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Buurtwerkkamers bedreigd met sluiting  
 
De gemeente heeft ons recent laten weten mogelijk geen geld meer te hebben voor het in 2017 open houden van de 
buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost. Dat zou betekenen dat wij de deuren van een voorziening moeten gaan 
sluiten die juist is gericht op de meest kwetsbare Amsterdammers en die nota bene wordt beheerd door onszelf, als 
actieve buurtbewoners. Dat vinden wij ondenkbaar en volledig in tegenspraak met alles wat de stad zegt te willen. 
Daarom hebben wij afgelopen dinsdag 27 september met meer dan 120 bewoners een petitie aangeboden aan de 
bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost. Enkele foto's van onze protestmars zijn bijgevoegd en een korte video 
impressie is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=JZvGk1yEupY  
Op donderdag 6 oktober tussen 12:00 en 12:30 uur zullen we de petitie opnieuw aanbieden, ditmaal bij de 
burgemeester van Amsterdam in het Stadhuis, Stopera Amsterdam.  
 
De buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost zijn kleine laagdrempelige buurtruimtes in zelfbeheer bij bewoners.  
In de kamers ondersteunen bewoners elkaar met ieders eigen ervaringsdeskundigheid, vinden samen een weg naar 
(betaald) werk, gaan samen ondernemen of doen samen iets voor een fijne en leefbare buurt. Dan gaat het over 
bijvoorbeeld het samen invullen en/of lezen van lastige formulieren, samen koken, het repareren van een keukenkastje, 
samen aan de koffie of steun bij problematische (huur)schulden.  
 
Vanaf 2011 zijn de buurtwerkkamers actief en in de afgelopen vijf jaar zijn deze 'kamers' uitgegroeid tot een succesvolle 
en effectieve manier om bewoners op weg te helpen naar grotere zelfredzaamheid en om elkaar onderling te laten 
helpen. Dit in een unieke samenwerking en met medefinanciering van zowel uitkeringsinstanties, woningcorporaties, 
diverse fondsen en van de gemeente. De gemeente - stadsdeel Zuidoost inclusief een bijdrage van Meedoen Werkt! - 
betaalt iets meer dan de helft van de kosten, namelijk € 58.000,- per buurtwerkkamer per jaar. 
 
Recent werd ons duidelijk dat de financiering door de gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuidoost onzeker is. In het 
budget voor 2017 is namelijk nog geen ruimte gevonden voor de buurtwerkkamers. Zonder het budget van de gemeente 
zullen de buurtwerkkamers over drie maanden onherroepelijk sluiten. Daarmee valt dan een voorziening weg waar in 
2016 meer dan 1.200 bewoners regelmatig gebruik van maken, vooral ook bewoners met bijv. (huur)schulden, een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt, gestapelde problemen, geïsoleerd wonend in de eigen buurt of niet actief deel uitmakend 
van onze samenleving. 
 
De vele actieve vrijwilligers en deelnemers van de buurtwerkkamers in Zuidoost vinden de onzekerheid over de 
financiering door de gemeente niet acceptabel. Wij als bewoners vinden dat de buurtwerkkamers blijvend steun 
verdienen van de gemeente en willen na vijf succesvolle jaren door kunnen gaan in 2017. Onze eisen zijn:  

1. Het open blijven van de buurtwerkkamers in Amsterdam Zuidoost. 
2. Geen onzekerheid: in oktober willen we van de gemeente schriftelijk weten of we door kunnen. 
3. De financiering door de gemeente zit nu al op een absoluut minimum, namelijk (inclusief Meedoen Werk!) op € 

58.000,- per buurtwerkkamer (voor één jaar). Minder kan niet. Hiermee wordt met relatief weinig geld veel 
gedaan voor een grote en groeiende groep (kwetsbare en nieuwe) bewoners.  

4. Afspraken over financiering door de gemeente moeten nu duurzaam worden: niet alleen voor 2017, maar 
ditmaal voor meerdere jaren (2017-2019) omdat we niet jaarlijks terugkerend ons moeten afvragen of de 
buurtwerkkamers wel weer door mogen en open kunnen blijven.  

 
Muriël Dalgliesh, voorzitter van het Dagelijks Bestuur in Zuidoost, liet gisteren bij het aanbieden van onze petitie weten 
dat zij als bestuurder haar "stinkende best gaat doen om er voor te zorgen dat we volgend jaar verder kunnen". Wij 
hebben haar uitgenodigd om op donderdag 6 oktober mee te gaan naar de burgemeester, omdat zij naar ons toe aangaf 
dat het stadsdeel voorstellen doet aan de RVE's van de gemeente Amsterdam "waar het geld vandaan moet komen". 
 
Dit persbericht is uitgebracht door ons als bewoners, actief als vrijwilliger in één van de drie buurtwerkkamers. Dat doen 
wij gezamenlijk als deelnemer in de Buurtwerkkamer Coöperatie, waar zowel de ondersteunende professionals als de 
actieve bewoners lid en eigenaar van zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende woordvoerders: 

 Casa Jepie Makandra: Dayenne Tempo; 06 – 4076 5733 en Aïcha Richardson; 06 - 1114 5496. 

 Multibron: Jaya Bahadoer; 06 – 4063 5455 en Johnny Ponson; 06 – 1558 7819. 

 De Handreiking: Carlien Oudejans; 06 – 2425 9851 en Zahida Benguesmia; 06 – 8447 9650. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JZvGk1yEupY
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Op weg naar het stadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost. 
 

    
 

       
 
Aanbieden petitie aan Muriël Dalgliesh, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie in Zuidoost.  


