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Overwegingen voor de gemeenteraad Amsterdam bij het alsnog 

vrijmaken van budget in 2017 voor de buurtwerkkamers in Zuidoost 

 

 

A. De buurtwerkkamers zijn een vernieuwende totaalaanpak op  

zowel (i) welzijn/zorg/woonmaatschappelijk werk als ook  

op (ii) armoedebestrijding/schuldhulpverlening/toe leidend naar werk  

in een laagdrempelige kleine buurtruimte  

in zelfbeheer bij de kwetsbare bewoners zelf. 

 

B. De aanpak van de buurtwerkkamers heeft alles in zich waar de samenleving  

en de stad Amsterdam nu zegt voor te staan:  

(i) eigenaarschap/eigen verantwoordelijkheid nemen,  

(ii) ervaringsdeskundigheid en bewoners helpen elkaar/wederkerigheid,  

(iii) eigen kracht/participatiesamenleving en eigen initiatief. 

   

C. De gemeente Amsterdam kan op deze wijze buitengewoon effectief en efficiënt per 

buurtwerkkamer ca. 400 tot 700 kwetsbare bewoners c.q. huishoudens bereiken  

(met de huidige 3 buurtwerkkamers samen is dat min. 1200 bewoners/huishoudens);  

dit met een relatief bescheiden bijdrage van € 58.000,- per jaar per buurtwerkkamer  

(voor de 3 samen is de bijdrage van de gemeente in totaal € 174.000,- in 2017).   

 

D. De financiering van de buurtwerkkamers is uniek: met steun van zowel de 

woningcorporaties (als bijdrage in woonmaatschappelijk werk, geheel passend in de 

eisen van de nieuwe Woningwet), van uitkeringsinstanties, als ook van de gemeente. 

  

E. De buurtwerkkamers dreigen indirect de dupe te worden van een 'gat' tussen twee 

bestuurslagen en even zo vele budgetten.  

In de afgelopen vijf jaar is het geld van de gemeente voor de buurtwerkkamers  - zo 

blijkt nu - gekomen uit een eenmalige financiering van het Rijk (de 'HSV-gelden').  

Stadsdeel Zuidoost (de Bestuurscommissie) geeft nu aan dat het wegvallen van dat 

budget een probleem is van en voor de gemeente Amsterdam (RVE's en B&W) terwijl 

de centrale stad tot nu toe (in meerderheid) aangeeft dat het een probleem is van het 

stadsdeel Zuidoost zelf. Dat lijkt steeds meer op een 'van het kastje naar de muur'? 

 

F. De dreigende sluiting van de buurtwerkkamers in Zuidoost is een voorbeeld van  

hoe een vernieuwend bewonersinitiatief maar moeilijk een plek weet te vinden  

tussen de afspraken en belangen in van de gevestigde instellingen. 

 

G. Voor een dergelijke vernieuwende aanpak van, door en voor kwetsbare bewoners past 

zodoende mogelijk beter een speciale aanpak van de gemeente Amsterdam; bijv. in 

een 'pilot' waartoe de gemeente Amsterdam i.s.m. de stadsdelen gericht ruimte 

vrijmaakt voor het financieren van de buurtwerkkamers. 


