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Tussenrapportage 2020  

Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost 
 

 

Inleiding 

Voor u ligt met afstand de vreemdste tussenrapportage die wij ooit hebben moeten schrijven. Het 

eerste half jaar van 2020 stond vrijwel geheel in het teken van de gevolgen van de coronacrisis. De 

eerste twee maanden van dit jaar lieten nog een normaal verloop zien, maar toen begin maart 

duidelijk werd dat ook Nederland op grote schaal te maken zou krijgen met Covid-19 veranderde dit 

beeld compleet. Op 13 maart ging ons land officieel in de ‘intelligente lockdown’, wat er feitelijk op 

neer kwam dat alles en iedereen voor een groot gedeelte op slot ging. Groepsactiviteiten waren niet 

langer toegestaan en per direct werd de anderhalve-meter-maatregel  van kracht.  

In Amsterdam had dit tot gevolg dat vrijwel alle formele instanties, buurthuizen en buurtprojecten 

hun deuren voor persoonlijk klantcontact sloten. Dat geldt echter niet voor de buurtwerkkamers. 

Tegen de stroom in besloten wij open te blijven, al onze deelnemers en leden persoonlijk te 

benaderen met de vraag hoe het met hen ging en deur aan deur te flyeren met het aanbod de 

bewoners van Zuidoost te helpen met welke vraag dan ook. En dat hebben we geweten! Vanaf dag 

één van de lockdown, maar ook na de versoepeling van de maatregelen, was het bij de 

buurtwerkkamers een komen en gaan van mensen die er kwamen voor hulp en/of het bieden van 

ondersteuning. In deze tussenrapportage gaan wij dieper in op het hoe en wat van deze bijzondere 

tijd.  

 

Aanpak en resultaten  

Als gevolg van de coronamaatregelen én omdat bijna alle alternatieve locaties in het stadsdeel 

gesloten waren kwam er een ware stroom van nieuwe én bestaande bezoekers op alle vier de 

buurtwerkkamers af. Veel bewoners van Zuidoost waren in paniek; de eenzaamheid van mensen die 

gewend waren bij de buurtwerkkamers en op andere plekken binnen te lopen hing als een donkere 

wolk boven hun hoofden, maar ook het feit dat rekeningen en (dreigende) incasso’s en schulden op 

de mat bleven vallen speelde hierin een rol. Daarnaast hadden de coronamaatregelen tot gevolg dat 

er in Amsterdam Zuidoost al gauw mensen hun baan kwijtraakten. Veel mensen werkzaam in de 

schoonmaak, horeca en dienstverlening meldden zich bij de buurtwerkkamers met de vraag of wij 

konden helpen met het aanvragen van een WW-uitkering. Ook kwamen er nog steeds veel mensen 

binnen die in aanmerking wilden komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke lasten.  

Mensen kwamen echter niet alleen voor zaken die te maken hebben met geld, ook bewoners die niet 

gewend zijn voor zichzelf te koken liepen bij ons binnen. Vanuit de buurtwerkkamers werden zo dus 

maaltijdservices opgezet en bij De Handreiking en Casa Jepie Makandra ontstonden zelfs 

uitgiftepunten van de bestaande voedselbanken. 
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Opvallend in Zuidoost was het feit dat veel buurthuizen en buurtinitiatieven gedurende de 

intelligente lockdown en soms zelfs daarna nog de deuren gesloten hielden. Soms hing er een briefje 

op de deur dat er tijdelijk geen activiteiten en dienstverlening was, maar ook als er werd 

gecommuniceerd dat men via telefoon en mail bereikbaar was bleek dat in de praktijk niet zelden 

tegen te vallen. In de G-Buurt bleek buurtwerkkamer Samen Sterk zelfs de enige ‘aanbieder’ die open 

en bereikbaar was.  

Medio maart leefde bij de buurtwerkkamers de vrees dat als gevolg van het coronavirus en de 

maatregelen die daarop volgden en de onzekerheid die daarmee gepaard ging de mensen zich 

zouden terugtrekken in de anonimiteit. Door onze belronde, flyeracties, mond-tot-mond reclame en 

doorverwijzingen vanuit onder andere Madi en het loket aan het Anton de Komplein is daar eigenlijk 

geen sprake van geweest. De buurtwerkkamers werden goed en veel gevonden en bezocht. 

