilde besluiten (stoppen met het financieren van Samen Sterk) wat haaks staat op
de conclusies van de evaluatie zelf (ook Samen Sterk functioneert uitstekend),
Onze conclusie kan niet anders zijn dan dat het stadsdeel bewust en met een 'kwade opzet' de positieve
evaluatie van Radar Advies zo lang mogelijk heeft 'achtergehouden', zeer waarschijnlijk omdat de
conclusies van de evaluatie zo positief waren en in strijd met wat men eigenlijk wilde doen: het sluiten
van buurtwerkkamer Samen Sterk.
6. Geen interesse in ons en geen adequate ondersteuníng von onze accounthouders
Vanaf zomer 2019 hebben we formeel twee accounthouders bij het stadsdeel toegewezen gekregen,
tn 2019 hebben wealleen
keereen
kennismakingsgesprek (4 september 2019). Bij de beschikking voor 2020 (2tjanuari 2020) voor de
buurtwerkkamers - met voor Samen Sterk alleen een subsidie voor de eerste helft van 2020 (tot l juli) - is
expliciet opgenomen dat we in 2020 maandelijks moeten rapporteren en daarover maandelijks ook een
overleg gaan hebben met vertegenwoordigers van het stadsdeel. Zodoende wordt twee keer een overleg
gepland met beide accounthouders, eerst op 23 januari en daarna nog op 11 februari. Dat laatste gesprek
vindt - op ons verzoek - plaats bij buurtwerkkamer Samen Sterk en dat is ook de enige keer dat één van de
accounthouders bijons op bezoek is bijeen buurtwerkkamer; althans in de periode januari 2019 tot en
met juni 2020.

namelijk-"nI"

rn"a-één

Van beide gesprekken worden door ons zelf uitgebreide gespreksverslagen gemaakt inclusief een lijst met
afspraken. Beide gesprekken gaan vooral over de argumenten waarom volgens onze accounthouders het
stadsdeel uiteindelijk toch buurtwerkkamer Samen Sterk zal willen sluiten, zonder overigens enige
schriftelijke of mondelinge onderbouwing aan te leveren voor die argumenten. Voortdurend proberen wij
aan te geven waarom die argumenten geen steek houden en daarbij overhandigen wij rapportages, met
feiten/cijfers en verhalen van deelnemers. Enkele meegekomen vrijwilligers en bestuursleden van
bewonersverengingen Samen Sterk getuigen en bevestigen dit ter plekke. Daar wordt door onze beide
accounthouders niet op doorgevraagd. En na afloop van beide gesprekken wordt er ook niet meer op
gereageerd, niet mondeling noch schriftelijk.
Daarom schrijven we het nog een keer op in een uitgebreide brief aan onze beide accounthouders (25
maart 2020) waarin we opnieuw alle genoemde en beschreven argumenten van het stadsdeel
weerleggen. Onderbouwd met cijfers en verhalen tonen we aan dat er geen reden is om Samen Sterk te

moetensluiten.ondertussenisopnieuwE(ziek?)uitgevallenentaatf!'/eten

dat een volgend overleg vanwege corona niet kan plaatsvinden. Op onze brief (25 maart 2020) ontvangen
we geen enkel antwoord, nog steeds niet tot op de dag van vandaag (juli 2020).

Klocht von de BuurtwerkKamer Coöperotie d.d. 70 juli 2020 over {A) het niet correcte contact met en (B) het met opzet kwaod spreken over
de buurtwerkkamers in Amsterdom Zuidoost door de accounthouders en de verantwoordelijke porcefeuillehouder Jakob Wedemeijer in het
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Onze conclusie is dat onze huidige accounthouders in het afgelopen jaar (van zomer 2019 tot heden) geen
interesse hebben getoond in wie we zijn en wat we doen. Ze zijn namelijk niet langs geweest, op één
enkele keer na (op ons nadrukkelijke verzoek), ze hebben niet actief gevraagd naar wie we zijn en wat we

doen en ze hebben geen enkele betrokkenheid getoond voor alle vervelende gevolgen die een sluiting van
een buurtwerkkamer met zich meebrengt (zoals het ontslag van medewerkers, nota bene bewoners uit
Zuidoost die na vele jaren in de bijstand eindelijk weer aan het werk zijn op een 'perspectiefbaan' met
loon koste nsu bsid ie).

