
   
 

PERSBERICHT BuurtWerkKamer Coöperatie 14 november 2021 

PERSBERICHT 
Buurtwerkkamers Zuidoost ten onrechte gekort in coronajaar 2020! 
 

 
Stadsdeel Zuidoost heeft aangekondigd een bedrag van € 16.832 terug te willen vorderen bij de 

buurtwerkkamers in Zuidoost. Dit omdat we in coronajaar 2020 niet alle afgesproken prestaties zouden 

hebben geleverd. Onbegrijpelijk! De buurtwerkkamers CJM, MultiBron en De Handreiking hebben in 

2020 zelfs meer voor kwetsbare bewoners gedaan dan gepland. Als het stadsdeel blijft vasthouden aan 

deze onterechte terugvordering dan brengt ons dat aan de rand van de financiële afgrond. We hebben 

bezwaar gemaakt bij het bestuur in Zuidoost en hun gevraagd de vordering in te trekken.     

  

Ruim zeven maanden geleden (31 maart) heeft stadsdeel Zuidoost onze jaarrapportage over 2020 

ontvangen. Die is enkele keren met de ambtenaren besproken en die waren daar zeer content over. 

Desondanks ontvangen we nu onaangekondigd het bericht dat het stadsdeel € 16.832 wil terug vorderen 

over 2020. Als buurtwerkkamers zijn we al meer dan tien jaar actief in Zuidoost. In het coronajaar 2020 

hebben we als één van de weinige buurtruimtes in Zuidoost open kunnen zijn en blijven voor 1.985 unieke 

kwetsbare bewoners, véél meer dan de 1.650 deelnemers die we hadden gepland. Dat komt omdat we in 

2020 echt alles uit de kast hebben gehaald, vele vrijwilligers hebben zich meer dan maximaal ingezet, 

soms zelfs ten koste van de eigen gezondheid. Want het was met corona nodig!  

 

Maar in plaats van waardering stuurt het stadsdeel ons een formele brief waarin zij aangeven geld van 

ons terug te willen vorderen omdat we niet alle afgesproken prestaties zouden hebben behaald.  

Voorafgaand aan elk jaar spreken we met het stadsdeel streefcijfers af voor wat we gaan doen, dit in de 

vorm van 17 prestatie-indicatoren voor elke buurtwerkkamer. Dan gaat het bijv. over het aantal 

kwetsbare bewoners geholpen met formulieren tot het aantal klussen bij hen aan huis. In onze 

rapportage is te lezen dat van deze streefcijfers maar liefst 87% is gehaald; vaak zelfs ruimschoots. 

Logisch, tijdens coronajaar 2020 was de behoefte aan elkaar bijstaan ook veel groter dan voorheen. 

Slechts 10% van de geplande resultaten hebben we deels gehaald en slechts in twee gevallen was het 

beoogde resultaat niet of nauwelijks gehaald (samen 3%). En dan gaat het vaak ook nog over kleinschalige 

groepsactiviteiten die vanwege corona tijdelijk niet eens waren toegestaan.  

 

Het stadsdeel geeft aan dat ze wel coulant hadden willen zijn, maar dat dit nu niet kan omdat we als 

buurtwerkkamers over 2020 een ‘positief exploitatieresultaat’ hebben behaald. Inderdaad, op advies van 

onze accountant hebben we € 6.901 moeten vasthouden als reserve. Onze liquiditeitspositie is namelijk 

zorgelijk met nauwelijks een maand geld in kas; met als risico dat we niet altijd maandelijks op tijd onze 

mensen het salaris of de vergoeding kunnen betalen, waaronder een zestal bewoners uit Zuidoost met 

een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Onbegrijpelijk dat het stadsdeel nu € 16.832 bij ons wil 

terugvorderen omdat we in Zuidoost een positief saldo van € 6.901 moesten reserveren. Terwijl nota 

bene deze € 6.901 niet eens met geld van het stadsdeel is gefinancierd maar met eigen (huur)inkomsten. 

Met veel zorg proberen we onze organisatie financieel gezond te houden. Maar met het voornemen van 

het stadsdeel om ons te korten met € 16.832 komen we met de buurtwerkkamers te staan aan de rand 

van de financiële afgrond. We hebben het stadsdeel dringend verzocht de terugvordering in te trekken. 

 

Kijk voor de brief van het stadsdeel en onze reactie op onze website www.buurtwerkkamer.nl of bel/mail 
met Gert Dijkstra; tel. 06 – 1437 6116 en mail gert@buurtwerkkamer.org. 
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