Verderop in deze tussenrapportage geven wij een cijfermatige onderbouwing en gaan we per 

buurtwerkkamer gerichter in op de ervaringen en resultaten van de afgelopen zes maanden. 

 

Algemene conclusies 

In algemene zin zien we dat ons bereik tot nu toe in 2020 in lijn ligt met die van 2019. In de eerste 2,5 

maand van dit jaar zagen we dezelfde constante stroom van bezoekers en deelnemers aan alle 

onderdelen van de buurtwerkkamers. Er werd samen gekookt en gegeten, er waren taalgroepen 

actief, mensen kwamen binnen met formulieren en vragen over contacten met instanties, we 

ondersteunden in schulphulptrajecten, we voerden klusjes uit bij mensen thuis en/of in de tuin, er 

werd koffie gedronken, we hielpen buurtbewoners bij het vinden van betaald werk en er werden 

zelfs nieuwe diensten en activiteiten opgezet. 

Na afkondiging van de RVIM-maatregelingen en invoering van de intelligente lockdown hebben wij 

intern de koppen bij elkaar gestoken om zo snel mogelijk met een gerichte aangepaste benadering 

en aanpak te komen. We waren het er al snel over eens dat we zoveel als mogelijk en toegestaan 

moesten proberen de dienstverlening op peil te houden én om de deuren - binnen de wettelijke 

kaders en regelgeving - open te houden voor publiek. Dit leidde er toe dat de buurtwerkkamers de 

deuren niet hebben gesloten vanaf half maart. Uiteraard stopten de groepsactiviteiten en namen wij 

meerdere maatregelen om de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers te waarborgen. 

Concreet betkende dit dat wij per direct de anderhalve maatregel toepasten, ‘nabijheidschermen’ 

plaatsten, een loket- en balieconstructie maakten, een maximum van 5 personen in de ruimte 

afkondigden (later werd dat 10), de mensen er op gingen wijzen dat iedereen werd geacht de handen 

bij binnenkomst te wassen en bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.  

Ook streefden wij er naar de mensen zoveel mogelijk op afspraak te ontvangen en helpen, maar we 

bleven open voor alle spontaan binnenlopende buurtbewoners. Zoals eerder aangegeven hebben wij 

via deur-aan-deur flyeracties de mensen in de wijken op de hoogte gebracht van onze openstelling 

en dienstverlening. Daarnaast deelden wij dit met onze vaste netwerkpartners in de formele hulp- en 

dienstverlening. Wat in de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de buurtwerkkamers ook een (grote) 

rol speelde was de belronde die wij deden onder alle deelnemers/leden/gebruikers van de 

buurtwerkkamers. De vraag die wij stelde was simpel; “hoe gaat het met u, hebt u iets nodig en 

kunnen wij daarin iets betekenen?”  
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Dit gebaar werd door de bewoners bijzonder gewaardeerd en mede daardoor hebben wij velen van 

hen kunnen behoeden voor gevoelens van (extreme) eenzaamheid en/of de gevolgen van 

(dreigende) schulden.  

Ná de belrondes en de flyeracties zagen wij ook een dagelijkse stroom bezoekers uit de wijk op gang 

komen die alleen maar langs kwamen voor een praatje en een ‘bakkie’; gewoon even onder de 

mensen zijn. Wij hebben dat deze groep ‘de binnenlopers’ genoemd. Het is onze overtuiging dat de 

‘systeemwereld’ niet in de gaten heeft (gehad) hoe belangrijk laagdrempelige ontmoeting is in 

onzekere tijden als deze. Wij hebben gezien dat wij de afgelopen maanden ook op dit gebied het 

cruciale verschil hebben kunnen maken, daar waar anderen zeer terughoudend bleven en soms zelfs 

de deuren sloten voor ontmoeting tussen bewoners op buurt- en wijkniveau. 

 

Formulieren en schuldhulptoeleiding voor de kwetsbaren 

Wat de buurtwerkkamers met elkaar gemeen hebben in deze periode van corona en anderhalve 

meter afstand is een forse inzet vanuit de formulierenbrigades en schuldhulptoeleiding. Deze is als 

gevolg van de coronamaatregelen gegroeid ten opzichte van 2019. Feitelijk vanaf de invoering van de 

intelligente lockdown zien we bij alle vier de buurtwerkkamers een toename van het aantal mensen 

dat hulp vroeg bij het aanvragen van een uitkering, zowel WW als WWB. In Zuidoost wonen veel 

mensen die werkzaam zijn in de schoonmaak- en horecabranche, vaak vanuit een ‘uitzend-

constructie’. Deze groep is erg kwetsbaar en de aanname en veronderstelling dat zij in tijden van 

crisis als eersten hun baan verliezen is de afgelopen maanden wat ons betreft bevestigd.  