Nog belangrijker is onze conclusie dat onze accounthouders ons niet adequaat hebben ondersteund. Zij
hebben beide niet gedaan wat een accounthouder volgens ons hoort te doen, zoals ons tijdig informeren,
het geven van goed onderbouwde informatie over de argumenten bij het stadsdeel om Samen Sterk te

willen sluiten en ons goed betrekken bij het besluitvormingsproces daarover.
(B) Het met opzet kwaad spreken over ons

7. Bewust en met'kwode opzet'verspreidt Jakob Wedemeijer ols verontwoordelijk portefeuillehouder
in het dagelijks bestuur von stadsdeel Zuidoost negatieve informotie over ons
Op L7 december 2019, wanneer een grote groep bewoners/deelnemers bij de buurtwerkkamers in een
protestmars zich heeft verzameld op de stoep van de Stopera en pleit voor het open houden van
buurtwerkkamer Samen Sterk, spreekt Jakob Wedemeijer de mensen toe. Dit in aanwezigheid van
wethouder Rutger Groot Wassink. De toespraak van Jakob Wedemeijer wordt gefilmd door Zuidoost TV:

!gpg#w'+,lrl.íqceQook.com/watchi?v=2483I99745 (vanaf2:30).
Als verantwoordelijk portefeuillehouder van het dagelijks

bestuur van stadsdeel Zuidoost zegt Jakob Wedemeijer
toe dat Samen Sterk toch nog een half jaar langer (tot 1
juli 2020) kan open blijven, maar tegelijkertijd wijst hij er
op dat "er is ook wel een probleem omdot er andere
organisaties zijn die kritisch zíjn over de buurtwerkkomer
en dat er veel sleutelfiguren zijn die het er niet mee eens
(dat Samen Sterk open blíjft) en dot we in het komend half
jaar samen moeten kijken hoe de buurtwerkkamer
(Samen Sterk) beter ingebed wordt met de belongriike
sleutelfiguren (in de G-buurt)."
Op datzelfde moment is de uitkomst van het eerder genoemde evaluatierapport van Radar Advies bij het

stadsdeel al enige tijd beschikbaar. De'dikke tien'voor de buurtwerkkamers wordt doorJakob
Wedemeijer totaal niet genoemd; alleen wél dat er kritische sleutelfiguren zijn die zich negatief over
Samen Sterk uitlaten. Niemand van de aanwezigen heeft nog kennis kunnen nemen van dat positieve
evaluatierapport; alleen het stadsdeel formeel wel, Niemand van de aanwezigen bij de Stopera (op 17
december 2019) weet wie Jakob Wedemeijer bedoelt met de 'belangrijke sleutelfiguren'; alleen Jakob
Wedemeijer wel. Nadien bellen, appen en mailen we lakob Wedemeijer diverse keren met het verzoek
om ons te laten weten wie hij bedoelt met de 'kritische belangrijke sleutelfiguren' maar op geen enkele
manier worden we door hem daarover geïnformeerd. Zelf weten we vanzelfsprekend wel dat er enkele
actieve bewoners zijn in Bijlmer Oost die zich negatief uitlaten over Samen Sterk. ln het evaluatierapport
van Radar Advies wordt bevestigd dat het gaat om enkele actieve bewoners die van Samen Sterk een
negatief beeld hebben gevormd. Radar Advies adviseert het stadsdeel om ons te ondersteunen in het
verbeteren van dat imago bij deze bewoners; niet om het te bevestigen.
Onze conclusie is dat Jakob Wedemeijer als verantwoordelijk bestuurder bewust en met'kwade opzet'

negatieve informatie over ons verspreidt, zonder dat wij ons daartegen kunnen verdedigen, omdat hij het
niet onderbouwd; nota bene in aanwezigheid van TV, wethouder en vele deelnemers/bewoners.