Naarmate de periode van coronamaatregelen langer duurde nam het aantal hulpvragers vanuit de 

wijk verder toe. Onze verwachting is dat in de tweede helft van 2020 een hogere vlucht gaat 

nemen. In het verlengde van de groei van het aantal mensen dat een uitkering aanvraagt ligt de 

toename aan mensen dat (verder) in de schulden dreigt te komen of waar dat (meteen) al gebeurde.  

Op geen enkele moment de afgelopen 4 maanden zagen wij een afname in het aantal incasso’s, 

ingebrekestellingen, dwangbevelen en andere stresverhogende brieven, ondanks beslissingen en 

beloftes kwetsbare mensen in deze coronatijd (voorlopig) te ontzien. Sterker nog, ook hier zagen wij 

de afgelopen tijd een toename en ook hier verwachten wij dat de rest van 2020 en 2021 

toenemende druk zal laten zien.  

Daar komt nog bij dat de hulpvragen die wij de laatste maanden (sinds het uitbreken van het 

coronavirus) zien complexer zijn geworden. Mensen komen vaker terug en de problematiek waar 

mensen mee te maken krijgen is zwaarder. Deels heeft dat te maken met een verschuiving binnen de 

doelgroep die wij vanuit de buurtwerkkamers helpen; voorheen betrof het veelal mensen die al 

langer vanuit een kwetsbare (uitkerings)situatie bij ons beeld in kwamen, maar nu zien wij meer en 

meer mensen voorbij komen die vanuit een betaalde baan (of banen) in de problemen komen. 

Bijvoorbeeld omdat hun contract van de één op de andere dag is beëindigd. Deze groep is  ook wel 

bekend onder de naam  ‘de werkende armen’. Deze groep is in de systeemwereld te weinig in beeld. 
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Doorverwijzingen vanuit WPI 

Bij twee buurtwerkkamers (Samen Sterk en Casa Jepie Makandra) valt op dat in de coronatijd WPI 

veel mensen heeft doorverwezen naar deze buurtwerkkamers. Niet alleen wij maar ook de 

klantmanagers van WPI hebben te maken (gekregen) met klanten/bewoners die door de gevolgen 

van de coronacrisis (verder) in de problemen zijn gekomen. Maar omdat klantmanagers (a) minder 

tijd kunnen vrij maken voor hun klanten dan de mensen van de buurtwerkkamers en (b) er lang geen 

fysieke spreekuren en klantcontacten vanuit WPI konden worden georganiseerd waren zij 

genoodzaakt een deel van hun klanten naar deze twee buurtwerkkamers door te verwijzen.  

Hierin zien we duidelijk hoe belangrijk de buurtwerkkamers zijn als onmisbare schakel tussen de 

informele leefwereld van mensen in Zuidoost en de geïnstitutionaliseerde systeemwereld van 

gemeente en andere instanties.  

 

Eenzaamheid 

Daarnaast zagen we dat de meeste buurtwerkkamers zich in deze periode ook hebben ingezet voor 

de eenzamen in de wijk. Niet alleen kwamen al gauw de ‘koffiedrinkers’ terug, maar werd er door en 

vanuit de buurtwerkkamers ook gekookt voor mensen thuis. Ook fungeerden twee buurtwerkkamers 

als uitgiftepunt van voedselpakketten. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met twee aparte 

voedselbanken. Mooi ook was de verbinding tussen buurtwerkkamer De Handreiking met het 

Verbond van 100 dat gevestigd is aan en opereert vanuit Hoptille. Juist in de eerste maanden van de 

coronaperiode waarin er weinig zorg kon en mocht worden verleend vanuit het Verbond sprong De 

Handreiking in het gat.  

 

Relatieve normalisering en nieuwe focus 

Na de eerste versoepeling begin juni zien we een verdere ‘normalisering’ van de situatie, uiteraard 

met inachtneming van de anderhalvemeter-maatregelen. De taal- en computergroepjes startten 

weer op, zij het op afstand van elkaar. Hetzelfde geldt voor de activiteiten gericht op ontmoeting als 

handwerken, naaien en samen koffiedrinken en genieten van een lunch.  

Over de gehele linie zien we bij de vier buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost over de eerste zes 

maanden van 2020 een forse toename van het aantal mensen dat hulp nodig heeft bij formulieren en 

bij contacten met instanties. We zien daarnaast een forse daling in het aantal groepsactiviteiten 

omdat deze feitelijk niet meer mogelijk en toegestaan zijn. Wel zien we hierin sinds begin juni weer 

een voorzichtige groei, maar blijft de grootte van de groep beperkt tot niet meer dan 5 tot 10 

personen. Ook hier geldt dat méér dan dat gezien onze beschikbare ruimte fysiek niet haalbaar is. Als 

het gaat om het totaal aantal bereikte bewoners en deelnemers in de periode januari – juni 2020 

zien we dat we goed op schema lopen, ondanks (ontmoeting) en/of dankzij (formulieren en 

schuldhulptoeleiding) de coronacrisis. Verderop in deze tussenevaluatie is er ook nog aandacht voor 

de cijfermatige onderbouwing van de hier beschreven resultaten. 
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Buurtwerkkamer Samen Sterk 

Het is op z’n minst ironisch te noemen  dat de buurtwerkkamer met de grootste aanloop en de enige 

in de (ontwikkel)buurt die tijdens de intelligente lockdown voor (kwetsbare) bewoners de deuren 

opende nog tijdens deze periode te horen kreeg dat haar financiering eind 2020 stopt. Juist omdat 

alle andere partijen met soortgelijk aanbod (maar niet met hetzelfde aanbod en zeker niet in 

dezelfde combinatie) gesloten bleven en er in deze ontwikkelbuurt relatief veel kwetsbare mensen 

wonen, is de aanloop bij Samen Sterk de afgelopen maanden fors geweest. En de stijgende aantallen 

wijzen vooralsnog niet op enige verbetering van en in deze situatie.  

Na versoepeling van de lock down startten de activiteiten van vóór de virusuitbraak weer voorzichtig 

op, maar wat blijft hangen is de zorgwekkende vraag om hulp en ondersteuning bij kwetsbare 

bewoners die moeite hebben (financieel) overeind te blijven in onze veeleisende samenleving. Dit 

was vóór het coronavirus al duidelijk en zichtbaar, maar nu de rook en stofwolken langzaam 

optrekken zien we dat het vraagstuk van het bieden van de juiste hulp alleen maar urgenter is 

geworden. 

Niet alleen bij de buurtwerkkamer zelf was en is dit overigens goed zichtbaar, ook bij onze partners 

die vanuit Gravestein werken (denk aan de Regenbooggroep en MadiZo) is daarvan sprake. Kort na 

de versoepeling van de maatregelen begonnen met het opnieuw opstarten van hun spreekuren op 

locatie bij de buurtwerkkamer. En waar dat nog niet kon werd tóch de samenwerking weer 

aangehaald, bijvoorbeeld met de medewerkers van Madizo. Met deze laatste organisatie zijn 

gerichte afspraken gemaakt over het (kunnen) ontvangen en effectief verwerken van de groeiende 

stroom aan hulpvragen die op beide organisaties afkomen. Door nauwer en gerichter samen te 

werken en dossiers in gezamenlijkheid op te pikken en te behandelen is ons bereik en succes groter 

dan als we dat (teveel) los van elkaar zouden doen. 

Ook een succes in de eerste zes maanden van 2020 was en is de Weggeefkelder bij Samen Sterk. 

Kwetsbare buurtbewoners met een kleine portemonnee kunnen bij deze kelder terecht voor 

allerhande spullen die door anderen ter beschikking zijn gesteld. De aanloop en behoefte is ook of 

juist in coronatijd onverminderd hoog. 

En niet onbelangrijk; voor en tijdens de coronatijd zijn de banden met het bewonersplatform G-Buurt 

aangehaald en is afgesproken vaker, meer en intensiever met elkaar op te trekken. Dat deze twee 

bewonersgroepen elkaar hebben weten te vinden is pure winst voor de ontwikkelbuurt waarin 

buurtwerkkamer Samen Sterk ligt. Samen ben je ook écht sterker. Afgesproken is om deze 

samenwerking en actieve (bewoners) verbinding in de tweede helft van 2020 verder uit te bouwen. 