Kldcht von de BuurtwerkKomer Coöperatie d.d. 10 juli 2020 over {A) het niet correcte contact met en (B) het met opzet kwaod spreken over
de buurtwerkkomers in Amsterdom Zuidoost door de dccounthouders en de verontwoordelijke portefeuillehouder Jakob Wedemeijer in het
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8. Bewust en met 'kwade opzet' blijven vasthouden aon drogredenen om Samen Sterk te sluiten
ln de brief over de subsidie voor de vierde buurtwerkkamer, die voor Samen Sterk, schrijft het dagelijks
bestuur van Zuidoost (12 mei 2020) dat met ingang vanl januari 2021 het stadsdeel de subsidie voor
buurtwerkkamer Samen Sterk zal beëindigen. Dit omdat 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. ln een eerdere brief (2l januari 2020) wordt daartoe verwezen door het
stadsdeel naar een zestal (buurtlorganisaties die al zouden doen wat Samen Sterk ook doet. ln de brief
van ons aan onze accounthouders (25 maart 2020) wordt dat tweede argument al volledig weerlegd en
aangetoond dat die zes organisaties grotendeels andere activiteiten doen dan wat Samen Sterk doet,
daarbij een andere aanpak hanteren en ook niet die verbindingsschakel zijn tussen informeel en formeel
die Samen Sterk wel nadrukkelijk vervult.
ln de volgende brief, ditmaal gericht aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost (9 juni 2020),
weerleggen we opnieuw dit argument en kunnen we nu ook verwijzen naar het eerder genoemde
evaluatierapport van Radar Advies waarin dat wordt ondersteund. Ondertussen zijn door corona nota
bene de genoemde zes organisaties volledig dicht en onbereikbaar voor al die honderden kwetsbare
bewoners die juist nu ondersteuning (ook van elkaar) extra hard nodig hebben. Als enige in de gehele
G-buurt is buurtwerkkamer Samen Sterk in die moeilijke maanden van corona wél open voor opvang en
individuele hulpverlening. Daar ontvangen we geen enkel 'bedankje' voor van het stadsdeel. lntegendeel,
we ontvangen een brief van het stadsdeel waarin zij (midden in corona) opnieuw aankondigen dat Samen
Sterk in 202L geen subsidie meer zal krijgen. En opnieuw verwijst het stadsdeel naar het argument dat
andere organisaties al zouden doen wat Samen Sterk doet. Maar die anderen doen op datzelfde moment
helemaal niets; ze zijn volledig gesloten.
Onze conclusie is dat zowel onze accounthouders als ook onze portefeuillehouder in het dagelijks bestuur
van stadsdeel Zuidoost blijven vasthouden aan een drogreden, namelijk 'anderen doen al wat Samen
Sterk doet', terwijl wij voortdurend aantoonbaar die reden weerleggen, maar het stadsdeel onze reactie
voortdurend maar blijft negeren. Dat volledig negeren van onze argumentatie en ook het niet aanvullen
of reageren op ons overzicht waarin we alle betrokken organisaties met elkaar en met ons vergelijken
wijst wat ons betreft op het bewust kwaad over ons spreken en schrijven.

9. Bewust en met'kwade opzet'verspreiden onze accounthouders bíj het stodsdeel Zuidoost negotieve
geluiden over ons, ook onder belangrijke wijkpartners von ons
ln de brieven van het stadsdeel wordt met geen woord gesproken over dat we als organisatie 'te duur'
zouden zijn. Wel wordt dat mondeling aangekaart als een belangrijk argument in ons overleg met onze
accounthouders (op 23 januari en L1 februari 2020) op basis waarvan Samen Sterk haar deuren zou
moeten gaan sluiten. Enkele maanden later wordt in een telefonisch gesprek met onze accounthouders
(18 juni 2020) ons opnieuw gezegd dat wll te duur zouden zijn en dat dit een belangrijke reden is voor het
stadsdeel om de financiering voor Samen Sterk te beëindigen. Sterker nog, we zouden zelfs een overhead
hebben van maar liefst 54%. Zonder dat te onderbouwen met cijfers of bronnen. Een dergelijke overhead
is buiten proportioneel en zou kunnen wijzen op 'het vullen van zakken' door bestuurders. Vervelend
genoeg wordt de opmerking dat we 'te duur' zouden zijn ook gemaakt door enkele medewerkers van de
gemeente in gesprekken met in ieder geval een voor ons belangrijke partner, namelijk met Rochdale, de
verhuurder en medefinancier bij Samen Sterk. Dat roept direct bij Rochdale de vraag op: 'als de gemeente
dit zegt, zou het dan misschien wel deels waar kunnen zijn?'
Onze conclusie is dat onze accounthouders - net als de verantwoordelijke portefeuillehouder in het
dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost - bewust en met 'kwade opzet' negatieve geluiden over ons
verspreiden in Zuidoost, o.a. bij onze wijkpartner Rochdale. Daarmee worden wij ten onrechte in
diskrediet gebracht en doet het stadsdeel het tegendeel van wat Radar Advies had geadviseerd: in plaats
van ons te helpen ons imago te verbeteren breekt het stadsdeel ons imago nog verder af.
Noot: De namen van onze accounthouders zijn alleen vertrouwelijk zichtbaar bij de klachtencommissie. Bij de openbare publicatie van deze
klacht zullen deze namen onzichtbaar worden afgeplakt.
Klocht von de BuurtwerkKamer Coöperotie d.d. 70 juli 2020 over (A) het niet correcte contoct met en (B) het met opzet kwoad sprcken over
de buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost door de occounthouders en de verontwoordelijke pofteÍeuillehouder Jakob Wedemeijer in het
dogelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost
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