 

Buurtwerkkamer De Handreiking 

Net als bij de andere buurtwerkkamers in Zuidoost meldden zich de afgelopen maanden bij De 

Handreiking veel (nieuwe) bewoners die door de coronacrisis in de (financiële) problemen waren 

gekomen. En net als in de rest van Zuidoost lijkt er aan deze stroom kwetsbare buurtbewoners 

voorlopig geen einde te komen. Nog steeds melden zich wekelijks mensen met een WW- of WWB-

aanvraag. Het is opvallend te zien hoe weinig plekken er in Zuidoost zijn waar mensen naar toe 

kunnen als ze hulp nodig hebben bij een aanvraag of contact met een instantie. 
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De mensen van De Handreiking zijn er trots op de laatste maanden mee te hebben kunnen werken 

aan het wekelijks vanuit de buurtwerkkamer verdelen en uitgeven van meerdere voedselpakketten 

onder kwetsbare buurtbewoners. Mede door de bel- en flyeractie hadden de vrijwilligers en 

medewerkers goed scherp waar in de wijk de behoeften en kwetsbaarheden lagen. Dat was 

overigens niet alleen op materieel gebied, maar zeker ook op het persoonlijke vlak. Er was veel 

behoefte aan ontmoeting.  

Zo gauw het kon na de versoepeling organiseerde De Handreiking weer koffie-momenten en lunches. 

Gretig en dankbaar werd daarbij gebruik gemaakt van de ontmoetingsruimte buiten voor de 

buurtwerkkamer die in 2019 door het stadsdeel is gerealiseerd. Met dank aan deze ruimte én het 

mooie weer in het voorjaar konden nog tijdens de intelligente lockdown meerdere buurtbewoners 

elkaar tóch nog ontmoeten. 

Het kwam al eerder naar voren; buurtwerkkamer De Handreiking heeft een bijzondere 

samenwerking  en relatie met en positie in het Verbond van 100. Ook tijdens de coronamaanden 

bleven de contacten nauw en warm en was er zelfs sprake van op- en afschaling van hulpvragers. De 

Handreiking kon voorzien in een gat dat als gevolg van de coronamaatregelen ontstond en waarin 

medewerkers van het Verbond van 100 maanden lang – tot hun eigen verdriet en soms zelfs 

frustratie – niet vanuit hun locatie aan Hoptille konden werken.  

De coronacrisis heeft de band tussen Verbond van 100 en de buurtwerkkamer alleen maar versterkt 

en heeft tegelijkertijd bloot weten te leggen hoezeer ‘formeel en informeel’ elkaar dienen op te 

zoeken en te vinden. Vanzelf zal dat niet gaan; dat is hard werken, maar als en wanneer dat lukt is 

dat heel bevredigend. 

 

Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra (CJM) 

Ook bij CJM was het tijdens de intelligente lockdown een (veilige) drukte van jewelste. Meteen in de 

eerste week werd er een begin gemaakt met het maken en plaatsen van wat wij zijn gaan noemen 

‘nabijheidsschermen’ waardoor de formulierenbrigade en de schuldhulptoeleiding ononderbroken 

door kon gaan. En dat gebeurde! CJM kende en kent een wekelijkse vaste en nieuwe stroom van 

bewoners die onze hulp inriepen. We merkten goed dat CJM al dik negen jaar in de wijk gevestigd is 

en onder bewoners in heel Zuidoost (en daarbuiten) een goede naam en reputatie heeft weten op te 

bouwen. 

Daarnaast was het mooi om te zien dat de Voedselbank van Stichting Caribic in Holendrecht de 

buurtwerkkamer is gaan gebruiken als uitgiftepunt van de voedselpakketten. Dit trok zowel huidige 

deelnemers/leden als nieuwe mensen naar CJM toe. Ook met andere partners werd (hernieuwde) 

samenwerking opgezet. Denk hierbij aan de Groene Hub met wie we  afspraken hebben gemaakt om 

samen op te trekken en samen te werken aan verduurzaming en energiebesparing onder en door 

buurtbewoners. 
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Buurtwerkkamer MultiBron 

Uiteraard waren we heel trots op het stuk in het Parool over onze aanpak (en in het bijzonder het 

aandeel daarin van assistent-teamcoördinator Bianca) in coronatijd. Niet dat we iets anders deden 

dan in normale tijden, maar omdat we zo’n beetje de enigen waren die de deuren open hielden en 

mensen bleven ontvangen en helpen, is het altijd fijn om de waardering te krijgen die elders 

achterwege blijft. Toch is dit positieve stuk in de krant niet wat is blijven hangen als we terugdenken 

aan het eerste halve jaar van 2020. Wat ons betreft viel op dat – naast de grote groep hulpvragers 

die bleven binnen lopen – er nieuwe vrijwilligers op zijn gestaan in deze onzekere tijd. Net als bij CJM 

geeft dat de burger moed, omdat de veerkracht van de samenleving op buurt- en wijkniveau in 

Zuidoost niet van de systeemwereld kwam, maar van onderop en vanuit de (kwetsbare) mensen zelf.  

Net als bij de andere buurtwerkkamers startten bij MultiBron zodra het weer kon (vanaf 1 juni) de 

sociale activiteiten in groepsverband meteen weer op (zei het op anderhalve meter en in minder 

grootschalig verband); samen koken, eten, handwerken en naaien, computeren en kletsen, het 

gebeurde en gebeurt weer bij MultiBron. Dat mag voor de hand liggend klinken, dat was en is het 

zeker niet als we kijken naar andere plekken in het stadsdeel waar dit vóór de coronacrisis ook 

gebeurde. De meeste buurthuizen en aanverwante plekken zijn zelfs na 1 juli nog maar bepekt open 

en zeker niet toegankelijk voor groepjes bewoners die elkaar laagdrempelig willen ontmoeten.  

Bij MultiBron valt op dat na een aarzelende en angstige houding in de maanden maart en april de 

meeste bewoners die elkaar willen ontmoeten de weg naar de buurtwerkkamer weer hebben 

teruggevonden.  

Mooi om te zien was ook de samenwerking met Stichting Ses die gebruik maakte de 

buurtwerkkamer-bestelbus om buurtbewoners te voorzien van een ‘corona-pakket’. 

Waar we bij MultiBron – net als bij CJM overigens - óók trots op zijn is het feit dat we in de coronatijd 

nieuwe vrijwilligers aan ons hebben weten te verbinden. Het betreft hier mensen die juist als gevolg 

van de coronacrisis besloten in actie te komen om iets te kunnen betekenen voor de gemeenschap. 

Dit is nou nét waar de buurtwerkkamers voor staan; gemeenschapszin en precies dáár gaan waar en 

wanneer dat het hardst nodig is. Het geeft vertrouwen dat ook in moeilijke en donkere tijden als in 

de eerste weken van de coronacrisis bewoners de rug rechten en actief op zoek gaan naar 

vrijwilligerswerk. Van meer dan één vrijwilliger begrepen wij overigens dat de buurtwerkkamers de 

enige plekken in Zuidoost waren die überhaupt reageerden en hun aanbod gretig aanvaardden. 

Daarvan schrokken wij wel een beetje en iets waarover we graag het gesprek met de gemeente 

Amsterdam aangaan. Want mocht er een nieuwe golf besmettingen en daarop een tweede 

intelligente lockdown volgen is het zaak met z’n allen beter voorbereid en uitgerust te zijn op de 

uitdagingen waar we dan voor staan. 

 

Cijfermatige onderbouwing  

Op de volgende pagina's wordt de cijfermatige onderbouwing in meerdere figuren weergegeven. 



   
 

16 juli 2020                               Tussenrapportage Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost2020                                           pagina 8 

 

 

 

26

30

17

20

5

12

6

Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra

Totaal 
deelnemers: 350

21

28

16

2 2

8

2

Buurtwerkkamer MultiBron

Totaal 
deelnemers: 300



   
 

16 juli 2020                               Tussenrapportage Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost2020                                           pagina 9 

 

 

 

15

19

15

5
4

19

5

Buurtwerkkamer De Handreiking

Totaal deelnemers: 
332

26

30

17

20

5

12 12

Buurtwerkkamer Samen Sterk

Totaal deelnemers: 
410
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Sociaal / Ontmoeting; 
1250; 46%

Klussen (inclusief tuin); 229; 8%Computervaardigheid; 98; 4%

Taalverwerving; 162; 6%

Formulieren; 796; 29%

Schuldhulptoeleiding; 190; 7%

Buurtwerkkamers Zuidoost algemeen

Totaal 
2725

Sociaal / Ontmoeting; 
300; 44%

Klussen (inclusief tuin); 37; 5%

Computervaardigheid; 12; 2%Taalverwerving; 41; 6%

Formulieren; 200; 29%

Schuldhulptoeleiding; 93; 14%

Casa Jepie Makandra

Totaal 688
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Sociaal / Ontmoeting; 250; 43%

Klussen (inclusief tuin); 89; 15%
Computervaardigheid; 

16; 3%

Taalverwerving; 0; 0%

Formulieren; 202; 35%

Schuldhulptoeleiding; 21; 4%

MultiBron

Totaal 578

Sociaal / Ontmoeting; 
300; 55%

Klussen (inclusief tuin); 83; 15%

Computervaardigheid; 
40; 7%

Taalverwerving; 
16; 3%

Formulieren; 95; 17%

Schuldhulptoeleiding; 16; 3%

De Handreiking

Totaal 550
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Sociaal/Ontmoeting; 
400; 44%

Klussen (inclusief tuin); 20; 2%

Computervaardigheid; 30; 3%

Taalverwerving; 105; …

Formulieren; 300; 33%

Schuldhulptoeleiding; 60; 7%
Samen Sterk

Totaal 915

CJM; 350; 25%

MultiBron; 300; 22%

De Handreiking; 332; 24%

Samen Sterk; 
410; 29%

Aantal gebruikers / deelnemers / leden 

Totaal 1392

CJM; 26; 32%

MultiBron; 21; 26%

De Handreiking; 15; 19%

Samen Sterk; 18; 23%

Aantal sleutelbeheerders

Totaal 80



   
 

16 juli 2020                               Tussenrapportage Buurtwerkkamers Amsterdam Zuidoost2020                                           pagina 
13 

 

 

 

CJM; 30; 29%

MultiBron; 28; 27%

De Handreiking; 19; 19%

Samen Sterk; 25; 25%

Aantal actieve vrijwilligers

Totaal 102

CJM; 17; 26%

MultiBron; 16; 24%
De Handreiking; 15; 23%

Samen Sterk; 18; 27%

Actieve groepen

Totaal 66

CJM; 20; 42%

MultiBron; 2; 4%
De Handreiking; 5; 11%

Samen Sterk; 20; 43%

Doorverwijzingen vanuit WPI

Totaal 47
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CJM; 3; 21%

MultiBron; 2; 14%

De Handreiking; 4; 29%

Samen Sterk; 5; 36%

Leerwerkplekken/stages

Totaal 14

CJM; 12; 23%

MultiBron; 8; 16%

De Handreiking; 
19; 37%

Samen Sterk; 12; 24%

Statushouders

Totaal 51

CJM; 8; 30%

MultiBron; 2; 7%

De Handreiking; 5; 19%

Samen Sterk; 
12; 44%

Klanten doorgeleid naar werk/opleiding

Totaal 27
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Eigen Haard; 352; 25%

Stadgenoot; 134; 10%

Rochdale; 541; 39%

Ymere; 216; 15%

De Alliantie; 9; 1%

De Key; 30; 2%

Particuliere huur / koop; 
110; 8%

Woningcorporaties - Algemeen

Totaal 1392

Eigen Haard; 190; 54%
Stadgenoot; 91; 26%

Rochdale; 48; 14%

Particuliere huur / koop; 21; 6% CJM - Woningcorporaties

Totaal 350
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Eigen Haard; 110; 37%

Ymere; 79; 26%

De Key; 30; 10%

Rochdale; 40; 14%

Stadgenoot; 16; 5%

De Alliantie; 9; 3%

Particuliere huur / koop; 
16; 5%

MultiBron - Woningcorporaties

Totaal 300

Ymere; 93; 28%

Eigen Haard; 41; 12%
Rochdale; 153; 46%

Particuliere huur / koop; 45; 14%

De Handreiking - Woningcorporaties

Totaal 332
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Eigen Haard; 11; 3%

Rochdale; 300; 73%

Stadgenoot; 27; 6%

Ymere; 44; 11%

Particuliere huur / koop; 28; 7%

Samen Sterk - Woningcorporaties

Totaal 410


